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“O mundo é mágico.
As pessoas não 
morrem, fi cam 
encantadas”.
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +3,98% Pontos: 
64.051,65 Máxima de +4,21% : 
64.193 pontos Mínima estável: 
61.601 pontos Volume: 7,22 bi-
lhões Variação em 2016: 47,76% 
Variação no mês: -1,34% Dow 
Jones: +1,75% (18h32) Pontos: 
18.200,84 Nasdaq: +2,12% 
(18h32) Pontos: 5.153,59 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2058 Venda: R$ 3,2066 
Variação: -0,77% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,28 Venda: R$ 3,38 
Variação: -0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2018 Venda: R$ 
3,2024 Variação: -1,31% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1870 
Venda: R$ 3,3530 Variação: 
-0,71% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,82% ao 
ano. - Capital de giro, 14,99% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.279,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,9% - Ouro BM&F 
(à vista) Cotação: 131,300 Variação: 
-2,74%.

bro) Cotação: R$ 3,2240 Variação: 
-1,07% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,1046 Venda: US$ 1,1047 
Variação: -0,88% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5390 Venda: R$ 
3,5410 Variação: -1,47% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,4930 Ven-
da: R$ 3,7230 Variação: -0,9%.

vespa Futuro: +4,34% Pontos: 
65.130 Máxima (pontos): 65.130 
Mínima (pontos): 63.505. Global 
40 Cotação: 950,693 centavos 
de dólar Variação: estável.

Em cerimônia de assi-
natura do termo aditi-
vo para a migração de 

240 emissoras de rádio AM 
para a banda FM, o presiden-
te Michel Temer pediu ontem 
(7) a ajuda das empresas de 
radiodifusão, no sentido de 
informar a população sobre 
as ações do governo federal, 
em especial a defi nição de 
teto para os gastos públicos 
e as parcerias para obras 
de infraestrutura. Citando 
o fi lme francês ‘Si Tous les 
Gars du Monde...’ [Se Todos 
os Homens do Mundo], no 
qual radioamadores ajudam 
a evitar a morte da tripulação 
de um navio que estava nau-
fragando, Temer convocou 
os radiodifusores a ajudá-lo 

     

Temer pede que rádios 
o ajudem a impedir 
que o Brasil naufrague

na missão de evitar que o 
Brasil naufrague.

Ao descrever cenas deste 
fi lme, Temer lembrou que, 
durante o naufrágio, foram 
enviadas, a partir do navio, 
mensagens de socorro, disse, 
em meio a um discurso de de-
fesa da proposta de limitação 
dos gastos públicos. “Teto 
de gastos é cortar na própria 
carne porque, convenhamos, 
qual é o governante que não 
quer gastar o máximo possí-
vel? Gastar o máximo possível 
pode gerar popularidade. E 
restringir os gastos pode gerar 
inicialmente uma impopulari-
dade”, disse.

Ao reafi rmar sua posição 
favorável à liberdade de 
imprensa e sua relevância 

para a apresentação de con-
traditórios e contraposições, 
Temer disse que o que mais 
tem acontecido no país é o 
debate das formulações e 
das ideias. “Com este ato 
de hoje, os senhores vão se 
comunicar com o povo todo 
por rádio FM, e vão ajudar o 
Brasil a impedir que ele nau-
frague”, acrescentou, citando 
novamente o fi lme francês. 
Segundo o ministro da Ciência 
e Tecnologia, Gilberto Kassab, 
a migração das rádios, da ban-
da AM para a FM, vai além do 
campo tecnológico. 

Kassab destacou que a 
melhor qualidade das rádios, 
a partir da migração, trará re-
sultados expressivos no campo 
social. “São hoje 244 rádios que 

O presidente Michel Temer durante cerimônia de migração de rádios

AM para a faixa FM.

estão migrando. Nossa equipe 
fez um levantamento e chegou 
à conclusão de que a população 
atendida por este ato atinge 25 
milhões de habitantes”, acres-
centou. A migração das rádios 
AM para a banda FM resultará 

na melhora da qualidade de si-
nal das estações e possibilitará 
que sejam sintonizadas a partir 
de dispositivos móveis como 
tablets e smartphones. 

Das 1.781 estações AM, 1.386, 
número que corresponde a 

77% do total, já solicitaram a 
mudança – 948 destas já têm 
canal previsto no Plano Básico 
da Anatel; e 438 integram o 
lote residual, em áreas onde 
o espectro não possui, ainda, 
espaço disponível (ABr).

A presidente do STF, Cármen 
Lúcia, rebateu as reclamações 
sobre a chamada judicialização 
da saúde. Para ela, que também 
preside o CNJ, as sentenças que 
garantem acesso a tratamentos 
e medicamentos fazem parte do 
processo de democratização da 
sociedade brasileira. 

“O cidadão brasileiro que 
morria até pelo menos a década 
de 1980, antes dessa Constitui-
ção, não sabia que ele tinha di-
reito à saúde, que podia reivin-
dicar. Hoje ele sabe e vai à luta, 
porque a democracia voltou ao 
Brasil. Graças a Deus!”, disse 
ao participar da abertura das 
ofi cinas para juízes sobre saú-
de, no Hospital Sírio-Libanês, 
na capital paulista.

Para Cármen Lúcia, entre-
tanto, os juízes devem agir 
independentemente dessas 
pressões. “Eu sou juíza, não 
sou ministra da Fazenda. Não 
desconheço a responsabilidade 
dele. Eu não sou ministra da 
Saúde. Eu sou juíza, eu tenho 
a Constituição, que diz que é 

Presidente do STF,

Cármen Lúcia.

Celular: um 
1 milhão de 
linhas a menos

No mês de setembro, foram 
registradas 251.028.412 li-
nhas de telefones móveis em 
operação no país. Segundo 
dados da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), o 
número representa uma queda 
de mais de 1 milhão de linhas 
em comparação ao mês ante-
rior. Em relação a setembro de 
2015, a redução no número de 
linhas chegou a 9%.

Em setembro, os acessos 
pré-pagos totalizavam 174,46 
milhões (69,5% do total) e 
os pós-pagos 76,57 milhões 
(30,5%). Em todo o país, foi 
registrada em setembro uma 
média de 121,79 linhas ativas 
para cada 100 habitantes. 
A maior teledensidade está 
no Distrito Federal, onde há 
182,39 linhas para cada 100 
habitantes (ABr).

O Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Agrário encon-
trou irregularidades em 1,136 
milhão de benefícios do Bolsa 
Família. Destes, 469 mil foram 
cancelados e 667 mil, bloquea-
dos. No caso dos bloqueios, os 
usuários têm até três meses 
para comprovar que cumprem 
os requisitos do programa de 
distribuição de renda e podem 
voltar a receber o benefício. A 
pasta também convocou 1,4 
milhão de famílias para fazer 
atualização cadastral em janei-
ro de 2017.

Os dados são resultado de 
um pente-fi no no Bolsa Família 
iniciado em junho, que envol-
veu diversas bases de dados 
nacionais. Os cancelamentos já 
começam a valer em novembro 
e terão impacto de R$ 1,024 
bilhão na folha de pagamento 
do Bolsa Família. No caso dos 
bloqueios, o governo espera 
uma economia de R$ 1,428 
bilhão, caso as irregularidades 
sejam confi rmadas.

Segundo o ministro do De-
senvolvimento Social e Agrário, 
Osmar Terra, os recursos eco-

Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra.

O ministro da Ciência e 
Tecnologia, Gilberto Kassab, 
admitiu ontem (7) que o gover-
no está estudando modelos de 
uma possível intervenção para 
ajudar a empresa de telefonia 
Oi a solucionar a situação de 
dívida de R$ 65 bilhões, caso o 
plano de recuperação judicial 
apresentado pela companhia 
não seja aprovado. Apesar de 
reconhecer que há análises em 
andamento e conversas com 
empreendedores interessados 
na possível operação, Kassab 
garantiu que nada está defi nido 
e que a intenção do Planalto é 
evitar a intervenção.

“O governo não pretende 
intervir e está 100% concen-
trado na ação de ajudar na 
recuperação judicial. Existem 
vários estudos sobre qual o 
modelo de intervenção, mas 
não tem questão definida”, 
afi rmou Kassab. Os estudos 
estão sendo feitos porque o 
governo é obrigado a intervir se 
o plano não for bem sucedido. 
“Se a Anatel não se preparar 
para fazer intervenção, não 
está agindo corretamente e 
pode ser acusada no futuro 
pelos órgãos de fi scalização do 
governo”, afi rmou. 

Ministro da Ciência e 

Tecnologia, Gilberto Kassab.

De janeiro a outubro, a pro-
dução de veículos no país caiu 
17,7%, totalizando 1,7 milhão de 
unidades. Já na comparação de 
outubro sobre setembro, ocor-
reu alta de 2,3% com a produção 
de 174.150 veículos. em relação 
a outubro do ano passado, no en-
tanto, houve recuo de 15,1%. As 
vendas internas foram 0,6% infe-
riores às de setembro. Segundo o 
presidente da Anfavea, Antonio 
Megale, isso indica praticamente 
uma estabilidade. 

No acumulado do ano, o total 
licenciado chegou a 1,66 milhão, 
número 22,3% abaixo do de 
igual período do ano passado. 
Na comparação com igual mês 
de 2015, foi registrada queda de 
17,2%. O resultado de outubro 
foi puxado pelos veículos pesa-
dos. No caso dos veículos leves 
(carro de passeio e utilitários, 
como vans), os dados indicam 
uma pequena recuperação, com 
alta de 1,3% na comparação 

Presidente da Anfavea, 

Antonio Megale.

Resultado do Enem
Os estudantes terão acesso ao 

resultado fi nal do Enem no dia 19 
de janeiro. No resultado,  poderão 
saber quanto tiraram em cada uma 
das quatro provas realizadas neste 
fi nal de semana: ciências humanas, 
ciências da natureza, linguagens e 
matemática. Também terão acesso 
à nota da redação. O gabarito será 
divulgado amanhã (9), no portal 
do Inep.
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Antonio Cruz/ABr

Cármen Lúcia: sentenças que dão acesso 
a remédios ‘são parte da democracia’

nós estamos trabalhando é, 
com a criação desses núcleos, 
oferecer condições para ime-
diatamente decidir com a in-
formação precisa de médicos”, 
ressaltou a presidente.

Tanto o ministro da Saúde 
quanto o secretário estadual 
de Saúde de São Paulo, David 
Uip, comentaram ainda sobre 
as fraudes envolvendo as deci-
sões judiciais. “Em um daqueles 
medicamentos [de alto custo], 
os dez mais demandados, 80% 
das demandas estão em único 
escritório de advocacia”, enfa-
tizou o ministro.

Ele evitou, entretanto, dizer 
que o caso indicava uma fraude. 
O Ministério da Saúde está, 
segundo Barros, trabalhando 
para identifi car fraudes nesse 
tipo de determinação judicial. 
O governo de São Paulo assinou 
um termo de cooperação com 
o Ministério Público estadual 
para apurar irregularidades 
em decisões judiciais que 
envolvem tratamentos de alto 
custo (ABr).

garantido o direito à saúde. Eu 
estudo que a medicina pode 
oferecer uma alternativa para 
essa pessoa viver com dignida-
de. Convenhamos, a dor tem 
pressa”, acrescentou durante 
a abertura do encontro.

A parceria de apoio técnico 
vai, segundo a presidente do 
STF, minimizar os problemas de 
compatibilidade entre o atendi-
mento coletivo e as demandas 
urgentes individuais. “O que 

Governo estuda modelos 
de intervenção na Oi

A intervenção, pela regra 
atual, recairia sobre a concessão 
do serviço de telefonia fi xa. Mas 
Kassab admitiu que, caso seja 
necessário, a ideia é editar uma 
MP que altere a legislação sobre 
falências do setor para que todo 
o passivo da Oi seja tratado glo-
balmente. “Esta MP, e o estudo, 
nada mais é que a preparação do 
governo para a eventualidade de 
uma intervenção que o governo 
é obrigado a fazer mas não é 
o que queremos”, completou 
(ABr).

Governo cancela 469 mil benefícios do 
Bolsa Família e bloqueia 667 mil

nomizados com o fi m de bene-
fícios indevidos serão aplicados 
na própria área social. Parte 
desse dinheiro contribuirá, 
inclusive, para o ingresso de no-
vos usuários no Bolsa Família. 
Os cancelamentos e bloqueios 
ocorreram porque o governo 
identifi cou que os benefi ciários 
do Bolsa Família atingidos pela 
medida tinham renda acima da 
declarada ofi cialmente. 

Considerando o número 
absoluto de cancelamentos, a 
lista inclui metrópoles popu-
losas, como São Paulo (28.664 

cancelamentos), Rio de Janeiro 
(11.887), Salvador (6.389), 
Fortaleza (5.383), Manaus 
(3.666), Brasília (3.606) e Reci-
fe (3.378). Os municípios foram: 
Treviso (SC), com 25,93%; Pi-
cada Café (RS), com 23%; Var-
gem Bonita (SC), com 18,89%; 
Itaipulândia (PR), com 16,62%; 
Muçum (RS), com 16,42%; San-
ta Ernestina (SP), com 16,35%; 
Jumirim (SP), com 15,87%; 
Presidente Lucena (RS), com 
15,38%; Cocal do Sul (SC), com 
15,33% e Nova Erechim (SC), 
com 15,28% (ABr).

Produção de veículos tem queda de 
17,7% no ano, diz Anfavea

com o mês anterior. Sobre igual 
período do ano passado, houve 
redução de 18,7% e, no acumu-
lado do ano, queda de 22,8%.

O presidente da Anfavea 
informou que pouco mais da 
metade dos negócios (51,7%) 
referem-se às vendas com 
fi nanciamento e o restante, a 
operações à vista. As vendas de 

caminhões apresentaram retra-
ção de 17,9% sobre setembro; 
de 40,4% sobre o mesmo mês de 
2015 e de 31% no acumulado de 
janeiro a outubro. No segmento 
de ônibus, de janeiro a outubro, 
houve queda de 16,7%. Em re-
lação a outubro do ano passado, 
as vendas diminuíram 34% e, 
no acumulado do ano, foi veri-
fi cada queda de 32,3%. 

O valor das exportações teve 
queda de 3,9% ao atingir US$ 
955,3 milhões. No ano, as ven-
das externas somam U$$ 8,6 
bilhões, montante 1,9% menor 
do que o de igual período ano 
passado. Megale informou que 
os dois últimos meses do ano 
devem ser mais expressivos no 
que se refere à produção e às 
vendas de veículos ao mercado 
interno. No entanto, ele infor-
mou que, por enquanto, não 
haverá alteração nas projeções 
de fechamento relativas ao de-
sempenho do setor (ABr).
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OPINIÃO
Saúde do

trabalhador em dados

Os sindicatos estão 

priorizando, nas 

negociações coletivas, 

temas que têm 

relação com saúde do 

trabalhador, segurança 

e acidentes no trabalho, 

doenças profi ssionais, 

condições laborais e uso 

de maquinário

Cláusulas associadas à 
saúde psicológica já 
estão presentes em 26% 

das convenções e dos acordos 
coletivos, quer dizer, triplica-
ram em 10 anos. 

Foram registrados 557 mil 
afastamentos devido a aci-
dentes de trabalho e doenças 
ocupacionais em 2014, o que 
representou crescimento de 
24% em 10 anos. Como os vín-
culos formais cresceram 58%, 
a proporção entre os afastados 
e o contingente empregado 
diminuiu. O aumento maior 
ocorreu nos acidentes no tra-
jeto para o trabalho (127%). 
No volume de afastamentos 
por doença ocupacional, houve 
queda de 21 mil para 15 mil 
casos.

Já os acidentes de trabalho 
com CAT atingiram 559 mil 
casos (2013), crescimento 
de 43% no decênio (1/4 dos 
acidentes envolvem as mãos). 
Observaram-se queda signi-
fi cativa nas taxas de morta-
lidade devido a acidentes de 
trabalho (de 5,4 para 2,8 em 
100 mil vínculos em 10 anos) 
e diminuição de aposentadoria 
por invalidez.

Os homens (3,6%) são mais 
atingidos por acidentes de 
trabalho do que as mulheres 
(1,9%). A região Sudeste 
apresentou a menor proporção 
de trabalhadores envolvidos 
em acidentes (2,3%). Já no 
Norte do país, os homens 
apresentam a maior taxa de 
acidentalidade (5,6%). No 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 
entre 30% e 37% das pessoas 
ocupadas têm planos privados 
de saúde, enquanto no Norte 
e Nordeste, são 13% e 16%, 
respectivamente.

A saúde pública investe hoje 
em torno de R$ 100 bilhões por 
ano e a maior parte dos recur-
sos vai para a assistência hos-
pitalar e ambulatorial (43%) e 
atenção básica (17%). O gasto 
com saúde preventiva ainda é 
relativamente baixo. Cresceu 
o número de profi ssionais de 
saúde entre 2000 e 2010, perío-
do em que o país passou de 14 

para 19 médicos e de 23 para 
61 auxiliares de enfermagem 
para cada 10 mil habitantes. 
Porém, fatores estruturantes 
para a proteção da saúde estão 
longe de ser universalizados, 
como a rede de coleta de es-
goto e a distribuição de água 
encanada. 

Enquanto no Sudeste 88% 
das casas têm acesso à rede, 
no Norte são somente 23%, 
Nordeste, 44%, Centro-Oeste, 
47%, e Sul, 63%. Esses e 
muitos outros dados foram 
compilados pelo DIEESE no 
Anuário da Saúde do Traba-
lhador - 2015, publicação que 
reúne 100 tabelas, 22 gráfi cos, 
um dicionário com termos 
técnicos e texto introdutório 
sobre saúde dos trabalhadores 
no contexto socioeconômico 
brasileiro e internacional. A 
versão eletrônica encontra-se 
disponível em (www.dieese.
org.br).

Os trabalhadores criaram os 
sindicatos como instrumento 
de luta para promover e defen-
der seus direitos e atuar para 
construir uma sociedade capaz 
de proporcionar bem-estar e 
qualidade de vida para todos. 
Uma das dimensões essenciais 
da ação sindical é observar as 
condições de trabalho e os 
refl exos diretos e indiretos 
sobre a saúde. Por isso, além de 
procurar regular nas conven-
ções e nos acordos coletivos as 
condições de trabalho, muitas 
entidades vão além, investindo 
na atuação no local de trabalho, 
especialmente por intermédio 
das Cipas, para que o trabalho 
seja executado em condições 
adequadas em termos de saúde 
e segurança. 

As Centrais Sindicais atuam 
nacionalmente e buscam am-
pliar e aperfeiçoar a normatiza-
ção e legislação nesse campo. 
Inúmeras iniciativas em termos 
de formação e mobilização 
são realizadas pelas entidades 
sindicais do setor público e 
privado. É com satisfação que 
o DIEESE apresenta mais este 
conjunto de estatísticas, ferra-
menta fundamental para um 
movimento sindical compro-
metido com transformações 
que se realizam a partir do 
debate público e baseado em 
fatos e dados, orientando-se 
pelo princípio da justiça e da 
igualdade.

(*) - Sociólogo, é diretor técnico 
do DIEESE e membro do CDES 

– Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social e do Grupo 

Reindustrialização.

Clemente Ganz Lúcio (*)
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Brasil apoia 
‘diálogo’ na 
Venezuela

O Brasil e outros sete países 
da América Latina divulga-
ram uma nota encorajando 
a “manutenção do diálogo” 
entre governo e oposição 
na Venezuela. O comunica-
do pede para os dois lados 
utilizarem a linguagem “com 
prudência, logrando assim 
superar a polarização na 
qual se encontra a sociedade 
venezuelana”. “Isso permitirá 
tomar decisões que benefi-
ciem integralmente o país”, 
diz o texto.

Além disso, a nota, que tam-
bém é assinada por Argentina, 
Chile, Colômbia, Guatemala, 
México, Paraguai e Uruguai, 
destaca a mediação do Vati-
cano na crise e manifesta a 
disposição dos países de ‘co-
laborar no que seja necessá-
rio’. “Reconhecemos os sinais 
positivos dos últimos dias, 
como a libertação de presos 
- esperamos que se acelere 
e que aumente o número de 
beneficiários desta medida -, 
assim como a suspensão das 
marchas por parte da oposi-
ção para dar oportunidade ao 
diálogo. Manter esta vontade 
nestes momentos é decisivo 
para o país”, afirma o comu-
nicado (ANSA).

No primeiro ano após sua sepa-
ração da Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA), a Ferrari segue batendo 
recorde atrás de recorde em seus 
resultados. A montadora italiana 
fechou o terceiro trimestre de 2016 
com lucro líquido de 113 milhões de 
euros, um crescimento de 20% em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior. Esse é o melhor número 
trimestral já registrado pela marca 
em toda a sua história.

Nos primeiros três meses de 
2016, a Ferrari já tinha atingido um 
inédito lucro de 78 milhões de eu-
ros. “Trimestre recorde. Não tenho 
nenhuma notícia negativa para dar”, 
declarou o presidente e CEO da 
montadora, Sergio Marchionne. A 
empresa também teve crescimento 
de 8,3% nas receitas líquidas, que 
chegaram a 783 milhões de euros. 
Além disso, seu endividamento 

industrial caiu para 585 milhões de 
euros. No terceiro trimestre, a Fer-
rari comercializou 1.978 unidades, 
29 a mais que no mesmo período 
do ano anterior (+1,5%).

Esse crescimento se deve so-
bretudo às vendas de modelos 
12 cilindros (V12), como a F12 
tdf e a GTC4 Lusso, que tiveram 
incremento de 15%. O objetivo da 
Ferrari é encerrar o ano com 8 mil 
carros vendidos e receitas superio-
res a 3 bilhões de euros. Este é o 
primeiro ano da Ferrari após sua 
separação do grupo Fiat Chrysler 
Automobiles, um processo conclu-
ído no início de janeiro de 2016. 
Seus acionistas continuam sendo 
os mesmos da FCA, mas agora a 
montadora de luxo opera de forma 
independente. Além disso, ela está 
listada nas bolsas de Milão e Nova 
York (ANSA).

Em um ano surpreendente 
para a geração de energia elé-
trica, com sucessivos recordes, 
Itaipu atingiu a marca histórica 
de 2,4 bilhões de megawatts-
hora, em 32 anos de operação, 
neste último sábado, 5 de no-
vembro. Uma história que só foi 
possível ser construída graças 
à diplomacia de dois governos 
e por homens e mulheres do 
Brasil e Paraguai.

Essa quantidade toda de 
energia seria sufi ciente para 
abastecer o consumo elétrico 
do mundo inteiro por 40 dias. 

Hoje, Itaipu responde por 17% 
da energia consumida no mer-
cado brasileiro e mais de 75% 
do mercado paraguaio. Neste 
ano, a usina pretende alcançar 
a meta inédita dos 100 milhões 
de megawatts-hora (MWh). 
Até agora, já são 87.440.476 
MWh ante 83.851.444 MWh 
produzidos no mesmo período 
de 2013, ano do recorde anual 
de Itaipu, com um total de 98,6 
milhões de MWh. A diferença é 
de mais de 3 milhões de MWh, 
ou 4,2% a mais em relação ao 
melhor ano da usina.

Pesquisa do Senai aponta 
que a maioria dos jovens 
brasileiros considera a edu-
cação profi ssionalizante uma 
importante via de acesso ao 
primeiro emprego. O estudo 
“Os Jovens, a Educação e o 
Ensino Médido” revela que 
76% dos que frequentam, 
frequentaram ou pretendem 
fazer um curso técnico ava-
liam o diploma como vital 
para ingressar no mercado de 
trabalho mais rapidamente e 
79% o consideram importante 
para seu futuro profi ssional 
com um todo.

Os dados foram obtidos a 
partir de entrevistas feitas 
com 2.002 jovens de 13 a 18 
anos, entre os dias 8 e 18 de 
outubro. Do total de entrevis-
tados, apenas 16,6% cursaram 
ou estão cursando o ensino 
técnico. Mas quase 51% dos 
que nunca frequentaram 
o ensino profi ssionalizante 
manifestaram o desejo de 
fazê-lo. 34% disseram não ter 
pretensão de se matricular 
em um curso técnico e pouco 
mais de 13% não souberam 
responder à pergunta.

Do total de entrevista-
dos, 42% consideram boa a 
qualidade do ensino técnico 
oferecido no Brasil. Os cur-
sos são mais bem avaliados 

A educação profi ssional é passaporte real para o primeiro 

emprego.

A Universidade do Minho, 
com 19 mil alunos nas 
cidades de Braga e Gui-

marães, é uma das principais 
instituições de ensino superior 
de Portugal e recebe atualmen-
te cerca de 500 estudantes 
brasileiros.

De acordo com Carla Martins, 
pró-reitora de Internacionaliza-
ção da UMinho, o intercâmbio é 
importante e benefi cia alunos, 
docentes, pesquisadores e até 
os moradores das cidades de 
Braga e Guimarães. “Os estu-
dantes brasileiros, ao vir para 
a Universidade do Minho, têm a 
oportunidade de estudar em um 
país que não é o seu de origem, 
e isso traz todas as vantagens 
de eles terem uma experiên-
cia de internacionalização no 
currículo”.

As notas do Enem servem, 
em Portugal, para classifi car 
os alunos brasileiros para 
concorrer às vagas destinadas 
aos estudantes internacionais. 
Na Universidade do Minho, 
por exemplo, as vagas para 
estrangeiros na graduação 
correspondem a 20% do total. 

Entre as portuguesas que aceitam nota do Enem, está a 

Universidade de Coimbra.
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Universidades portuguesas 
apostam na internacionalização 

e aceitam nota do Enem
Já são 18 as universidades portuguesas que aceitam as notas do Enem como forma de seleção de 
estudantes brasileiros para graduação

Ela afi rma que a adaptação 
dos estudantes à universidade 
e às cidades é muito rápida. 
“Eu acho que a língua é um 
fator que facilita. Isso faz que 
com os alunos cheguem e 
se sintam um bocadinho em 
casa. Quando comparamos o 
desempenho dos nacionais 
com o dos brasileiros, não ve-
mos nada de diferente. Claro 
que temos muito bons alunos, 
alunos bons, médios... mas, 
em geral, estou convencida 
de que, se estivessem numa 
universidade brasileira, seu 
desempenho seria semelhante. 
São ótimas notícias”.

Saiba quais são as instituições 
de ensino superior portuguesas 
que aceitam os resultados do 
Enem: Universidade de Coim-
bra, Universidade de Algarve,

Institutos Politécnicos de 
Leiria, de Beja, do Porto, de 
Portalegre, do Cávado e do 
Ave, de Coimbra, de Guarda, 
de Viseu, de Santarém, Univer-
sidade de Aveiro, de Lisboa, do 
Porto, da Madeira, dos Açores, 
da Beira Interior e Universidade 
do Minho (ABr).

A pró-reitora explica que, no 
sistema português, há um con-
junto de provas específi cas que 
os alunos têm que prestar e as 
notas do Enem substituem as 
desses exames.

“Por exemplo, se ele quer 
engenharia, tem que fazer o 
exame de matemática, física 
e química. No caso dos alunos 
brasileiros, como o Enem tem 
várias provas, o que acontece é 
que nós aproveitamos as provas 
que eles fi zeram e damos pon-

derações diferentes para cada 
uma das dimensões da prova”, 
afirma Carla. Dessa forma, 
as provas feitas no Brasil são 
utilizadas, com parâmetros de 
ponderação, para efeitos de cál-
culo na nota da candidatura dos 
brasileiros para ingressar nas 
universidades portuguesas.

Segundo a pró-reitora, a 
experiência com os alunos 
brasileiros, que são a maior 
comunidade de estrangeiros na 
UMinho, tem sido muito boa. 

Jovens veem ensino profi ssionalizante 
como caminho ao primeiro emprego

nas regiões Sudeste, Norte e 
Centro-Oeste, onde mais da 
metade dos entrevistados os 
consideram bons ou ótimos. 
Embora a ampla maioria não 
tenha apontado aspectos nega-
tivos, as críticas mais ouvidas 
pelos entrevistadores foram 
a curta duração dos cursos e 
a pouca oferta, seguida pela 
crença de que a carreira profi s-
sional seria pouco promissora 
e a formação ruim.

Segundo o diretor-geral do 
Senai, Rafael Lucchesi, a edu-
cação profi ssional é sim um 
passaporte real para o primeiro 
emprego. “É o que acreditam 

os jovens, que apontam que 
o curso técnico tem elevada 
importância no seu futuro”, 
comentou. Para ele, é preciso 
fortalecer o ensino profi ssio-
nalizante para resolver o ‘pro-
blema da matriz educacional 
brasileira’. “O ensino técnico 
não é excludente do ensino 
superior. Muitas vezes, é o 
caminho que vai viabilizar o 
prosseguimento dos estudos, 
já que o jovem de menor poder 
aquisitivo terá uma carreira, 
um trabalho que possibilite 
que ele curse uma faculdade”, 
acrescentou o diretor-geral 
(ABr).

Ferrari tem maior lucro 
trimestral de sua história

Itaipu chega aos 2,4 
bilhões de MWh de 

produção acumulada

Em 2015, até 6 de novem-
bro, a Itaipu havia contribuído 
com 74.864.290 MWh para o 
setores elétrico do Brasil e do 
Paraguai.  A vantagem de 2016 
em relação ao ano passado é de 
quase 17%.

Até o fi m do mês, parte dos 
747 refl etores e 112 luminárias 
utilizados no show da Ilumina-
ção da Barragem estará com as 
cores do movimento mundial 
que alerta os homens sobre 
a importância do exame de 
próstata. Esta será a primei-
ra vez que a usina ilumina a 
barragem com as cores azuis. 
A Iluminação da Barragem é 
uma das atrações oferecidas aos 
visitantes de Itaipu, e ocorrem 
às 21h00 (DI/Itaipu).
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Saiba se a sua empresa 
está vulnerável

à corrupção

Fraudes e outros 

problemas relacionados 

à falta de ética podem 

ocasionar muito mais 

prejuízo às empresas do 

que uma simples queda 

nos lucros

Felizmente, existem me-
canismos que ajudam a 
reconhecer e combater as 

más práticas – como a elabora-
ção de um código de conduta, 
a disponibilização de canal de 
denúncia, o desenvolvimento 
de educação contínua e o mo-
nitoramento de ações de riscos. 
Confi ra os principais sinais de um 
negócio que pode estar vulnerável 
à corrupção:

Precisamos acelerar o • 

crescimento - Compa-
nhias que valorizam demais 
sua expansão fi cam vulne-
ráveis às más condutas. 
Funcionários sob pressão, 
metas inalcançáveis – su-
periores às praticadas no 
mercado – e técnicas mo-
tivacionais que enfatizam 
a “necessidade de vencer” 
podem pressionar e até 
mesmo confundir os limites 
éticos dos colaboradores.
Não importa como, mas • 

faça - Não há como cobrar 
transparência, ética e boas 
condutas se as lideranças 
não derem o exemplo. Ati-
tudes que impõem metas 
irreais acabam, implici-
tamente, encorajando a 
corrupção interna – o pior 
de tudo: os líderes nunca 
serão responsabilizados, já 
que não estão diretamente 
envolvidos nas fraudes.
A culpa é do novato • 

- Grandes e médias cor-
porações contam com um 
número elevado de funcio-
nários e diferentes graus de 
hierarquia. Nesse cenário, é 
fácil para alguém que agiu 
de má fé jogar a culpa em 
outro – por vezes, em um 
funcionário de diferente 
departamento ou de um 
nível hierárquico abaixo. 
A resolução para esse pro-

blema se dá na introdução 
de um sistema de respon-
sabilização (accountability, 
em inglês).
Com esse resultado, nem • 

precisa me explicar - Um 
alto nível de pressão e um 
sistema que premia apenas 
os profi ssionais “fora da 
curva” também favorecem 
a corrupção. Colaboradores 
e/ou equipes que costu-
mam se destacar – e são 
premiadas por isso – não 
costumam ser questionadas 
sobre como alcançaram 
seus resultados expressi-
vos. A liderança, muitas 
vezes, prefere não saber 
dos trâmites operacionais 
(antiéticos e corruptos, 
por vezes).
Se eu não fi zer isso, vou • 

prejudicar a empresa - No 
âmbito corporativo, as más 
ações não podem justifi car 
um bem maior – em longo 
prazo, elas trazem apenas 
perdas. Muitos funcioná-
rios se dizem obrigados 
a praticar atos ilícitos ou 
antiéticos, alegando que, 
se não se envolvessem nas 
irregularidades, estariam 
prejudicando os colegas, os 
chefes e toda a companhia. 
Trata-se de uma falsa pre-
ocupação, potencializada 
com um sentido de urgência 
deturpado – e que deve ser 
evitado.
Mas é um processo nor-• 

mal aqui dentro - Outras 
empresas ainda tentam 
disfarçar atitudes corrup-
tas valendo-se de nomen-
claturas e processos que, 
à primeira vista, parecem 
corriqueiros e legais. No 
caso específi co de propi-
nas, por exemplo, mui-
tas abrem “fundos” com 
nomes-fantasia, que visam 
ludibriar auditores e fi scais 
– no relatório, algo como 
“fundo para consultoria 
de projetos” pode passar 
despercebido.

(*) - É CEO da Tecvidya, empresa es-
pecializada em soluções de vídeo pela 
web, como a plataforma corporativa de 
vídeos Meritum (www.tecvidya.com.br).

Rafael Multedo (*)

A - Homenagem a Senna 
Há 25 anos, Ayrton Senna conquistou o tricampeonato de Formula 1, 
em Suzuka, no Japão. Para comemorar esse e outros títulos de um dos 
maiores ídolos do automobilismo, a Trumpf, empresa líder mundial em 
alta tecnologia, transforma o aço em arte e, junto com a BB Editora e o 
Instituto Ayrton Senna, lança o primeiro museu a céu aberto do mundo 
sobre a trajetória do piloto. Localizado no Autódromo de Interlagos, espaço 
marcado pelas mais emblemáticas vitórias de Senna, o Museu contará 
com 11 esculturas em aço assinadas pelo artista plástico Rafael Sanches, 
com a tecnologia das máquinas Trumpf. Para eternizar a obra, a Gerdau 
colaborou fornecendo um aço especial COR A588 Gerdau. Acompanhe 
toda a ação pelas hashtags (#HeróiDeAço) e (#Arteemmetal).  

B - Feira Escandinava
Hoje (8) e amanhã (9), entre 11h00 e 22h00, no Esporte Clube Pi-
nheiros, acontece a tradicional Feira Escandinava em sua 51ª Edição. 
Além da venda dos produtos escandinavos, o evento também recebe 
uma bela exposição fotográfi ca. O país que ganha destaque este ano é 
a Suécia, que planeja mostrar um pouco mais da sua cultura, indústria 
e atrativos turísticos. Na exposição, os visitantes terão a oportunidade 
de conhecer ainda mais sobre este incrível país. As imagens da mostra 
prometem despertar o interesse dos brasileiros para descobrirem mais 
sobre o potencial sueco em diferentes segmentos. Informações: (feira-
escandinava.wordpress.com).

C - Nanotecnologia na Microbiologia 
O 6º Congresso sobre Diversidade Microbiana da Amazônia e o II En-
contro de Coleções Biológicas do Amazonas serão realizados entre os 
próximos dias 22 e 25, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em 
Manaus. Os eventos são realizados em parceria com o Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (Inpa), o Instituto Leônidas e Maria Deane e 
a Universidade do Estado do Amazonas. Com o tema “Nanotecnologia 
aplicada à microbiologia”, a palestra de abertura será proferida por Ari 
Correa Júnior, da UFMG. O tema voltará a ser tratado no último dia do 
evento com um estudo da nanotecnologia como tratamento de leishma-
niose cutânea. Mais informações: (6cdmicro.inpa.gov.br). 

D - Para Diplomatas
A FGV lança um curso intensivo para diplomatas: “Contemporary Bra-
zil: Politics, Economics and Society”. Com base em debates políticos, 
econômicos e sociais, oferece conhecimento amplo e aprofundado 
sobre o Brasil contemporâneo, auxiliando diplomatas a analisar uma 
gama de assuntos envolvendo o país. O corpo docente é formado por 
profi ssionais de altíssimo nível, com professores pós-graduados em 
instituições de renome, cujas análises são solicitadas por consultorias 
especializadas e pela mídia: Matias Spektor (Oxford), Oliver Stuenkel 
(Harvard e Duisburg-Essen), Leonardo Weller (LSE) e Kurt von Met-
tenheim (Columbia University). As aulas e discussões ocorrerão em 
inglês. O curso, que começa no próximo dia 19, em dois sábados, das 
8h30 às 16h00. Mais informações: tel. 3799-3769 ou (http://ri.fgv.br/
ensino/contemporarybrazil).

E - Pós-graduação em Saúde
O Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa está com as inscrições 
abertas para a pós-graduação lato sensu 2017. São 17 cursos divididos 
em especialização e aperfeiçoamento, destinados a médicos, enfermei-

ros, gestores e outros profi ssionais de saúde. Entre as especializações: 
Cirurgia Urológica Minimamente Invasiva, Cuidados ao Paciente com 
Dor, Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva, Endoscopia 
Digestiva Terapêutica, Gestão da Atenção à Saúde e Informática em 
Saúde. Nos cursos são utilizadas ferramentas de ensino-aprendizagem e 
metodologias híbridas, envolvendo simulação realística, design thinking 
e jogos. Os alunos são estimulados a produzir novos conhecimentos, 
tecnologias e inovação em saúde. Mais informações e inscrições: (https://
iep.hospitalsiriolibanes.org.br/web/iep/latosensu). 

F - Challenges Explorations 
A Fundação Bill & Melinda Gates está com inscrições abertas até amanhã 
(9) para a 18ª rodada do programa Grand Challenges Explorations (GCE), 
que oferece US$ 100 mil a inovações tecnológicas e científi cas em saúde, 
agricultura e desenvolvimento capazes de solucionar graves problemas 
mundiais. Qualquer pessoa pode enviar projetos. Não é necessário anexar 
currículo, referências nem resultados prévios. A seleção é baseada na 
qualidade da proposta, que deve ser inovadora, e no seu potencial para 
resolver grandes desafi os globais. São aceitos projetos de candidatos 
de qualquer área ou organização, incluindo universidades, laboratórios, 
institutos de pesquisa, ONGs e empresas privadas. Para participar, basta 
descrever sua ideia em inglês em duas páginas. Mais informaçõesem: 
(http://gcgh.grandchallenges.org/grant-opportunities). 

G - Top de Marketing
A ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing no Brasil 
promove a sua 44ª edição do Top de Marketing ADVB, que é considerada 
uma das principais premiações do setor. O evento acontece em um café da 
manhã especial amanhã (9), no Maksoud Plaza. A cerimônia irá entregar 
a honraria mais aguardada a quatro empresas – Duke Energy, Mercedes 
Benz, Gocil e Rádio Gaúcha – e a um sindicato – Simers (Sindicato dos 
Médicos do Rio Grande do Sul), que se destacaram entre os projetos 
inscritos de diversos segmentos vindos de todo o Brasil. Considerada uma 
das principais premiações das áreas de Marketing e Vendas do Brasil, 
o prêmio foi criado há mais de 40 anos com o objetivo de reconhecer e 
valorizar as campanhas e ações de sucesso das empresas.

H - Gestão de Dados
A Serasa Experian lança no Brasil o Pandora, plataforma voltada a oferecer 
uma gestão completa de dados das empresas. O novo produto identifi ca, 
investiga, avalia e melhora a qualidade das informações, automatizan-
do e controlando o processo, e executando centenas de operações. É 
adaptável a diferentes casos de uso de gerenciamento de dados, como 
qualidade, migrações e visão única do cliente, por exemplo, com foco 
em redução de tempo, menos recursos e otimização do investimento. 
As organizações podem aproveitar seus bancos de dados para tomar 
decisões estratégicas de negócios com mais agilidade e inteligência. 
Para mais informações, visite (www.serasaexperian.com.br). 

I - Produção Aquícola
A Secretaria de Agricultura realiza nesta quinta-feira (10), no Centro do 
Pescado Continental do Instituo de Pesca, em São José do Rio Preto, o mini-
curso ‘Sistemas Integrados de Produção Aquícola: Policultivo e Aquaponia’. 
O evento começa às 7h30, e está com inscrições abertas para as 70 vagas 
disponíveis. Com o público-alvo formado por produtores rurais, estudantes 
e técnicos, a programação abordará temas como: a defi nição e os princípios 

básicos dos sistemas integrados de produção; e policultivo, com informa-
ções sobre manejo, adaptações necessárias e principais espécies (peixes e 
camarões). As inscrições custam R$ 85. Mais informações pelos tels. (17) 
3232-1777/3234-3204 ou (ipesca.riopreto@pesca.sp.gov.br). 

J - Croissants Recheados 
A Croasonho, única rede de franquias de croissants recheados do país, 
dá continuidade à sua expansão e inaugura nesta quarta-feira (9), sua 
primeira unidade em Santo André, no ABC paulista. A loja que fi ca 
num dos principais pontos comerciais da cidade, conta com 106 lugares 
em seu salão e 23 funcionários para atender prontamente a todos os 
“croalovers” e oferecer as mais de 40 opções de croasonhos salgados e 
doces, além de pratos executivos, saladas, sobremes, milkshakes etc. 
Essa nova unidade fortalece a estratégia de expansão da rede no estado. 
Vislumbrando expandir o negócio, foi criado o sistema de Franchising. 
Com seu modelo de negócio inovador, a rede já soma mais de 70 lojas 
em 16 estados brasileiros. Saiba mais em (www.croasonho.com.br).

K - Mercado São Paulo
Começou no último sábado (5), e vai até o dia 11 de dezembro, sempre 
aos fi nais de semana, das 11h00 às 20h00, na Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, na Av. Politécnica, 82 (Jaguaré), o Mercado São 
Paulo, projeto que reúne mostras e degustações em torno de 11 cadeias 
produtivas. Entre as marcas presentes, teremos produtos da Fazenda 
Atalaia, de Amparo; da Capril do Bosque, produtora de queijo de cabra; 
da ITAL (Iogurte desnatado com probióticos); da CATI, com produtores 
de leite viundos de todo o Estado; da Leiteria Santa Paula, com queijos 
é obtido de vacas da raça Girolando; e de Doces Nayá, de Agudos, com 
seus doces de leite caseiro, com baixo teor de açúcar.

L - Cacau no Agronegócio 
A cultura do cacau tem relação direta com a história e o desenvolvimento 
econômico do Brasil. Ainda hoje, a produção, exploração, industrialização 
e comércio do fruto formam uma das “indústrias” mais fortes do País. 
Para debater a importância do cacau no agronegócio nacional, o Estadão 
promove no próximo dia 10 (quinta-feira), novo evento da série Fóruns 
Estadão. Reunindo especialistas, produtores, sindicalistas, entidades 
do setor e representantes do Poder Público, o encontro acontecerá no 
Auditório do Estadão, a partir das 8h30. As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas pelo site (www.estadaoeventos.com.br/cacau). 

M - Futuro do Rádio 
Entre os próximos dias 18 e 20, no Rafain Palace Hotel, em Foz do Iguaçu, 
acontece o Engetec, que tratará de assuntos extremamente atuais, que 
defi nem o futuro do rádio no Brasil. Um deles será “Rádio Pós-Internet”, 
ministrado por Marco Túlio Nascimento, diretor da ZY Digital, que vai 
abordar um panorama geral e perspectivas de futuro para um rádio 
multiplataforma, caminho obrigatório para as emissoras que desejam 
crescer. Gustavo Loyola, da CBN, fala sobre “Produtividade: o caminho 
para o crescimento”. Outro grande assunto que terá espaço no evento 
é a Migração AM/FM, que será explanada por André Cintra e Vanessa 
Cristina. Outras informações em: (www.planetadoradio.com).

N - Desenvolvimento Sustentável 
Com a proposta de disseminar os valores da sustentabilidade empresarial 
no País, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU promove, no próximo dia 
9, no auditório do MASP, o Fórum Pacto Global – setor privado rumo aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O evento será aberto para 
representantes de empresas, signatárias ou não, e pretende conscien-
tizar a comunidade empresarial sobre a importância, cumprimento e 
implementação dos ODS. Para promover um ambiente de aprendizado e 
conscientização, a programação do Fórum contempla painéis temáticos 
nas áreas de meio ambiente, liderança, integridade, direitos humanos 
e parcerias. Ambiente para o compartilhamento de experiências e ne-
tworking. Mais informações (http://bit.ly/2deJ04z).

A - Homenagem a Senna
Há 25 anos, Ayrton Senna conquistou o tricampeonato de Formula 1, 

ros, gestores e outros profi ssionais de saúde. Entre as especializações:
Cirurgia Urológica Minimamente Invasiva, Cuidados ao Paciente com
Dor Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva Endoscopia

O custo da cesta básica está 
menor em 14 das 27 capitais 
brasileiras. Entre as cidades 
que tiveram quedas mais 
expressivas estão Brasília 
(-5,44%), Teresina (-1,77%), 
Palmas (-1,76%) e Salvador 
(-1,66%). Houve alta em 13 
capitais, sendo Florianópolis 
(5,85%), Vitória (3,19%), 
Porto Velho (2,18%) e Maceió 
(2,12%) os destaques.

De acordo com a pesquisa do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese), a cesta mais cara 
foi a de Porto Alegre (R$ 478,07), 
seguida de Florianópolis (R$ 
475,32) e São Paulo (R$ 469,55). 
Os menores valores médios foram 
observados em Natal (R$ 366,90) 
e Recife (R$ 373,66).

Entre janeiro e outubro deste 

ano, todas as cidades acumu-
laram alta, sendo as mais re-
levantes em Maceió (24,25%), 
Aracaju (23,69%), Rio Branco 
(21,99%) e Fortaleza (21,21%). 
Os menores aumentos ocor-
reram em Brasília (9,58%), 
Curitiba (10,52%) e Macapá 
(10,99%). Entre os tipos de 
alimento, houve alta no preço 
da carne bovina de primeira, da 
manteiga, do açúcar, do tomate 
e do café em pó. O feijão e o 
leite tiveram o valor reduzido 
na maior parte das cidades.

Segundo o estudo, o salário mí-
nimo ideal para a manutenção de 
uma família de quatro pessoas em 
outubro deveria ser R$ 4.016,27, 
ou 4,56 vezes o mínimo vigente 
de R$ 880. Em setembro, o mí-
nimo necessário correspondeu 
a R$ 4.013,08 (ABr).

Brasília e Teresina lideram as capitais que tiveram queda do 

preço da cesta básica.

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

PRAZO PARA INSCRIÇÃO NO CNPC É 
PRORROGADO PARA DEZEMBRO DE 2017
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) prorrogou 

Arquivo/ABr

Cesta básica está 
mais barata em 
14 capitais
Entre janeiro e outubro deste ano, todas as 
cidades acumularam alta

Instituições fi nanceiras con-
sultadas pelo Banco Central 
(BC) mantiveram a projeção 
para a infl ação, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
em 6,88% este ano. Para 2017, 
a estimativa caiu de 5% para 
4,94%. As projeções ultrapas-
sam o centro da meta que é 
4,5%. O teto da meta é 6,5% 
este ano e 6% em 2017. É o 
que informa o Boletim Focus 
divulgado sempre às segundas-
feiras pelo Banco Central, em 
Brasília.

A projeção de instituições 
financeiras para a queda da 
economia (PIB),  passou de 
3,30% para 3,31%. Para 2017, 
a expectativa de crescimento 
foi ajustada de 1,21% para 
1,20%. O mercado financeiro 

manteve as expectativas para 
a taxa básica de juros, a Selic, 
em 13,50% ao ano, ao final de 
2016, e em 10,75% ao ano no 
fim de 2017. Atualmente, a 
Selic está em 14% ao ano.

A taxa é usada nas nego-
ciações de títulos públicos 
no Sistema Especial de Li-
quidação e Custódia (Selic) 
e serve como referência para 
as demais taxas de juros da 
economia. Ao reajustá-la para 
cima, o BC contém o excesso 
de demanda que pressiona os 
preços, porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança. Quan-
do reduz os juros básicos, o 
Copom barateia o crédito e 
incentiva a produção e o con-
sumo, mas alivia o controle 
sobre a infl ação (ABr).

Mercado mantém projeção 
de infl ação em 6,88% 
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Como já esclarecemos, 

a população envelhece 

e novas doenças 

aparecem. Um estudo 

levantado afi rma que 

em 20 anos a população 

idosa irá dobrar

“Uma vez aprovada à 
nova regra, caberá à 
sociedade, por meio 

de seus representantes no 
parlamento, alocar os recursos 
entre os diversos programas 
públicos, respeitando o teto de 
gastos. Vale lembrar que o des-
controle fi scal a que chegamos 
não é problema de um único 
Poder, ministério ou partido 
político. É um problema do 
país! E todo o país terá que 
colaborar para solucioná-lo”. 
Assim termina a proposta da 
PEC 241 pelo Henrique Meirel-
les (Fazenda) e Diego Oliveira 
(Planejamento).

O Conselho Deliberativo da 
Fiocruz, instituição estratégica 
do Estado para a ciência e a 
tecnologia em saúde, Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), Rede Brasileira 
de Escolas de Saúde Pública 
(RedEscola), Secretaria de 
Saúde de inúmeros municí-
pios e estados, professores de 
Medicina de inúmeras univer-
sidades respeitadas no Brasil, 
como também o próprio ex-
ministro da saúde José Gomes 
Temporão, vetam a aprovação 
da PEC 241/16. 

Mas qual o motivo? 
A PEC 241/16 não tem como 

objetivo salvar a economia? 
Ocorre que, a austeridade na 
saúde não é uma novidade, isso 
já ocorreu em outros países, e 
inclusive foi alvo de inúmeros 
estudos internacionais, um de-
les famoso trabalho realizado 
pelo pesquisador David Stucler 
de Oxford, conhecido como 
Multiplifi cador Fiscal. Mas, o 
Governo Federal Brasileiro, 
realiza um questionamento 
importante, e todos podemos 
concordar que isso é o ideal em 
uma nação, que seus gastos não 
sejam maiores do que recolhe 
em tributos e impostos. 

Porém o mesmo não se aplica 
ao setor de saúde, pois nessa 
área há algo que é inevitável, 
imutável e não pode ser con-
trolado, o envelhecimento 
da população, esse elemento 
não está sendo colocado na 
equação da PEC 241. 

Pois as doenças, não apa-
recem em uma economia 
favorável ou desfavorável, elas 
não são concursos públicos que 
depende da necessidade do 
estado em criar dependendo 
dos fatores econômicos ou 
políticos, elas aparecem sem-
pre, não importa o tamanho 
de sua economia, ou de sua 
nação, o que muitos estudos 
vêm apontando inclusive para 

maior desgosto do estado, é 
que em um país em recessão 
econômica é onde a manifes-
tação de doenças e surtos mais 
ocorrem. 

O Brasil possui um sistema 
de saúde Universal replicado 
do modelo britânico (NHS- 
National Health Service), 
apesar de oferecermos um 
sistema semelhante de saúde, 
é muito difícil para o Brasil 
acompanhar o modelo clonado, 
uma vez que, o orçamento é 
cinco vezes menor do que 
a Inglaterra. Infelizmente, 
diferente que outras áreas, 
não é possível estabilizar um 
valor para a saúde, justamen-
te devido a população estar 
sempre adoecendo, é o destino 
da vida de todo homem, viver 
e morrer. Todos os países do 
mundo vêm aumentando com o 
decorrer dos anos o percentual 
do seu orçamento no setor de 
saúde. 

Como já esclarecemos, a 
população envelhece e novas 
doenças aparecem. Um estudo 
levantado afi rma que em 20 
anos a população idosa irá do-
brar. Isso implica em doenças 
crônicas, degenerativas, do 
coração, com os vários tipos de 
câncer. E essa é a preocupação 
de todos esses especialistas em 
saúde, a PEC 241 funcionaria 
muito bem em outros setores, 
mas é uma arma perigosa que 
coloca em risco o setor de 
saúde.

Se você trava o aumento do 
orçamento de saúde ou impõe 
seu crescimento conforme a 
infl ação nos próximos 20 anos, 
como está proposto, o gover-
no pressupõe que gastamos 
muito em saúde. Não porque 
a população necessita, mas 
porque a economia permitiu, 
pois, o tratamento das doen-
ças dessas pessoas só ocorreu 
porque havia dinheiro acima 
da infl ação e do planejado, se 
agora a economia não permitir 
mais, ou não permitir que di-
nheiro que não seja planejado 
anteriormente seja entregue, 
logo a população não irá mais 
adoecer.

É um raciocino errado com 
aparência de verdadeiro, uma 
falácia, ninguém acredita que o 
governo está fazendo isso para 
prejudicar a vida das pessoas, 
ocorre que a ausência de de-
bate com especialistas no setor 
de saúde, e um estudo para 
averiguar as consequências ao 
longo prazo, não foi realizado 
ou se quer solicitado. Este é o 
grande impasse, especialistas 
de saúde apontam uma prio-
ridade, especialistas em eco-
nomia apontam outra e você 
se pergunta qual problema 
devemos resolver primeiro.

(*) - É sócio e diretor jurídico do 
aplicativo Docway e especialista na 

área de saúde.

David Stacciarini (*)

A PEC 241 e o futuro 
da saúde no Brasil

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, quer votar ainda esta 
semana o projeto - enviado pelo 
governo - que retoma as regras 
de revisão de auxílio doença e 
aposentadoria por invalidez, cria-
das pela MP 739/16, que perdeu 
validade na última sexta-feira 
(5). Segundo Maia, foi a Câma-
ra quem pediu para o governo 
enviar um texto com urgência 
constitucional para que o pente-
fi no tivesse continuidade. 

“É fundamental para o país 
porque gera, para o próximo ano, 
uma economia de R$ 8 bilhões. 
Precisamos votar”, explicou. 
Sem sessões na semana passada, 
o texto da MP editado em julho 
acabou caducando. Pelas regras 
legislativas, não é possível editar 
nova medida provisória com o 
mesmo teor e, para que as mu-
danças tivessem continuidade, só 
seria possível com a inclusão da 
proposta em um projeto de lei.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia: “precisamos votar”.

O movimento de estudantes 
que tomou escolas pelo país 
levou ao adiamento do ENEM 
para parte dos estudantes. As 
provas foram marcadas para 
os dias 3 e 4 de dezembro. Já 
as escolas que não estão no 
alvo dos manifestantes rece-
beram mais de 8,5 milhões 
de candidatos. Os estudantes 
protestam contra a medida 
provisória que reformula o 
ensino médio e a proposta 
que estipula um teto para os 
gastos públicos.

Para o deputado Rogé-
rio Marinho (PSDB-RN), a 
ocupação das escolas pelos 
estudantes é uma invasão 
que tira o direito de milhares 
de estudantes, que deixaram 
de fazer o Enem no último 
fi m de semana. Segundo ele, 
o protesto está atrasado e 
deveria ter sido feito à época 
dos cortes de R$ 10 bilhões 
para a educação, impostos 
pelo governo Dilma no Orça-
mento de 2015.

“Toda manifestação públi-
ca é legítima, desde que se 
respeite o direito dos outros. 

Deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).
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As comissões de Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Defi ciência; de Seguridade 
Social e Família; e de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público realizam audiência 
pública conjunta amanhã (9) para debater 
políticas de inclusão no mundo do trabalho 
de pessoas com doenças musculoesquelé-
ticas, como as Lesões por Esforço Repeti-
tivo (LER) e as Doenças Osteoarticulares 
Relacionadas ao Trabalho (Dort). 

No requerimento em que pedem a 

audiência, os deputados destacam que o 
tema assumiu maior relevância, principal-
mente em face da epidemia mundial das 
doenças osteomusculares relacionadas ao 
trabalho. Em paralelo, e também como 
consequência disso, houve ainda aumento 
considerável no número de diagnósticos de 
outros quadros osteomusculares, como a 
fi bromialgia.

As doenças do aparelho locomotor, 
prossegue o documento assinado pelos 

parlamentares, implicam grave prejuízo 
na qualidade de vida de seus portadores 
e fazem com que sejam rotineiramente 
discriminadas no mercado de trabalho, 
seja com ameaça de demissão, seja com 
exclusão em processos seletivos. “Ainda 
pouco se logrou alcançar no que respeita 
à garantia de adequada inserção da pes-
soa com doenças musculoesqueléticas no 
mundo do trabalho”, relata o documento 
(Ag.Câmara). 

O governo federal anunciou 
ontem (7) a retomada nos pró-
ximos quatro meses de 1.110 
obras inacabadas por todo o 
país que, de acordo com as 
estimativas iniciais, vão gerar 
45 mil empregos. A informação 
foi dada pelo presidente Michel 
Temer, durante reunião com di-
versos ministros para detalhar 
as ações. Ao todo, cerca de 1,6 
mil obras que estão paralisadas  
serão retomadas.

Temer disse que a meta é que 
os 1.110 empreendimentos se-
jam reativados nos próximos 90 
a 120 dias, em mais de mil cida-
des dos 26 estados e do Distrito 
Federal. Segundo ele, a maioria 
das obras envolve necessidades 
básicas dos municípios como 
creches, pré-escolas, postos de 
saúde e aeroportos.

“Esta tese de prosseguir nas 
obras que estão paralisadas tem 
em vista o que o governo quer. 
Gerar empregos. Estas obras 
terão como critério a transpa-
rência e inaugura o Governo 
Digital por meio do aplicativo 
Desenvolve Brasil, que será 
pioneiro na governança digi-
tal. Qualquer cidadão poderá 
acompanhar as ações e fazer 
sugestões”, afi rmou Temer.

De acordo com o presidente, 
o custo total será uma “impor-
tância razoável”, em torno de 
R$ 2 bilhões. O anúncio ocorre 
após uma série de reuniões 
em que o governo discutiu os 
empreendimentos considera-
dos prioritários em cada um 
dos ministérios e cujos gastos 
giram entre R$ 500 mil e R$ 10 
milhões cada (ABr).

Em Custódia (PE), viaduto inacabado da Transnordestina.

Hans von Manteuffel/O Globo

A avaliação foi feita ontem 
(7) pelo jamaicano Alton 
Grizzle, da Divisão de 

Liberdade de Expressão da 
Unesco, durante seminário 
promovido pelo Conselho de 
Comunicação do Senado.

Segundo Grizzle, todos ci-
dadãos precisam desenvolver 
habilidades e competências para 
entender o papel da mídia e ser 
capaz de utilizar ferramentas 
de comunicação para articular 
processos de desenvolvimento 
e mudança social. A Unesco 
recomenda que a Alfabetização 
Midiática e Informacional (AMI) 
seja incorporada nas escolas. 
AMI tem como objetivo permitir 
aos alunos que tenham uma 
aprendizagem mais autônoma 
e para que possam “utilizar as 
mídias e as comunicações tan-
to como ferramentas, quanto 
como uma maneira de articular 
processos de desenvolvimento 
e mudança social”.

Também participaram do 

Conselho de Comunicação Social: debatedores sugerem aulas 

sobre mídia e novas tecnologias nas escolas.

Senador chama 
atenção para 
o elevado 
índice de 
criminalidade 

O senador Armando Monteiro 
(PTB-PE) chamou a atenção para 
os índices alarmantes de crimina-
lidade no Brasil, onde só no ano 
passado, segundo dados ofi ciais, 
58 mil pessoas foram assassina-
das. Foram 29 mortes por 100 mil 
habitantes, ressaltou o senador, 
classifi cando essa realidade como 
autêntica tragédia nacional. Isso 
signifi ca, disse ele, uma pessoa 
morta a cada 9 minutos e essas 
mortes, acrescentou, represen-
tam 10% do total de homicídios 
em todo o mundo. 

É um índice muito alto, 
afi rmou, lembrando que a po-
pulação brasileira constitui 2% 
cento da população mundial. 
Além dos alarmantes índices 
de assassinatos no ano passado, 
Armando Monteiro citou os 45 
mil estupros e os 500 mil veícu-
los roubados, o que prova, disse 
ele, que a política pública no 
setor de segurança é inefi ciente 
e inefi caz. Mas se em nível na-
cional o quadro já é dramático, 
quando se olha a realidade das 
regiões a situação pode ser pior, 
disse o senador. 

Conforme dados ofi ciais, en-
quanto a cidade de São Paulo tem 
12 mortes por 100 mil habitantes, 
Recife, que é menor, tem 57 assas-
sinatos por 100 mil habitantes ao 
ano. Monteiro disse que os índices 
revelam que no Norte, Nordeste e 
no Centro-Oeste a violência mata 
mais do que no Sul e no Sudeste. 
E em Pernambuco, em particu-
lar, a tragédia só aumenta. No 
ano passado, foram registradas 
3,5 mil mortes violentas e este 
ano, a previsão é que passe das 
4 mil, além do aumento também 
de assaltos a ônibus, roubos de 
carros e explosões de caixas 
eletrônicos.

As causas de tanta violência, 
disse o senador, são atribuídas ao 
aumento do consumo de drogas, 
à difusão de armas de fogo e às 
lacunas na Justiça criminal. “O 
Brasil precisa de uma política 
nacional de segurança pública 
em que possamos valorizar a co-
operação federativa no combate 
à criminalidade, melhorar e am-
pliar o nosso sistema penitenci-
ário e proteger nossas fronteiras 
do tráfego de drogas e armas”, 
afi rmou (Ag.Senado).
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Especialistas defendem inclusão de 
‘alfabetização midiática’ nas escolas
Capacitar os jovens para o uso crítico novas tecnologias e para a produção de conteúdo é um caminho 
necessário ao fortalecimento do uso livre e democrático da mídia

de acordo com Sandra Zita 
Silva Tine, assessora técnica do 
Ministério da Educação. Para 
Raquel Paiva, pesquisadora 
do Laboratório de Estudos em 
Comunicação Comunitária da 
UFRJ, e Ismar de Oliveira Soa-
res, do Conselho de Comunica-
ção Social do Congresso, está na 
hora de avançar em uma política 
pública sobre Alfabetização 
Midiática e Informacional.

“Quem sabe, a partir de agora, 
nós tenhamos a oportunidade 
de dialogar com o MEC, com o 
Senado e com a Câmara, para 
podermos avançar, com passos 
bem dados, em torno da execu-
ção deste direito: o direito de 
45 milhões de crianças e jovens 
do Brasil terem acesso a essa 
prática, a esse conhecimento. 
Isso será muito bom para a 
mídia, será muito bom para os 
profi ssionais, será muito bom 
para os educadores e, especial-
mente, para os jovens”, afi rmou 
(Ag.Senado).

Seminário sobre Educação 
Midiática e Informacional no 
Brasil - um olhar a partir da 
perspectiva da Unesco - as 
estudantes Clarice Villarim e 
Maria Eduarda Silva de Oliveira. 
As duas apresentaram os resul-
tados de um trabalho conjunto 
de “prática educomunicativa 
pioneira” de análise e produção 

midiática. Os estudantes pro-
duzem vídeos, áudios e textos, 
além de ofi cinas de análise de 
mídia.

Hoje apenas 4 milhões, dos 
mais de 38 milhões estudan-
tes que frequentam escolas 
públicas, estão envolvidos com 
alguma atividade relacionada 
à comunicação e tecnologias, 

Protesto de estudantes e 
escolas fechadas

Invasão de escolas é uma 
agressão ao direito da maio-
ria. Os estudantes que estão 
contrários a PEC 241 ou a MP 
poderiam perfeitamente fazer 
sua manifestação nas ruas das 
cidades. Mas estão proibindo 
que outros estudantes possam 
estudar”, disse o parlamentar. 
E que muitas dessas manifes-
tações em escolas do país estão 
sendo “instrumentalizadas por 
entidades não governamentais 
e partidos políticos com claro 

viés ideológico, o que retira a 
legitimidade do movimento”. 

Na sua opinião, “há uma clara 
confusão entre o que é público 
e o privado. Há segmentos da 
sociedade que se acham donos 
das escolas, das universidades, 
do espaço público. Eles dizem 
que os estudantes estão em 
um espaço público, que é 
deles, as escolas. Esse espaço 
é da sociedade brasileira que 
paga um imposto alto por isso” 
(psdbnacamara).

Projeto pente-fi no no INSS 
deve ser votado esta semana

Maia deve fazer um apelo na 
reunião do Colégio de Líderes 
agendada para hoje (8) para 
que a urgência seja votada em 
plenário. “Na quarta-feira esta-
ria pronto para votar. Votamos 
na quarta ou quinta-feira”, 
acrescentou.

Além da urgência constitu-
cional, o presidente da Câmara 

espera que deputados também 
consigam concluir na sessão 
de hoje (8) a votação de des-
taques ao projeto que altera o 
regime de partilha do pré-sal 
e o substitutivo à MP 742, que 
fl exibiliza o horário de veicu-
lação do programa A Voz do 
Brasil, da Empresa Brasil de 
Comunicação - EBC (ABr).

Governo anuncia retomada 
de 1,6 mil obras inacabadas

Em debate a inclusão profi ssional de pessoas com LER



A bem da verdade, TODAS as palavras deveriam ser 

usadas com cuidado!

E não sou quem o diz, mas alguns grandes pensadores e 
sábios. Para Rudyard Kipling “As palavras são a mais 

poderosa droga utilizada pela humanidade”. Um 
texto budista proclama: “Nem o veneno mortal nem a es-

pada aguçada é tão fatal como a palavra maldosa”.  Em 
carta escrita a seu amigo Voltaire, Frederico II, o Grande, rei 
da Prússia, diz: “As palavras ferem mais do que punhais e 

o modo de dizê-las, mais do que as palavras”, ao passo que 
um provérbio árabe declara: “Pode-se curar a ferida feita por 

uma espada; jamais a feita por uma palavra”. Próximo de 
transferir o poder na Espanha ao jovem príncipe Juan Carlos, 
assim lhe fala o Generalíssimo Franco: “Sê senhor de teu silêncio 
para não seres escravo de tuas palavras”. Até Madre Tereza de 
Calcutá, hoje santa, dá sua contribuição: “Todas as nossas pa-

lavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. 

As palavras que não dão luz aumentam a escuridão”. Jesus 
Cristo, porém, vai além, ao advertir: “Por tuas palavras serás 

justifi cado e por tuas palavras serás condenado”, “Eu vos 

digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem 

hão de dar conta no dia do juízo”. 
Após essas considerações fi losófi co-literárias, vamos à tal 

palavra. 
Entrevistada no programa Fantástico, do Globo, sobre a 

discutida questão da reforma do ensino, uma jovem estudante 
disse: “Eu estava numa escola pública, mas agora vou para 

uma privada”! 
É verdade que, nas aulas redação, os professores – entre os 

quais me incluo – ensinam que, para tornar o texto mais leve, 
devem-se evitar as palavras supérfl uas, facilmente entendíveis. 
Esse fenômeno tem até um nome: elipse, que a gramática defi ne 
como “eliminação de um termo facilmente subentendível”. 

Fernando Henrique Cardoso, a esse respeito, lembra a expres-
são atribuída a Carlos Drummond de Andrade: “Escrever é 

cortar palavras”. “Atribuída”, pois o próprio poeta confessava 
não ser sua. É mais provável que tenha sido do escritor inglês 
John Ruskin, e presente na historieta, que fala do feirante de 
peixe que escreveu na lousa, em sua banca: HOJE VENDO 
PEIXE FRESCO, e pediu a opinião de um amigo. De imediato, 
este observou ser desnecessária a palavra HOJE, por óbvio. A 
sugestão foi acatada, e na lousa fi cou apenas VENDO PEIXE 
FRESCO. O outro então asseverou que ninguém estava ofere-
cendo peixe grátis, logo, o verbo era dispensável. Mais uma vez 
de acordo, o feirante apagou o termo, deixando somente PEIXE 
FRESCO. Aí, a ponderação foi que, numa feira, o peixe que se 
vende não é congelado, logo, só pode ser fresco, tornando dis-
pensável o adjetivo. Em consequência, apenas a palavra PEIXE 
permaneceu na placa. E aí o amigo arrazoou, com clara lógica, 
que qualquer pessoa – mesmo cega – não teria a menor difi cul-
dade em saber que era peixe que se vendia naquela banca... O 
feirante então apagou a última palavra, retirou a lousa e, nem 
por isso, deixou de vender todo seu estoque!

No caso da entrevistada, entretanto, a supressão do vocábulo 
não cheirou bem! Sua omissão criou uma frase cacofônica (de 
mau som). Para evitar o problema, se não quisesse repetir a 
palavra “escola”, ela deveria ter substituído o termo “privada” 
por “particular”, que tem o mesmo sentido: “Eu estava numa 

escola pública, mas agora vou para uma particular”.  
A história política brasileira registra o caso de um militar – ali-

ás um extraordinário militar – Marechal do Exército Brasileiro, 
reconhecido por seus hábitos metódicos, respeito à hierarquia 
militar e ao governo constituído, que exerceu em duas ocasiões 
o cargo de ministro da Guerra. A primeira foi no governo de 
Café Filho (24/08/1954 – após o suicídio do presidente Getúlio 
Vargas, a 08/11/1961 – deposição de Café Filho). A segunda, 
no de Juscelino Kubistchek (1956 – 1961). Na campanha que 
se desenvolveu em 1960, para sucessão de JK, o Marechal foi 
candidato à presidência, concorrendo com Jânio Quadros. Mais 
habituado à caserna do que à vida político-social, não tinha 
muito pendor para o exercício oratório. Conta-se que, num 
discurso em Belo Horizonte, teria proclamado, em alto e bom 
som, este primor: 

“Comprometo-me – se for elei-
to – a fazer na vida pública o que 
sempre fi z na privada”! 

Não foi eleito! 

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
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Finarini Participações S.A.
(em constituição)

Ata de Assembleia Geral de Constituição de S.A. em 30/06/16
Aos 30/6/16, às 12 hs, na sede, Avenida Otaviano Alves de Lima, 2724, 4º, Sala 3, SP/SP. 2. Presenças: Totalidade. 3. Mesa: Presidente: 
Fabiana Manarini Sverner, Secretária: Isabela Manarini Sverner. 4. Deliberações: 4.1 Aprovar a constituição de uma sociedade empresaria 
organizada sob a forma de S.A., sob a denominação de Finarini Participações S.A. 4.2 Aprovar o Estatuto Social, o qual, após lido e rubricado 
pelos presentes, encontra-se arquivado na sede da Companhia. 4.3 Aprovar a formação do capital social, no valor de R$ 1.598.466,67, 
dividido em 1.722.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas e integralizadas neste ato 
pelos acionistas presentes mediante a versão dos bens e ativos da Manisfer. As 1.722.500 ações de emissão da Companhia ora subscritas 
pelos Srs. Fernando Manarini Sverner e Isabela Manarini Sverner subrrogar-se-ão no usufruto em favor da Sra. Fabiana Manarini Sverner 
incidente sobre as 1.722.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Manisfer anteriormente detidas pelos Srs. 
Fernando Manarini Sverner e Isabela Manarini Sverner, as quais foram canceladas em razão da Cisão Parcial, bem como permanecerão 
oneradas com impenhorabilidade e incomunicabilidade, conforme instituído nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Doação 
celebrado em 24 de novembro de 2009. 4.4 Aprovar todos os termos e condições do laudo de avaliação emitido pelos Peritos para fins 
da Cisão Parcial, levantado em 31 de maio de 2016. 4.5 Em decorrência da regular constituição da Companhia, os acionistas elegeram 
(i) Fabiana Manarini Sverner, RG nº 12.239.784-8, CPF/MF nº 050.505.558-92, para Diretora Presidente; e (ii) Natalina Shigueko Tanouye 
Kobayachi, RG nº 8.981.687-0, CPF/MF nº 050.375.628-80, para Diretora sem designação específica, nos termos do Estatuto Social, com 
mandato unificado de 02 anos a contar desta data. 4.6 Fica estabelecido que a remuneração global da administração, o qual será distribuído 
entre os Diretores será definido oportunamente pela Diretoria da Companhia. 4.7 Autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os 
atos necessários para efetivar as deliberações acima e observarem todas as formalidades e requisitos complementares para a constituição 
da Companhia, incluindo, mas não limitando, os registros e arquivamentos nos órgãos públicos competentes. Nada mais. SP, 30/6/16. Mesa: 
Fabiana Manarini Sverner - Presidente; Isabela Manarini Sverner - Secretária. Advogado Responsável: Claudiney Leite Calazães - OAB/SP 
nº. 279.090. Jucesp/NIRE nº 3530049600-1 em 07/10/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

CCNC COM. DE COMBUSTÍVEIS NOIVA DA COLINA LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação nº 21007270, válida até 26/10/2.021, para  Comércio
Atacadista/Revendedor Retalhista de Derivados de Petróleo, sito à Rua Cristiano Cleopath,
nº 1.847. Alemães. Piracicaba/SP.
MAKRO ATACADISTA S.A. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 29007491, válida até 03/11/2.021, para Posto de Abastecimento
de Veículos, sito à Rua Carmine Gaeta, nº 184. Vila Maria. São Paulo/SP.
AUTO POSTO JURUPIS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 45007183, válida até 17/10/2.021, para Comércio Varejista de Combustíveis
e Lubrificantes, sito à Alameda Dos Jurupis, nº 1.299. Esq. Av. Iraí. Indianópolis. São
Paulo/SP.

ESEK Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF 23.494.367/0001-04 - NIRE 35.300.48734-6

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/09/16
Aos 16/09/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira  - Presidente; André 
Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações: 1. Aprovar o aumento de capital da Companhia, de R$2.300.000,00 para 
R$15.000.000,00, um aumento, portanto, de R$12.700.000,00, mediante a emissão de 12.700.000 novas ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão calculado na forma do artigo 170, § 1º, inciso I da Lei das S.A., as 
quais deverão ser subscritas privadamente pelas atuais acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas parti-
cipações, nesta data, da seguinte forma: (i) Tellus IV Participações S/A (Tellus IV”) subscreve 12.687.300 ações, conforme 
Boletim de Subscrição que constitui o Anexo I à esta ata; (ii) SDI Administração de Bens Ltda. (“SDI”) subscreve 12.700 
ações, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo II à esta ata; 5.2. Em decorrência do aumento do Capital 
Social supramencionado, as acionistas resolvem aprovar a nova redação do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, o 
qual, a partir de então, terá o seguinte teor: “Artigo 5º - O Capital Social totalmente subscrito e parcialmente integralizado, 
é de R$15.000.000,00, representado por 15.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. Nada mais. 
Mesa: Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Jucesp nº 443.447/16-0 
em 14/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Tellus IV Participações S.A. 
CNPJ/MF nº. 23.160.321/0001-59 - NIRE 3530048506-8

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/08/16
Aos 08/08/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; 
Secretário: André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: 1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de 
R$1.000.000,00, totalmente subscrito e parcialmente integralizado no valor de R$867.296,00 em moeda corrente nacional, 
para R$11.000.000,00, representando um aumento, portanto, de R$10.000.000,00, mediante a emissão de 10.000.000 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que destas, 9.674.190 ações serão de Classe A, e 
325.810 ações serão de Classe B, as quais deverão ser subscritas previamente pelas atuais acionistas da Companhia, na 
proporção de suas respectivas participações, nesta data, da seguinte forma: i) SDI Administração de Bens Ltda.. (“SDI”) 
subscreve 325.810 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim de 
Subscrição que constitui o Anexo I à esta ata; ii) CAMON I LP (“Camon I”) subscreve 3.224.730 ações, totalmente subscritas 
e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo II à esta 
ata; ii) CAMON II LP (“Camon II”) subscreve 3.224.730 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda 
corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo III à esta ata; e iii) CAMON III LP (“Camon III”) 
subscreve 3.224.730 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim 
de Subscrição que constitui o Anexo IV à esta ata. 2. Em virtude do aumento de capital aprovado nos termos do item 1. 
acima, aprovar a alteração da redação do caput do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com 
a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de 
R$11.000.000,00, dividido em: (i) 10.641.609 Ações Ordinárias de Classe A e (ii) 358.391 Ações Ordinárias de Classe B, todas 
nominativas e sem valor nominal”. Nada mais. SP, 08/08/16. Arthur José de Abreu - Presidente; Pereira André Ferreira 
de Abreu Pereira - Secretário. Jucesp nº 442.934/16-6 em 14/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Aroer SPE Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF nº 10.234.236/0001-46 – NIRE 35.300.373.804

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de julho de 2016
1. Data, Hora e Local: 29/07/2016, às 10h00, na sede social da Companhia. 2. Convocação e Presença: Dispensada, 
face a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Mesa: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira – Presidente; 
Dario de Abreu Pereira Neto – Secretário. 4. Publicação Prévia de Documentos: Em cumprimento ao artigo 133, § 4º, da 
Lei 6.404/76, o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/2015 foram publicadas nos jornais DOE-SP, na página 40, e no “Empresas & Negócios”, na página 
7, dia 28/07/2016, respectivamente. 5. Deliberações da Ordem do Dia: (i) Aprovado o relatório da administração, as 
contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2015; e (ii) Tendo em 
vista que a Companhia não auferiu lucro líquido, não há o que se deliberar sobre sua destinação. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada esta Assembleia, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada 
por todos os presentes. Acionistas Presentes: SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. por Arthur José de Abreu Pereira e 
Dario de Abreu Pereira Neto; Agepar Empreendimentos Ltda. por André Giribaldi; AMRPAR Administração de Bens Ltda. por 
Marcelo Augusto Porto Junqueira; Épica Patrimonial Ltda. por Milton de Souza Meirelles Filho; Traces Estacionamentos e 
Serviços Ltda. por Marcelo Mansur Murad; MC4 Empreendimentos Ltda. por José Massad Curi; Yapê Engenharia e Empre-
endimentos Ltda.. por Renato Kassab e Carlos Alberto Fonseca; Rassum Empreendimentos e Participações Ltda. por Alvaro 
José Resende Assumpção; RNK Empreendimentos Ltda. por Ronaldo Koraicho; Vetivert Administração e Participação Ltda. 
por Marcelo Boutros Maria; Onestex Administração e Participação Ltda. por Alex Boulos Maria; Troy Comércio, Assessoria 
e Serviços Ltda. por Arthur José de Abreu Pereira; R.N. Empreendimentos Imobiliários Ltda. por Luciane Nogueira Lopes 
Cruz Valdemarin. Assinaturas: Mesa: Presidente: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; Secretário: Dario de Abreu Pereira 
Neto. JUCESP – Registrado sob nº 416.281/16-3 em 21/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho
CNPJ/MF nº 60.945.854/0001-72

Edital para Eleição do Conselho de Administração – Retificação
Na publicação do Edital para Eleição do Conselho de Administração, inserido neste jornal na edição de 05/11/2016, por 
um lapso constou erroneamente o nome do Presidente do Conselho de Administração deste Instituto. Portanto, onde se lê: 
Sérgio Ciqueira Rossi, o correto é: Sérgio Ciquera Rossi. Permanecem inalterados os demais termos da citada publicação.

MR PLATING COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 15008243, válida até 03/11/2018, para
Aditivos de uso industrial; fabricação de à Rua Macedonia, 135, Cumbica, Guarulhos.

4ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1016157-
66.2016.8.26.0003 O Dr. Marco Antonio Botto Muscari, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
Regional do Jabaquara, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da lei. Faz saber 
que o Sra. ÉRIKA BUFONI FARAH ZUFFO, portadora do CPF sob o nº 172.830.588-85 e RG. nº. 
222610347, na pessoa de seu representante legal, propôs uma ação de EXECUÇÃO contra FELIPE 
FERNANDES SOUZA DE SÁ, portador do CPF sob o nº 369.495.448-12 e portador do RG nº 
34.965.763-1, objetivando a cobrança dos aluguéis e demais encargos da locação do imóvel da Rua José 
Feliciano, nº. 75 apt. 92 Vila Mascote. Encontra-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO por edital, para os atos e termos da ação proposta, advertindo-se o que, o prazo para 
interposição de embargos é de 15 dias que fluirá após o decurso do presente edital 20 (dias). Não 
embargada a ação, presumir-se-ão aceitos pela ré como verdadeiros, os fatos articulados pela autora, 
sendo 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 31 de outubro de 2016. 

4ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
FÍSICO Nº 0007549-29.2003.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Jorge Scartezzini Guimarães, na 
forma da Lei, etc., FAZ SABER ao herdeiro/coexecutado JONATHAS TOSHIRO TISAKA, CPF 
152.721.398-60, que foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CARREFOUR 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, em face de Paulo Jirow Tisaka, Branca Yukiko Tisaka, Maçahico 
Tisaka, Hiroko Tisaka e Tsk Comércio de Presentes Ltda, para cobrança da importância de R$ 
308.035,45 (novembro/2006), devidamente corrigida. Estando o mencionado herdeiro/coexecutado em 
lugar incerto e não sabido, foram deferidos, nos autos do processo supra, os seguintes atos a serem 
efetivados por este EDITAL: 1) INTIMAÇÃO de sua inclusão no polo passivo da ação, em consequência 
da desconsideração da personalidade jurídica da empresa/coexecutada supra mencionada; 2) CITAÇÃO 
para todos os atos e termos da ação proposta e para que, em 03 dias, efetue o pagamento da dívida, 
caso em que os honorários serão reduzidos pela metade, ou, em 15 dias, oponha embargos à execução 
ou reconheça o crédito do exequente e, depositando 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários advocatícios, requeira o pagamento do restante em até 6 parcelas mensais atualizadas, sob 
pena de penhora de bens e sua avaliação, prazos esses a fluírem após o prazo de 20 dias do presente 
edital; e 3) INTIMAÇÃO da penhora realizada sobre o imóvel situado no Bairro de Varginha, Distrito de 
Parelheiros, com área de 53.508m², cadastrado no INCRA sob nº 638.358.099.724-2, registrado sob a 
matrícula nº 95.057 do 11º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP, bem como do prazo de 15 dias 
para impugnação da penhora, prazo esse que fluirá após o decurso dos prazos supra mencionados. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial 
(artigo 257, IV, do novo Código de Processo Civil) e o processo seguirá em seus ulteriores termos, 
independentemente de nova intimação. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 

“Falar hoje sobre re-
forma do ICMS com 
um Estado que não 

consegue pagar suas contas é a 
mesma coisa de dar um tapa na 
cara do secretário de Fazenda, 
que está tentando pagar os sa-
lários dos servidores públicos 
no fi m do mês”, disse, durante 
evento promovido pelo Centro 
de Cidadania Fiscal (CCiF).

Ana Carla deixou muito clara 
a necessidade da reforma fi scal 
e disse que ela representaria 
hoje para a economia o que o 
Plano Real signifi cou nos anos 
1990. “Precisamos resolver isso, 
para tirar da frente e permitir 
a discussão de outras agen-
das”. Admitiu que Goiás usou 
agressivamente os incentivos 
fi scais e se benefi ciou disso nos 
últimos anos. Mas reconheceu 
que, como está, a situação não 
fi cará. “Temos que construir 
uma saída organizada, com 

Situação da guerra fi scal é absolutamente 
insustentável, diz secretaria de Goiás

A secretária da Fazenda do Estado de Goiás, Ana Carla Abrão Costa, afi rmou ontem (7), que a situação 
da guerra fi scal hoje é absolutamente insustentável, mas que é muito difícil falar em reforma do ICMS 
em meio à crise fi scal enfrentada pelos Estados

já amadureceu muito, mas não 
o sufi ciente. O melhor que se 
pode esperar é que se use bem 
esses dois anos que temos pela 
frente, para quem sabe even-
tualmente chegar na próxima 
eleição com uma proposta mais 
madura, a ser considerada por 
um novo presidente eleito”, 
comentou.

Falando sobre a eventual 
reforma do ICMS, ele disse que 
o Brasil não precisa “inventar 
jabuticabas”, já que existem 
diversos exemplos bem-suce-
didos de imposto sobre valor 
agregado (IVA) pelo mundo, 
que constituem um manual de 
boas práticas. “Se a gente não 
consegue adotar esses modelos, 
deve ter algum problema mais 
sério do que falta de conhe-
cimento técnico”, comentou, 
falando sobre a difi culdade de 
ampla coordenação e de arti-
culação política (AE).

responsabilidade, segurança 
jurídica”, defendeu.

No mesmo evento na capital 
paulista, o secretário de Fazen-
da de São Paulo, Helcio Tokeshi, 
afi rmou que a questão da guerra 
fi scal não se resolverá no con-
texto atual, especialmente em 

um governo menor como será 
o do presidente Michel Temer. 
“Certamente é algo que não va-
mos resolver no contexto atual. 
O governo tem pouco horizonte 
de tempo. O fato de estarmos 
tendo uma discussão nesse 
nível é sinal de que o assunto 

Apesar da comemoração do Dia 
da Criança, uma nova retração 
atingiu a atividade varejista no 
País em outubro. De acordo com 
Indicador Serasa Experian de Ati-
vidade Econômica, houve recuo 
de 1,2% no movimento das lojas 
ante setembro, já descontados os 
efeitos sazonais. Na comparação 
com outubro do ano passado, a 
queda foi de 5,2%. Já nos dez 
primeiros meses de 2016, o co-
mércio varejista registrou queda 
de 7,4% ante igual intervalo do 
ano passado.

Para os economistas da Serasa, 
a diminuição de empregos, a re-
tração da renda, a inadimplência 
elevada e as condições restritivas do crediário 
são alguns dos fatores que estão afetando a 
atividade varejista. 

Em outubro, metade das categorias 
pesquisadas pela Serasa registrou recuo. 
A maior queda ocorreu no segmento de 

Atividade do comércio recua 1,2% em outubro ante setembro
segmento de veículos, motos e 
peças cresceu 1,1% neste mês, 
o de materiais de construção 
registrou avanço de 0,4% e o de 
tecidos, vestuário, calçados e 
acessórios cresceu 0,2%.

No acumulado do ano, o setor 
que registrou a maior queda foi 
o de veículos, motos e peças 
- encolheu 14,1% ante igual 
intervalo do ano passado. Houve 
também recuo de 13,4% no seg-
mento de vestuário e de 12,1% 
em móveis, eletroeletrônicos e 
equipamentos de informática. 
Retrações menores ocorreram 
nas lojas de material de cons-
trução, que sofreram queda de 

6,5%, e nos supermercados, hipermerca-
dos, alimentos e bebidas, que registraram 
recuo de 7,2%. Somente o segmento de 
combustíveis e lubrifi cantes cresceu em 
relação ao mesmo período do ano passado, 
com alta de 2,7% (AE).

móveis, eletroeletrônicos e equipamentos 
de informática, que recuou 2,3% em outu-
bro, seguido pela retração de 2,1% no ramo 
de combustíveis e lubrifi cantes e de 1% no 
segmento de supermercados, hipermerca-
dos, alimentos e bebidas. Por outro lado, o 
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Especial
Fotos: Divulgação
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Mas não foi sem difi culdades e resistência que ela 
construiu uma carreira de sucesso e que, aos 95 
anos, é reverenciada por onde passa. Ontem (7), 

no Palácio do Planalto, a sambista recebeu mais uma hon-
raria. A cerimônia da Ordem do Mérito Cultural, principal 
condecoração anual do governo brasileiro à área da cultura, 
desta vez celebrou o centenário do samba e teve o nome 
de dona Ivone Lara como a grande homenageada.

Aos 12 anos, órfã de pai e mãe, a criança que já começava 
a se apaixonar pelo choro e samba compôs Tiê, Tiê, uma 
música simples que repete a expressão que ouvia de sua 
avó, fi lha da escravidão: “Oialá-oxa”. Apesar de ter crescido 
próxima a músicos e se casado com o fi lho do dono de sua 
primeira escola de samba, 
Prazer da Serrinha, não fo-
ram estes os únicos motivos 
que levaram a jovem Ivone 
Lara a ganhar projeção.

Obrigada a lidar com o 
preconceito por ser mulher, 
ela abriu mão da autoria de 
suas primeiras composições 
para que fossem aceitas. 
Um primo, Mestre Fuleiro, 
assinava as letras e Ivone 
Lara, de perto, acompanha-
va a reação do público. “Ela 
sabia que se apresentasse 
as músicas como dela seria 
rejeitada. Vai pisando nesse 
chão devagarinho, como ela 
mesma cantou. Só quando 
percebe que já tem lugar 
cativo naquele meio é que 
se revela compositora”, 
conta a jornalista Mila Burns, 
autora do livro Nasci Pra Sonhar e Cantar (2009), sobre 
a sambista.

E a tática deu certo. Primeira mulher a fazer parte da 
ala de compositores de uma escola de samba e a criar um 
samba-enredo, em 1965 ela foi convidada para compor, ao 
lado de outros dois parceiros, o samba-enredo com a qual 
a Império Serrano desfi laria no carnaval em homenagem 
aos 400 anos do Rio de Janeiro.

O samba 'Os Cinco Bailes da História do Rio', composto por 
Silas De Oliveira, Dona Ivone Lara e Bacalhau, no Carnaval 
de 1965, é reconhecido até hoje como um “clássico e um dos 
mais importantes sambas-enredos”, segundo o professor 
Edson Farias, doutor em Ciências Sociais e pesquisador do 
CNPq. De acordo com ele, o próprio fato de fazer parte do 
grupo de compositores de uma escola de samba que logo 
cedo ganhou muitos títulos já signifi cava o “prestígio” e a 
visibilidade que dona Ivone Lara passou a desempenhar no 
cenário carioca e nacional.

“Na música, e mais especifi camente no mundo do sam-
ba, os compositores são majoritariamente homens. E esse 
é um papel importante porque, no Brasil, o compositor 

Referência feminina 
no samba, Dona 
Ivone Lara recebeu 
a Ordem do
Mérito Cultural

Foi pisando “devagarinho” no chão do samba que ela se tornou rainha de um mundo quase que integralmente 
masculino. Yvonne da Silva Lara, conhecida como Dona Ivone Lara, desde pequena sabia o dom que carregava, a 

ancestralidade que representa e já tinha pistas da pioneira que viria a se tornar. 

goza de um papel de intelectual. Quando Dona Ivone Lara 
se consagra, e suas músicas de sucesso são cantadas por 
grandes nomes não só do mundo samba, ela extrapola para 
um espaço que a princípio era negado às mulheres pelas 
relações sociais de gênero”, relata.

Nos anos seguintes, a sambista continuou fazendo o que 
mais gosta, embora não tenha deixado de trabalhar como en-
fermeira até se aposentar e, enfi m, dedicar-se exclusivamente 
à música. Délcio Carvalho foi seu mais constante parceiro. 
Ao lado dele e de outros compositores, dona Ivone criou 
canções que fazem sucesso até hoje e que foram gravadas 
por diversos intérpretes, como 'Acreditar' (1976), 'Alguém 
Me Avisou' (1980), 'Tendência' (1981), 'Nasci para sonhar e 
cantar' (1982), além da clássica 'Sonho Meu' (1978).

“Ela é uma mulher negra, 
de origem humilde, que foi 
moradora de favela e, ao se 
esforçar para ter uma for-
mação escolar e se tornar 
enfermeira, vai penetrar 
um espaço também pouco 
afi m para pessoas de ori-
gens como ela. Então, Dona 
Ivone Lara tanto se afi rma 
como um baluarte do sam-
ba, como é um personagem 
importante de identifi cação 
para segmentos populares”, 
explica.

Integrante do Renascença 
Clube, instituição de resis-
tência cultural que home-
nageou a sambista com o 
Troféu Dandara em 2003, 
Nanci Rosa, 72, destacou a 
admiração do movimento 
negro por Dona Ivone Lara. 
“Ela é, para nós, uma das 

maiores referências em termos de música de escola de 
samba, e permanece até os dias atuais. Como mulher, me 
sinto contemplada em ela ser essa desbravadora da música. 
O trabalho artístico dela foi muito importante para a gente 
naquela época”, relembra.

A compositora, cantora, sambista e enfermeira, que regis-
trou experiências de vida e sentimentos em suas criações, 
também foi imortalizada com o mesmo instrumento: o 
samba. 'Canto de Rainha' foi uma homenagem preparada 
por Arlindo Cruz e Sombrinha, Nei Lopes e Cláudio Jorge 
fi zeram a música 'Senhora da Canção', e Martinho da Vila, 
não satisfeito, compôs logo duas: 'Lara e Ivone Lara'. No 
carnaval de 2012, a primeira-dama do samba foi tema do 
enredo de sua escola, a Império Serrano.

Maria Betânia, Clara Nunes, Gal Costa, Caetano Veloso, 
Gilberto Gil, Diogo Nogueira, Elba Ramalho, Zeca Pago-
dinho, Beth Carvalho, Vanessa da Mara, Teresa Cristina, 
Leci Brandão, Paulinho da Viola e Alcione estão entre 
alguns dos músicos que gravaram canções compostas pela 
também chamada de “Diva do Samba”. Apesar das home-
nagens, condecorações e participações em vários festivais 
internacionais, o legado de autonomia e pioneirismo que 

tem deixado ainda não gerou 
grandes transformações. 

“Infelizmente não posso 
dizer que as conquistas 
dela trouxeram consequên-
cias para a sociedade ou o 
mundo do samba como um 
todo. Ainda há um caminho 
muito longo a ser percorrido 
em ambos”, diz a jornalista 
Mila Burns. O professor Ed-
son Farias reconhece que 
depois de dona Ivone Lara 
mais mulheres passaram a 
ser reconhecidas por seus 
trabalhos na música, mas 
avalia que a proporção ainda 
é “discrepante”. 

“No samba, essa des-
proporção é muito mais 
acintosa. No panorama das 

disputas de sambas-enredos das escolas de samba do 
Rio de Janeiro, os concursos internos em que se defi ne 
qual vai ser a música do desfi le de Carnaval, você nota 
que a presença das mulheres nas parceiras é muito in-
signifi cante, inclusive diante da presença majoritária das 
mulheres na escola de samba [em outras posições]. Essa 
ainda é uma função pouco generosa com a presença das 
mulheres”, ressalta.

Para Mila Burns, as mulheres que seguiram o exemplo 
de Dona Ivone Lara na música conquistaram espaço mui-
tas vezes apenas como cantoras e não em composições 
autorais. “Há muito chão pela frente. O exemplo de Dona 
Ivone sem dúvida abriu caminho para muitas mulheres ta-
lentosas perceberem essas armadilhas e escaparem delas. 
Mas ainda é preciso que apareçam muitas Donas Ivones 
para que haja um equilíbrio”, defende a autora do livro 
sobre a sambista.
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Shadow IT:
o CIO que diz sim
Paulo é diretor de 

vendas de uma grande 

indústria química

Ele lidera uma equipe 
com 20 executivos e 
viaja muito, visitando 

indústrias de transformação 
espalhadas por todo o Brasil. 
Em seu notebook, no seu 
smartphone, no PC de sua 
casa, ele acessa aplicações 
homologadas e testadas pela 
equipe de TI de sua empresa. 
Mas Paulo emprega diariamen-
te, também, aplicações que ele 
baixou da web e que são úteis 
em sua rotina. Trata-se de 
serviços como Google Docs e 
Dropbox, entre várias aplica-
ções para uso pessoal.  

Paulo é um dos milhões de 
usuários corporativos que en-
contram na Shadow IT recur-
sos que facilitam sua vida.  

O que é preocupante é que 
Paulo pode estar usando web 
services Shadow IT também 
para compartilhar informações 
sensíveis como senhas, docu-
mentos confi denciais e planos 
de longo prazo de sua empresa 
com interlocutores internos ou 
externos. 

Ele não será o único.  
Relatório produzido pela 

Blue Coat Elastica no primeiro 
semestre deste ano mostra que 
as empresas utilizam, em mé-
dia, 841 aplicações na nuvem, 
um valor 20 vezes maior do 
que as aplicações que foram 
aprovadas pela área de TI. Na 
prática, portanto, os funcio-
nários corporativos seguem 
baixando serviços da nuvem e 
usando esses serviços – sejam 
seguros ou não – para com-
partilhar dados. Trata-se de 
uma ação que não obedece às 
diretrizes das empresas. 

O relatório da Blue Coat Elas-
tica aponta, ainda, que 23% 
dos dados mais estratégicos da 
empresa são compartilhados 
pela nuvem.  Essa tendência 
é confi rmada pelo fato de que 
12% dos documentos inseridos 
em aplicações web da Shadow 
IT traziam informações confi -
denciais. 

Uma forma de lidar com 
esta realidade é, muito sim-
plesmente, tentar esmagar 
o uso da Shadow IT em sua 
organização. 

Quem tentou seguir esse 
caminho já entendeu que se, 
hoje, existem milhares de 
aplicações na nuvem, amanhã 
haverá ainda mais. 

Diante disso, talvez valha 
a pena abrir caminhos de 
comunicação entre a TI e as 
áreas de negócio para ouvir 
o usuário e conseguir que ele 
também escute a TI. Criar 
pontes entre a TI e a área de 
Recursos Humanos também 
é essencial – a abordagem 
aqui descrita preocupa-se em 
evitar que o funcionário fi que 
desmotivado com as restrições 
impostas pela TI. Trata-se de 
trabalhar a partir de premissas 
construtivas em que todos os 
envolvidos (TI, negócio, RH) 
são igualmente ouvidos e res-
peitados, e todos interagem 
pelo bem da empresa.

Neste contexto, a 

segurança da TI torna-

se responsabilidade de 

todos, e a produtividade e 

a inovação, também. 

É possível que um usuário 
tenha descoberto, na web, 
uma aplicação sob medida 
para seu desafi o; é possível 
que o CIO teste esse sistema 
e concorde. É possível que o 
RH acompanhe esse momento 
de transformação corporativa e 
elimine arestas, atuando como 
mantenedor de vínculos que 
estão em pleno processo de 
renovação. 

É importante destacar, no 
entanto, que neste rio de trocas 
entre a TI, o negócio e o RH, 
todos têm de compreender que 
a empresa funciona a partir 
de regras de conformidade 
(compliance) que têm razões 
de existir. Não se trata de, 
simplesmente, tirar a TI de 

cena e deixar o uso da Shadow 
IT correr solto. Muito pelo 
contrário. 

Segue sendo fundamental 

descobrir, monitorar 

e controlar o acesso a 

aplicações na nuvem – 

incluindo Shadow IT. 

Isso pode ser feito com ajuda 
das soluções CASB (Cloud 
Access Security Broker). A 
primeira conquista que as 
soluções CASB trazem à corpo-
ração usuária é dar visibilidade 
às aplicações Shadow IT. As 
melhores plataformas reali-
zam uma auditoria completa, 
repleta de recursos analytics. 
O resultado é a geração de 
sofi sticados e detalhados rela-
tórios sobre o que as áreas de 
negócio estão fazendo (down-
load, upload) e que aplicações 
Shadow IT estão usando. 

Acima de tudo, porém, as 
soluções CASB controlam o 
acesso, via nuvem, a dados 
críticos da companhia. Isso 
evita que o usuário desavisado 
consiga compartilhar por meio 
de serviços Shadow IT infor-
mações essenciais ao negócio. 
Para isso, o CASB identifi ca e 
classifi ca informações confi -
denciais. 

Nas melhores plataformas 
CASB, o dado crítico jamais 
é trafegado na nuvem. Quem 
tentar compartilhar, por exem-
plo, dados extraídos de aplica-
ções como SalesForce, Oracle 
Sales Cloud e ServiceNow, 
perceberá, perplexo, que onde 
deveria haver uma informa-
ção inteligível encontram-se, 
apenas, símbolos sem sentido. 
Isso acontece por causa dos 
recursos de tokenização do 
CASB. 

O grau de eficácia das 
soluções CASB é tal que é 
possível programar a exclu-
são de dados confi denciais de 
uma transação específi ca ou 
bloquear o download de um 
arquivo crítico. Trata-se de 
uma solução muito poderosa 
que simplesmente impede que 
uma informação estratégica 
seja compartilhada por meio 
de um serviço Shadow IT. 

Um alerta: nem todos 

os apps que a área de 

negócio baixa são Shadow 

IT. 

É bom lembrar que muitos 
funcionários utilizam aplica-
ções como Twitter, Facebook 
ou Dropbox para seu uso 
pessoal. A inspeção de apps 
de uso pessoal pode entrar 
em confl ito com o respeito à 
privacidade dos funcionários. 
Nesta questão, a área de TI 
anda no fi o da navalha. Daí a 
importância de compartilhar 
a tomada de decisão sobre 
bloqueios e proibições com os 
gestores de negócio. 

Nos dias atuais, as unida-
des de negócios são capazes 
de implementar serviços de 
TI com a mesma velocidade 
com que eles são criados na 
web. É o que índica o Gartner. 
Segundo um relatório desse 
instituto de pesquisa, em 2015, 
35% do orçamento de TI foram 
gastos em ações definidas 
fora do departamento de TI. 
E, até 2017, os CMOs (Chief 
Marketing Offi cers) investirão 
mais em serviços de TI do que 
os CIOs. 

Neste contexto, ganha es-
paço a TI que atua como 
“trusted advisor” da área de 
negócio, iluminando com seu 
conhecimento o caminho para 
se melhorar a experiência do 
usuário e a produtividade da 
empresa.

É o consenso, e não o 

confl ito, que promove a 

segurança do ambiente 

corporativo digital e real. 

Durante muito tempo a área 
de TI foi conhecida por dizer 
não. Vivemos, agora, a era 
em que com todo o critério, a 
partir de informações muito 
bem fundamentadas, o CIO 
pode dizer sim. 

 
(*) É country manager

da Blue Coat Brasil.

Marcos Oliveira (*)
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News@
Bysoft aposta em pequenas e médias indústrias 
em novo lançamento

@A Bysoft, empresa de tecnologia especializada em comércio 
exterior, anuncia o lançamento do módulo de exportação do 

SMARTER, solução voltada às pequenas e médias indústrias. A 
Bysoft acredita que o novo módulo do SMARTER poderá atender 

as pequenas e médias empresas do setor de maneira mais completa, 
apoiando o desenvolvimento do mercado externo brasileiro. A solução 
fornece controle dos pedidos de venda para o exterior, geração de 
documentos e Notas Fiscais, controle de embarques e de câmbios 
- funcionalidades que permitem a diminuição de erros humanos nas 
operações rotineiras e melhoram o gerenciamento de estoques e 
expedição das mercadorias.

Samir Iásbeck de Oliveira (*)

Algumas estatísticas apontam que já existem mais smartpho-
nes do que televisores no mundo e, em alguns países, o 
número de aparelhos já é maior do que a sua população. No 

Brasil, os smartphones estão entre um dos produtos de consumo 
mais vendidos. Atualmente, 15% do tráfego global na internet é 
proveniente de dispositivos móveis, e cerca de 50% das buscas 
acontecem via mobile. Por ano, são investidos cerca de 22 bilhões 
de dólares em propagandas para o público mobile, e este número 
só aumenta, principalmente porque mais de 15% das compras 
de varejo já são realizadas por meio dos dispositivos móveis. E 
essas estatísticas são de 2013.

A tecnologia mobile vem recebendo cada vez mais atenção dos 
mais variados tipos de empresas e organizações, principalmente 
daquelas que querem continuar na linha de frente da inovação, 
pois ainda há muitos recursos e ferramentas inexploradas em um 
mercado que só tende a crescer. Então, porque não aproveitar que 
os celulares estão sempre à mão para possibilitar novas formas 
de aprendizado? Você sabia que muitas universidades, cursos e 
empresas estão apostando no ensino por meio de dispositivos 
móveis, mais conhecido como o mobile learning?

Se você ainda não dá a devida importância para este assunto, 
pode ser necessário repensar a sua estratégia, pois, grande parte 
dos seus consumidores estão utilizando o mobile, e eles desejam 
uma experiência de aprendizado superior a de estudar a partir 
de um computador. Acreditamos que a forma mais didática de 
explicar os principais conceitos relacionados ao mobile learning 
é abordando as 12 questões-chave sobre o tema. Veja a seguir!

Q1. O que é mLearning ou Mobile Learning?  - também 
conhecido como mLearning, é derivado do ensino a distância, e 
pode ser defi nido como o uso de tecnologias móveis como smar-
tphones e tablets para obter uma experiência de aprendizado. 
Esse modelo oferece aos usuários a capacidade de aprender utili-
zando a mobilidade ao seu favor, com acesso imediato e ilimitado 
à informação, na hora e no local em que necessitam.

Q2. O que está causando o rápido desenvolvimento do 

mLearning? Atualmente, a tecnologia móvel tornou-se parte 
integrante do dia a dia das pessoas. A fl exibilidade que ela oferece 
está sendo amplamente utilizada pelas pessoas para satisfazer 
suas necessidades variadas e o cenário não é muito diferente 
quando se trata da aprendizagem.

Q3. Por que você não deve ignorar o mLearning como 

parte da sua oferta de treinamento? Do meu ponto de vis-
ta, para maximizar o impacto do seu treinamento, é necessário 
oferecer fl exibilidade para as pessoas aprenderem no disposi-
tivo que elas escolherem. Considere alguns dados, como 60% 
dos trabalhadores consideram que a mobilidade é o seu "mais 
relevante dispositivo de trabalho"; quase 100% dos alunos são 
suscetíveis de completar o treinamento no formato móvel; 47% 
das organizações já estão usando dispositivos móveis para as 
suas iniciativas de formação.

Q4. O mLearning pode ser usado em todos os tipos de 

treinamento corporativo? O mLearning é um ótimo meio para 
que qualquer treinamento passe do estilo formal para o informal. 
Ele também pode ser utilizado de forma efi caz para promover a 
aprendizagem colaborativa ou social.

Q5. Quais são os benefícios de mLearning? Fornece fl e-
xibilidade para os alunos; Oferece maior envolvimento do aluno; 
Demonstra melhores taxas de conclusão e maior retenção; Facilita 
a aprendizagem colaborativa; Oferece suporte multidispositivo; 

Porque adotar mobile 
learning para treinamento? 
De acordo com uma pesquisa da associação de marketing móvel MMA, feita pela Millward Brown 
Brasil e NetQuest, o brasileiro passa em média 3h14 por dia usando o aparelho celular. Segundo a 
pesquisa, que foi divulgada em setembro deste ano, a média sobe um tanto considerável quando são 
considerados os jovens da geração “millennials”, alcançando 4h diárias. Nota-se que este número vem 
aumentando ano após ano

Adapta-se ao treinamento formal, bem como ao Suporte de De-
sempenho; Facilita "a aprendizagem como um continuum".

Q6. Em quais aspectos você precisa ser cuidadoso 

quando começa a adotar o mLearning? a. Mobile Learning 
não é eLearning; b. Uma regra não serve para todos; c. O mesmo 
conteúdo e estratégia de aprendizagem funcionaria em todos os 
dispositivos; d. tablets e smartphones suportam HTML5, mas a 
mesma estratégia de aprendizagem não funciona em ambos os 
dispositivos; e. Foque na estratégia de oferecer uma completa 
experiência de aprendizagem em smartphones primeiro; f. Para 
implementar o mLearning precisamos considerar todos os as-
pectos do universo mobile

Q7. Pode mLearning ser usado para atender as diferentes 

expectativas da sua força de trabalho “Millennial”? Para 
ser capaz de resolver isso, você precisa primeiro estar ciente das 
características da geração “millennial”, suas preferências, modos 
de acesso à informação, e os seus vícios. Então você pode projetar 
sua estratégia nesse sentido, usando elementos da forma como 
eles buscam suprir suas diversas necessidades de informação e 
entretenimento.

Q8. Quais são os outros aspectos que você pode usar 

para aumentar o impacto da mLearning? Microlearning e 
Social learning.

Q9. O que está em destaque em mLearning? Enquanto mLe-
arning usa vários formatos envolventes, as tendências que você 
deve adotar são os vídeos interativos ou aplicativos móveis.

Q10. Quais outras abordagens você pode adotar para 

aumentar o impacto do seu mLearning? Para multiplicar o 
impacto, você pode alavancar na combinação de microlearning e 
aprendizagem social; proporcionar um caminho de aprendizagem 
baseado na abordagem dos alunos; e oferecer aprendizagem 
personalizada.

Q11. Por que microlearning e Mobile Learning formam 

uma combinação perfeita? O microlearning consiste em um 
método de ensino focado na aprendizagem de forma rápida e 
prática, por meio de pequenos blocos de informações. Através 
de materiais que explicam conceitos em termos simples e com 
uma linguagem de fácil acesso, o conteúdo é apresentado para 
usuário de forma específi ca e direta. Quando entregue a partir 
de dispositivos móveis, como smartphones, no entanto, seu po-
tencial é amplifi cado. Nessas circunstâncias, a tendência é que 
os usuários não só aprendam mais rapidamente como também 
se tornem capazes de reter as informações durante um maior 
período de tempo.

Q12. Por que combinar gamifi cação e Mobile Learning? 
Gamifi cation ou Gamifi cação consiste em fazer o uso de desafi os e 
pensamentos lógicos para sua estratégia de ensino, treinamento, 
motivação e até mesmo vendas. Ela parece um processo de difí-
cil aplicação, mas esta não é a realidade. Implantando medidas 
simples, como: barras de progresso, recompensa para usuários 
com as melhores notas nos cursos, ou ganhar uma medalha 
após completar uma etapa, já signifi ca que estamos aplicando 
o gamifi cation e incentivando, de forma sadia, a competição e 
o desafi o.

Espero que este artigo forneça algumas dicas que você pode 
aplicar em sua organização, independentemente se você é novo 
para mLearning ou está procurando abordagens que podem 
aumentar o impacto do seu mLearning.

(*) É CEO e Fundador do Qranio, plataforma mobile de aprendizagem que usa 
a gamifi cação para recompensar os usuários e estimulá-los a se envolver com 

conteúdos educacionais em todos os momentos.

Plataforma sobre a cultura dos videogames 
VICE Media estreia o Waypoint, nova plataforma sobre jogos ele-

trônicos e cultura gamer em geral. O VICE Gaming foi reformulado, 
seguindo uma estética renovada e com um conteúdo mais completo, 
engajado e, claro, com uma nova alcunha. Além de informar com 
conteúdos especializados e vídeos exclusivos, o site tem o intuito de 
investigar o como e o porquê de as pessoas jogarem. Também serão 
feitos streamings de partidas entre jogadores mundo a fora.    

Um “waypoint” é qualquer coisa no mundo que usamos para nos 
orientar, algo para o qual olhamos em busca de direção durante uma 
jornada, assim como nos jogos eletrônicos, principalmente de gêneros 
como RPG e aventura. No passado, estes pontos de referência eram 
naturais e comuns, como uma árvore esquisita ou uma plantação 
adiante no cenário, bem como torres, fortalezas, caminhos e tabernas. 
Lugares que os viajantes poderiam ver à distância e locais onde as 
pessoas paravam para descansar antes de seguirem em frente.   

Em alguns jogos, os “waypoints” também ganham outra dimen-
são: são os primeiros e mais claro exemplos de intenção de um 
jogador. Por isso o nome Waypoint foi escolhido, sugerindo uma 
plataforma nova e mais completa, a grande opção de guia para 
os amantes dos jogos casuais, especialistas dos gêneros hardcore 
e profi ssionais dos eSports.

No último fi m de semana o canal sediou e fez uma enorme 
transmissão com 72 horas, onde a equipe Waypoint jogou 72 jogos 
clássicos que marcaram época, junto a convidados e personalida-
des, entre eles membros da VICE Brasil, famosos da comunidade 
de jogadores e músicos, sempre avaliando e comentando os 
games em tempo real.



Página 8

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, terça-feira, 08 de novembro de 2016

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 3

MDP
PATODONALD

TIRSUM
PERSASSUMA

UOGERADOR
OSBSERNK

SORRIDENTE
JOSUEADOT

LASTROREI
ACPIGMAN
NERIUBAG

CONTRAIRPV
TAPRIORI

IRARAOVER
OARRASOA

AFRICADOSUL

Persona-
gem com
voz rouca,
da Disney

Interpretou
o Félix em
"Amor à

Vida" (TV)

Os antigos
habitan-
tes do

atual Irã

"Traba-
lham" em
linhas de 

montagem

Organiza
os Jogos 
Industriá-
rios (sigla)

De (?) im-
portância:
essencial

Número
mínimo 

de verbos
na oração

Dar
resposta, 
argumen-

tando
Atração

sinfônica
do Rock in
Rio 2013

Inalar;
aspirar

O sem-
blante da
pessoa
alegre

Leite 
recente-

mente or-
denhado

(?)
Montello,

escritor de
"Glorinha"

Pisar 
em (?):

agir com
cautela

Por cima
de, em
inglês

Condição
do rio

assoreado

Formato
da pista 
de skate
vertical

Evolução
da propa-

ganda
boca a 
boca, 

através
das redes

sociais

Canção de Chico Bu-
arque e Francis Hime
Santos (?): o mais in-
signe aeronauta (BR)

"Preços",
em INPC
Nêutron

(símbolo)

(?) de paus: pessoa
insignificante (pop.)

(?) queen, artista
como Nanny People

Imposto sobre Opera-
ções Fi-

nanceiras
(sigla)

Carnívoro
da família
do furão e
da doninha

Diminuir o
volume de
(músculo)

Ana (?):
serviu na
Guerra do
Paraguai

Máquina
muito útil
em casos

de ble-
caute

No olho 
da (?):

despedido

Cabeça 
de gado
Preceito;
princípio

Porco, 
em inglês

Intuiti-
vamente

(?) Peixoto,
repórter

Manga
mineira
Corta 

(a grama)

Homem,
em inglês
Dotado de
coragem

Grama
(símbolo)

O "P", 
em TPM

"Tratado",
em Otan
Hiato de
"cear"

Sol
Direcionar
para um

ponto

Aqui

País-sede
da Copa do
Mundo de
2010 (fut.)

Remo, 
em inglês

3/ado — man — oar — pig — ubá. 4/dois — drag — over. 9/redarguir. 14/marketing viral.

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

Esta terça, o décimo dia da lunação favorece os trabalhos, os negócios, é bom para a saúde, mas não para os assuntos 
sentimentais. A Lua fi ca fora de curso desde as 08h56 da manhã até a noite as 19h46 quando estará transitando em 
Peixes. A tendência geral é para a passividade e não, propriamente, para a ação. O período é mais contemplativo e a 
imaginação fi ca acentuada. Sonhamos muito e damos maior importância aos sonhos. Há um clima geral de boa vontade 
e ajuda mútua. Trabalhos artísticos benefi ciados. A imaginação torna-se grande aliada para se encontrar soluções no 
trabalho. É melhor não se envolver com tarefas minuciosas e cheias de detalhes.
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É bom tratar de assuntos inexplora-
dos como viagens, cursos e contatos 
que expandam horizontes. Superan-
do alguns problemas, terá melhoria 
da situação material e fi nanceira em 
breve. À tarde até a noite, melhor 
manter a rotina em tudo no fi nal 
desta terça-feira. 78/378 – Branco.

Dia de boa vontade na relação amo-
rosa em que surgem fantasias que 
poderão se realizar. Organização e 
perseverança em alta ajudam a fi rmar 
contratos e acertar viagens. Está 
sujeito a enfrentar confl itos pessoais 
por suas emoções, por isso pense 
antes de agir. 18/918 – Azul.

Neste momento a originalidade, a in-
ventividade e a excitação dominam 
suas ações. Algumas decisões im-
portantes já tomadas anteriormente 
podem ser executadas, mantendo a 
calma e harmonia. No fi nal da noite 
com a Lua em Peixes, expresse seus 
sentimentos. 02/302 – Verde.

Se tiver algo importante para resol-
ver deixe para outro dia. Uma decisão 
precisa ser tomada na hora certa para 
que as transformações ocorram. Uma 
fase de intensas emoções no seu 
íntimo com um toque de aventura 
que será capaz de resgatar a sua 
paixão. 81/681 – Branco.

Dia de alegria e felicidade, bom para 
a saúde, negócios e tudo mais. A 
Lua em Aquário fi ca fora de curso 
desde de manhã, por isso é melhor 
a manter a rotina em tudo. Mas mes-
mo assim, pode também encontrar 
alguém atraente que aumente sua 
felicidade, se estiver só neste fi nal 
de ano. 99/299 – Amarelo.

O dia será bom para manter a rotina. 
À tarde até o início da noite não 
mude nada e evite compras de coi-
sas importantes. Decisões tomadas 
antes não devem ser alteradas, pois 
trarão lucros. Seja mais desenvolto 
no sexo e terá momentos felizes que 
serão duradouros. 94/494 – Verde.

O dia é bom para sentir uma situação, 
usar a sua percepção. Pode fi rmar 
contratos, assinar papéis e mudar o 
rumo com facilidade nesta terça. Siga 
adiante para executar as decisões 
tomadas com calma e discernimento. 
Relações de amizade serão marcan-
tes. 73/973 – Cinza.

Precisa manter a calma diante de 
situações que perturbem no fi nal 
da noite.  A refl exão e a meditação 
são fundamentais para saber o que 
deseja da vida daqui para a frente. 
Pense coisas boas nesta fase, pois 
só quando o Sol estiver em seu 
signo começará o novo ano astral. 
80/380 – Azul.

Precisa muito do apoio de quem ama 
e de harmonia a sua volta. Deve evitar 
atitudes moralistas demais e o pes-
simismo que atrapalha as relações e 
afasta pessoas. Analise tudo, e decida 
algo importante em sua vida de uma 
vez por todas, não deixe para depois. 
49/449 – Marrom.

Veja se a pressa e a afobação não 
estão afastando as boas chances e 
oportunidades. Evite tomar atitudes 
egoístas que afastem pessoas e tirem 
oportunidades. Tenha atenção para 
que a teimosia e a ira não o impeçam 
de ver a realidade à volta como ela 
realmente é. 36/336 – Azul.

Com a Lua fora de curso até entrar 
em seu signo as 19h46, mantenha 
a rotina na vida social e amorosa. 
Esteja preparado para evitar emo-
ções intensas que podem interferir 
na sua rotina. Alguma tensão, atrito 
ou rompimento pode acontecer pela 
teimosia ou pelo apego exagerado. 
23/323 – Branco.

Supere com diálogo atritos com as 
pessoas próximas, amigos, familiares 
ou a pessoa amada. As emoções ne-
gativas como teimosia e a indecisão 
podem provocar impedimentos e 
mudanças no rumo na vida. Viagens, 
passeios e diversões programados 
estão favoráveis. 79/379 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 08 de novembro de 2016. Dia de Nossa Senhora Medianeira de 
Todas as Graças (padroeira do Rio Grande do Sul), São Deodato ou Santo Ade-
odato, São Godofredo de Amiens, Dia do Anjo Hariel, cuja virtude é a pureza. 
Dia do Radiologista, Dia Mundial do Urbanismo e Dia do Aposentado. 
Hoje faz aniversário o ator Alain Delon que faz 81 anos, o ator Herson Capri 
que completa 64 anos e a atriz Tara Reid que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é inteligente e tem grande capacidade 
para transformar as suas ideias em realidade concreta.  Produtivo e 
empreendedor sempre estão dispostos a assumir grandes responsa-
bilidades e a trabalhar duro para atingir os seus objetivos. Sempre se 
acerca de pessoas de bem e possui pureza de sentimentos. Tende a 
sofrer decepções por querer interferir na vida das outras pessoas, mes-
mo com boas intenções. Tem grande amor e bondade com as pessoas 
da família e isso refl ete no seu desempenho profi ssional. O ciúme e a 
posse no amor são sempre muito fortes no lado negativo.

Simpatias que funcionam Simpatia do 

ovo para tra-

zer o amor: Para fazer essa simpatia de amor pegue um ovo 
branco, coloque dentro de uma caixa de sapato e feche. Sacuda 
a caixa 7 vezes, dizendo: “Meu amor, meu amor, apareça para 
mim”. Depois disso, abra a caixa e coloque seu pé em cima do 
ovo, quebrando ou esmagando se ele já tiver sido quebrado. 
Esmague o ovo com muita vontade. Este ato representa sua 
força de vontade e vitória para conquistar ou reconquistar 
um grande amor. Terminado o ritual você pode jogar tudo no 
lixo. Lave seu pé no chuveiro com água morna.

Dicionário dos sonhos
DIAMANTE – Indica um sentimento de inferioridade. 
Simboliza a ânsia de conquistar fortuna, êxito na vida. 
Vê-lo bruto, receberá um presente. Em forma de joia, 
muitas despesas e gastos fi nanceiros. Possuir muitos, 
cuidado pois suas ambições só serão realizadas de forma 
desonesta. Números de sorte:  53, 65, 76, 90 e 97.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Eduardo Wotzik

Há mais de 20 anos, 
Eduardo Wotzik 
começou a receber 
trechos de textos 
de Clarice Lispector 
enviado por duas 
amigas e atrizes com o 
intuito de montar um 
espetáculo

Conforme foi se apro-
fundando na obra da 
autora, Eduardo per-

cebeu que vinha escolhendo 
textos que falavam sobre 
Deus. Foi assim que surgiu 
o embrião de “Estudo Para 
Missa Para Clarice” - Um 
Espetáculo Sobre o Homem 
e Seu Deus que estreia no 
proximo dia 17. Em formato 
de missa, a montagem une 
o espaço físico do teatro e 
todo o seu poder de encan-
tamento ao poder da palavra. 

Aula
O violonista e compositor 

Antônio Madureira junta-se 
ao Quinteto Aralume para 
uma aula espetáculo em co-
memoração aos 40 anos do 
lançamento de “Aralume”, 
segundo álbum do Quinteto 
Armorial, do qual foi membro, 
nos anos 70. Antônio interpre-
ta sua obra e conversa com o 
público.

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 
141, Vila Mariana, tel.  5080-3000. 0h30. 
Sexta (11) às 20h30. Ingresso: R$ 25.

Apresentação do show “Amizade”, nome também do seu 
novo álbum, com homenagens aos compositores Alceu 
Valença, Carlos Fernando, Geraldo Azevedo, Novelli, 
Caetano Veloso e Gilberto Gil. O show do Boca Livre ce-
lebra mais de 30 anos de carreira do quarteto composto 
por Maurício Maestro no contra-baixo, violão e vocal, Zé 
Renato no vocal e violão, David Tygel na viola e vocal, 
e Lorenço Baeta na fl auta, violão e vocal. No repertório 
estão sucessos do grupo como Toada e Quem Tem a Viola, 
além de Caravana, de Alceu Valença e Geraldo Azevedo, 
e Baião do Acordar, de Novelli, canção que abre o novo 
trabalho do grupo.

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360, 
Itaim Bibi, tel. 3448-5061. Segunda (14) às 21h. Ingressos: R$ 100 e R$ 140. 

Boca Livre

Dança
Baseado nos estudos do Dr. Afonso Carlos Neves, que propõe 

caminhar em uma réplica do labirinto da Catedral de Chartres, na 
França, para fi ns de autoconhecimento, meditação e cura, o espe-
táculo Labirinto do Ser apresenta um resultado artístico inovador 
porque mescla dança e linguagem multimídia, a fi m de conduzir 
o público pelos caminhos do labirinto, que durante o espetáculo 
é uma metáfora da vida. A dança contemporânea e o jazz são as 
bases da concepção coreográfi ca. Com, Camila Andrade.

Serviço:Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. Quarta 
(16) às 21h. Ingresso: R$ 50.

Show
A apresentação do pocket show Um Lugar  traz a essência 

moderna e, ao mesmo tempo, histórica de Glaucia Nasser, pre-
senteia o público com versões repaginadas das canções “Vide, 
Vida Marvada”, de Rolando Boldrim e “Lamento Sertanejo”, de 
Dominguinhos e Gilberto Gil. As músicas autorais também não 
fi cam de fora, como “Vivalda”, que carrega arranjos mais suaves 
e “Um Lugar”, que traz o nome do disco e sua introdução com 
texto fundamentado em Dom Bosco.

Serviço: Fnac Morumbi, Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Chácara Santo Antônio, tel. 3206-
2000. Quinta (10) às 19h30. Entrada franca.

“Estudo Para Missa Para Clarice”
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Em cena, além do próprio 
Eduardo Wotzik, estão as 
atrizes Cristina Rudolph e 

Natally do Ó, que o ajudam a 
conduzir o público pelo ritual 
do espetáculo.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil, 
R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-
3651. Quartas, quintas e sextas às 20 h. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 16/12.

MPB
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NA EXALTAÇÃO DO REINO DIVINO

“Nisto é glorifi cado meu Pai, em que deis muito fruto e assim 
tornar-vos-eis meus discípulos. – Jesus. (João, 15:8.)
Glorifi carás o Senhor supremo e serás discípulo do Grande 
Mestre... Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas 
Divinas Escrituras... Não somente porque saibas apregoar os 
méritos da Sublime Revelação, comovendo a quem te ouve... Não 
apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados... 
Não somente por te sustentares assíduo no culto externo... 
Não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da Vida 
Superior... Não somente por escreveres páginas brilhantes... 
Não apenas porque possuas dons espirituais... Não somente 
porque demonstres alevantadas aspirações... A palavra do 
Evangelho é insofi smável. Glorifi quemos a Deus e converter-
nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e 
aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. 
A semente infecunda, por mais nobre, é esperança cadaverizada 
no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que 
não se exprime em obras de educação e de amor, redenção 
e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, 
segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifi ca 
e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. 
Somente assim, cresceremos para o Céu, na construção do 
Reino de Deus.

Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.

Lançamento
O show de lançamento de 

Lá da Alma incluirá sucessos 
da primeira geração do Fala-
mansa como Rindo à Toa, Xote 
dos Milagres, Xote da Alegria 
e Oh! Chuva, além de singles 
do novo cd, como Cacimba 
de Mágoa (part. Gabriel o 
Pensador) e Um Pouco Mais 
de Fé.

Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro 
Faria Lima, 364, Pinheiros, tel. 3813-4708. 
Quinta (10) às 22h. Ingressos: R$ 40, ho-
mens e R$ 34, mulheres.
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Falamansa
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Já ouvi diversas pessoas 

falarem a respeito do 

“poder do pensamento”, 

que o pensamento cria 

forma; e também sobre 

a relação entre o que eu 

penso e o que eu faço. 

A proposta é tecer uma 

refl exão em nosso dia a dia

Onde o Coaching In-
tegrativo entra nesta 
história?

O fato é que somos livres 
para pensar o que quisermos. 
Sim, livres! Pensamos o que 
queremos.

O Coaching contribui para 
você reorganizar seus pensa-
mentos, de modo que fi quem 
em harmonia com suas ações 
e lhe ajudem na realização de 
seus objetivos.

Pois, então, sabe aquele 
momento em que você tem 
pensado em alguém e esse al-
guém aparece ou lhe telefona? 
Quando uma pessoa da família 
pensa algo exatamente igual a 
você e no mesmo momento? 
Aquele automóvel que você 
pensou adquirir e parece que 
a cidade inteira resolveu tê-lo, 
pois agora você o vê constan-
temente?

Pode chamar de coincidên-
cia, de sincronicidade. De 
qualquer forma vale explorar 
mais este tema.

Quando estamos próximos 
de alguém que tem por hábito 
reclamar e dramatizar nem 
sempre nos sentimos confortá-
veis. A vontade é de se afastar, 
pois não estamos em sintonia 
com o que a pessoa diz ao ex-
pressar seus pensamentos.

Faço um convite para você 
experienciar:

Primeiro pense em alguma 
experiência do passado em 
que foi desagradável. Observe 
seu corpo, seus batimentos 
cardíacos, sua respiração, 
provavelmente uma sensação 
desconfortável como se o fato 
estivesse se repetindo. 

Pois bem, agora pense em 
algo positivo, um fato que lhe 
trouxe conquista, realização, 
alegria. Observe seu corpo, 

sua respiração, seu olhar. Pa-
rece bem mais agradável que 
o momento anterior.

Uma conta rápida. Um dia 
tem 24 horas ou 1440 minutos. 
Como coach lhe ofereço uma 
pergunta: seus pensamentos 
estão na direção de seus 
objetivos no decorrer desse 
tempo?

Quais são as ações que rea-
lizamos em função de nossos 
pensamentos e, por consequ-
ência, quais são os resultados 
obtidos? É preciso que haja 
harmonia nesse sistema.

O processo de Coaching Inte-
grativo permite a você verifi car 
se está ou não sabotando esse 
sistema em sua vida.

Assim usar seus pensa-
mentos em seu benefício, em 
direção da realização de seus 
objetivos.

Já aconteceu de você estar 
fazendo algo e de repente apa-
rece do nada outro pensamen-
to invadindo sua mente sem 
pedir licença, prejudicando a 
sua concentração (com centro 
na ação), dispersando e tirando 
o seu foco?

Felizmente, porém, porque 
somos livres podemos remodu-
lar o nosso pensamento.

Nosso pensamento gera uma 
ação, que gera um resultado. 
Logo, ao mudar o pensamento 
podemos mudar o resultado. 

Pensamos em uma vida prós-
pera, em paz, porém consumi-
mos uma mídia que por vezes 
nos traz o contrário, pensamos 
em uma vida saudável, no en-
tanto, nem sempre dedicamos 
o tempo e atenção em nossa 
alimentação, por vezes, dormi-
mos o insufi ciente para um dia 
feliz e criativo, apesar de saber 
a importância do sono.

Por isso deixo aqui outra 
refl exão: há harmonia entre o 
que você pensa e suas ações 
e com seus resultados? Para 
onde seus pensamentos tem 
te levado?

Pense bem!

(*) Coach formado pelo Instituto
de Coaching Integrativo e Consultor 

de Empresas.

Como um processo 
de Coaching 
Integrativo pode 
contribuir para a 
realização
de seus
sonhos

cesso

de
a a 

Reencantando 
Empresas

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

Coordenação: Lilian Mancuso e Rebeca Toyama

Higino Pizze Rodrigues (*)

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: LUÍS FERNANDO BARRETO TOMÉ, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão contador, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manuel Candido Tomé e de Ana Maria Barreto 
Tomé. A pretendente: MARIA BEATRIZ DANTAS LOURENÇO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/06/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Augusto Salvador Lourenço e de 
Maria de Fatima Dantas Lourenço.

O pretendente: ENZO PERONDINI FILHO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão personal trainer, nascido em Serra Negra - SP, no dia 05/05/1963, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Enzo Perondini e de Nelly Zelante Perondini. 
A pretendente: ALESSANDRA ALVES BUENO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/01/1974, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jonas Alves Bueno Neto e de Laura Oropallo 
Alves Bueno.

O pretendente: LUÍS FELIPE DE ARAÚJO FERNANDES, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido em Alto Alegre - SP, no dia 29/06/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Fernandes Martines e 
de Elisabete Maria de Araujo Fernandes. A pretendente: CAMILA SILVA TRESANO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 15/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João 
Tresano e de Luiza Pereira Silva Tresano.

O pretendente: GILBERTO CUSTODIO JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 
19/11/1977, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Custodio e de 
Alzira da Costa Custodio. A pretendente: ROBERTA POMPONE DA ROSA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 
19/10/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito Candido da 
Rosa e de Maria Cristina Pompone da Rosa.

O pretendente: CARLOS JOSELITO MENDES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão designer, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 04/02/1963, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jorge Mendes e de Fany Ferreira Mendes. O 
pretendente: JEFFERSON GONÇALVES LESSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auditor, nascido em Sabinópolis - MG, no dia 15/04/1968, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cesar Camilo Miranda e de Gilda Gonçalves 
Lessa. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas enviado ao Cartório de residência do preten-
dente Carlos Joselito Mendes.

O pretendente: MICHELLE COMBERTINO IEFFA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 
27/04/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roque Ieffa e de Neusa 
da Silva Combertino Ieffa. A pretendente: ANA CLAUDIA CARREBI MURAYAMA, na-
cionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Campinas  
- SP, no dia 08/05/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mauricio de 
Almeida Leite Murayama e de Maria do Carmo Carreri Murayama.

O pretendente: RAFAEL MINORU SOUZA PAES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente administrativo, nascido em Guarulhos - SP, no dia 13/07/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joel Paes João de Deus e de Marly 
Kioko de Souza Paes. A pretendente: ANA CAROLINA SENAGA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão gerente de vendas, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 27/02/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Senaga Filho 
e de Angelina Albino Augusto Senaga.

O pretendente: ANDERSON YUKIO HANDA YOSHIDA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão montador, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/07/1980, residente 
e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Domingos Mitsuo Yoshida e de Yochico Honda 
Yoshida. A pretendente: PATRICIA MARA LOPES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/07/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Livia Maria Lopes. Obs.: Edital expedido 
pelo Cartório do 1º Subdistrito de Guarulhos/SP.

O pretendente: RAFAEL DE PAULA GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/05/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro  de Paula Gomes e de Cleusa 
Maria Ribeiro Gomes. A pretendente: BRUNA BARBOSA CASTELO BRANCO, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 23/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Marco Antonio Castelo Branco e de Maria do Carmo Barbosa Castelo Branco.

O pretendente: RICARDO KLINOVSKI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão economista, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/02/1980, residente e 
domiciliado em Higienópolis, São Paulo - SP, fi lho de Raphael Klinovski e de Diana 
Laura Klinovski. A pretendente: BRUNA VASCONCELOS LANDEN, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão servidora pública, nascida em Recife - PE, 
no dia 17/07/1988, residente e domiciliada em Recife - PE, fi lha de Flavio Landen e 
de Taciana Vasconcelos Landen.

O pretendente: BRUNO MORAES KRAICHETE, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão administrador, nascido em Niteroi - RJ, no dia 06/05/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Fontes Kraichete e 
de Sandra Maria Moraes Kraichete. A pretendente: PAULA DA CUNHA PINHO, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Salvador - BA, no 
dia 12/09/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Haroldo Alcantara 
Pinho e de Ivana da Cunha Pinho.
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
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ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO E DE SALÁRIO
Empresa pretende alterar a função de uma funcionária diminuindo o seu 
salário. Como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUTÔNOMOS COMO MÉDICOS, DENTISTAS, QUE DECLARAM UMA 
RECEITA DE IR DE R$ 10.000,00, ESTÃO OBRIGADOS A RECOLHEREM 
O TETO DA PREVIDÊNCIA, OU PODEM RECOLHER O VALOR A MENOR?

Informamos que se considera salário de contribuição ao segurado con-
tribuinte individual à remuneração auferida em uma ou mais empresas 
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, 
observado os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. 
Base Legal – IN RFB nº971/09, art.55, III, “d”.

COMPENSAR AS HORAS NÃO TRABALHADAS
Empregada doméstica poderá compensar as horas não trabalhadas quando 
o empregador estiver ausente e dispensar os seus serviços, descontar nas 
férias, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO
Como é feito o contrato de estagiário? Pode ser contratado sem remu-
neração? O estagiário deve ter a solicitação da faculdade? Estagiário 
cursando administração quer fazer estágio em uma lotérica, qual seria 
o cargo? O estagiário somente pode fazer estágio se a faculdade exigir 
ou qualquer estudante de curso superior pode? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADA DOMÉSTICA TERÁ JORNADA REDUZIDA, PODE SER 
REDUZIDO O SALÁRIO?

Como regra constitucional prevista no inciso VI do art. 7° da Constituição 
Federal combinado com os arts. 444 e 468 da CLT, não se admite redução 
de salário ainda que o empregador doméstico reduza a jornada.

ALTERAÇÃO DE CARGO
Há algum impeditivo legal para alterar o cargo de um funcionário de copeira para 
auxiliar de serviços gerais? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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O dono de um Gol 1000 
ano/modelo 1994 tinha 
o certifi cado de registro 

e licenciamento do carro com 
a anotação “Veículo aprendiza-
gem”.  Isso foi sufi ciente para o 
magistrado de primeiro grau, 
declarar a impenhorabilidade do 
bem no processo de embargos à 
execução fi scal interposto pelo 
proprietário do automóvel.

Contudo, a União recorreu 
da decisão alegando que o pro-
prietário não conseguiu provar 
ser esse seu único veículo e, 
portanto, imprescindível aos 
negócios. No TRF3, o desem-
bargador federal Hélio Nogueira 
afi rmou que são impenhoráveis 
quaisquer bens móveis neces-
sários ou úteis ao exercício da 
profi ssão, nos termos do artigo 
833, inciso V, do Código de Pro-
cesso Civil/2015 (artigo 649, V, 
do CPC/1973).

A China lançou, no início da 
última semana, a cápsula es-
pacial tripulada Shenzhou 11, 
com dois astronautas a bordo. 
Dois dias depois do lança-
mento, a nave ligou-se ao la-
boratório orbital Tiangong 2, 
como parte dos preparativos 
para o estabelecimento de 
uma estação espacial chinesa. 
Os astronautas passarão 30 

dias a bordo da Tiangong.  
Em 2003, com o sucesso da 
missão Shenzhou 5, que tinha 
a bordo do astronauta Yang 
Liwei, a China se tornou o 
terceiro país, depois da ex-
URSS e dos EUA, a demons-
trar domínio da tecnologia 
necessária para levar um ser 
humano ao espaço (Jornal da 
Unicamp).

Impenhorabilidade
de veículo de autoescola

Cefisa Ind. e Com. Eireli – EPP torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia e de Instalação nº 45000962 e requereu a Licença de Operação, para
fabricação de artefatos de borracha para uso pessoal, n.e., à R. Abrahão Calux,
95, Vila Moinho Velho, SP.

A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) reconheceu, em um processo de 
execução fi scal, a impenhorabilidade de um veículo utilizado em autoescola para o treinamento de 
condutores

do art. 649, VI, do CPC, para ser 
considerado impenhorável um 
bem, não se faz necessária a sua 
indispensabilidade no exercício 
da profi ssão. A simples utilidade 
é sufi ciente para mantê-lo fora 
da constrição judicial”. (STJ, 
REsp 710.716/RS).

Para o desembargador fede-
ral, não há dúvidas de que o 
veículo bloqueado se afi gura 
“minimamente útil ao exercício 
da profi ssão do executado”, 
uma vez que é proprietário de 
um Centro de Formação de 
Condutores (CFC). 

“Ainda que não haja prova 
irrefutável de que o veículo 
bloqueado seja o único de sua 
titularidade, deve prevalecer 
a norma processual acerca da 
impenhorabilidade do bem do 
executado utilizado no exercí-
cio de sua profi ssão”, concluiu 
o magistrado (AI/TRF3).

Ele também explicou que 
a jurisprudência do STJ e da 
Primeira Turma do TRF3 já 
fi rmaram posicionamento no 
sentido de que  não exige que 
o bem empregado em exercício 

profi ssional seja imprescindível 
para a hipótese de impenhora-
bilidade, bastando, para tanto, a 
demonstração da utilidade. Em 
um julgado do STJ, a ministra 
Eliana Calmon afi rma: “na dicção 
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Óvulos artifi ciais
Cientistas japoneses descrevem, na edição mais recente da revista 

Nature, a criação de óvulos artifi ciais funcionais de um mamífero – no 
caso, camundongo – a partir de células-tronco embrionárias e de células-
tronco de pluripotência induzida, criadas a partir de material embrionário 
e, também, de células extraído da cauda dos animais. Fertilizados in vitro, 
os óvulos artifi ciais mostraram-se capazes de produzir células-tronco 
embrionárias e, implantados em fêmeas, deram origem a camundongos 
saudáveis de ambos os sexos (Jornal da Unicamp).

Doença e xenofobia
Medo de doenças e parasi-

tas tende a tornar as pessoas 
mais socialmente conser-
vadoras e tradicionalistas, 
mas não mais xenófobas, 
diz pesquisa publicada no 
periódico PNAS. O artigo, 
com mais de trinta autores 
de diversos países, buscou 
avaliar se o elo, detectado em 
outros trabalhos, entre a pre-
ocupação com patógenos e 
conservadorismo político te-
ria uma explicação intragrupo 
(reforçando as tradições da 
sociedade) ou intergrupo (re-
forçando a rejeição a pessoas 
de outros países, etnias ou 
classes sociais).

O estudo envolveu en-
trevistas com mais de 11 
mil indivíduos de 30 pa-
íses e trouxe resultados 
“mais consistentes com o 
relato intragrupo”. Países 
mais expostos a doenças 
parasitárias ou infeciosas 
mostraram maiores traços 
de tradicionalismo, mas não 
uma maior valorização de 

barreiras étnicas e sociais. 
Já pessoas mais sensíveis 
aos sinais da presença de 
patógenos revelaram mais 
sinais de tradicionalismo que 
de xenofobia.

“Algumas das descobertas 
mais provocativas da literatu-
ra sobre o sistema imunológi-
co comportamental sugerem 
que as atitudes políticas 
são infl uenciadas tanto por 
motivações individuais para 
evitar patógenos quanto pela 
presença de patógenos na 
ecologia”, diz o artigo. 

“No nível individual, o grau 
em que as pessoas sentem 
nojo de sinais de patógenos e 
têm receio de situações de ris-
co de infecção relaciona-se a 
variáveis políticas relevantes 
(...) no nível cultural, nações 
com grande fardo de doenças 
infecciosas são governadas 
por regimes mais autoritários 
e são mais religiosas, mais 
coletivistas e menos abertas 
à experiência” (Jornal da 
Unicamp).

Espaço chinês



Todos os dias nos depara-

mos com alguma pesquisa 

sobre o mau momento da 

economia brasileira

Um levantamento realizado 
recentemente pelo IBGE, 
por exemplo, revela que o 

primeiro semestre de 2016 teve 
queda de 7% nas vendas do vare-
jo, na comparação com o mesmo 
período do ano passado. É o pior 
resultado da série histórica desde 
2001, quando a entidade iniciou 
as pesquisas.  

Mas será que as pessoas estão 
mesmo deixando de comprar? 
A resposta pode até ser “sim”, 
mas ela não se aplica a todos os 
tipos de produtos e estabeleci-
mentos. O que podemos obser-
var é que os consumidores estão 
diminuindo os seus gastos e, em 
vez de comprarem os produtos 
que estavam acostumados, 
buscam opções de menor valor. 
Procuram continuar satisfa-
zendo suas necessidades, mas 
com redução de custos. Ou 
seja, é um novo movimento de 
mercado. 

É importante que os pro-
fi ssionais de vendas fi quem 
atentos às novas demandas que 
estão surgindo, entendam o que 
os seus clientes, de fato, neces-
sitam e estabeleçam um bom 
relacionamento para ampliar 
as chances de venda. É preciso 
lembrar que, mesmo reduzindo 

os valores de seus gastos, as 
pessoas querem ter um bom 
atendimento. Portanto, os pro-
fi ssionais que vão conquistar 
espaço são os que valorizam as 
novas oportunidades. 

Clientes que compravam em 
seus concorrentes mais caros 
vão começar a aparecer no seu 
balcão na busca de uma nova 
escolha de menor custo. Mas 
lembre-se: ele está acostumado 
com o bom atendimento e com 
produtos de qualidade. Essa 
pode ser uma oportunidade de 
alavancar sua carteira com um 
pouco mais de esforço.

Os consumidores continuam 
pedindo “a pizza”, porém o 
tamanho dela diminuiu. É co-
mum ouvir alguns vendedores 
reclamarem atrás do balcão e 
deixarem a “pizza esfriar”, mas 
os mais habilidosos aprovei-
tam cada chance para vender 
os pequenos pedaços para o 
mesmo cliente e aumentam a 
quantidade.

Para não perder sua carteira 
de compradores, os profi ssio-
nais de vendas precisam voltar 
a atenção também para os 
produtos ou serviços de menor 
custo e, acima de tudo, mandar 
um recado aos seus clientes: 
“estamos ao seu lado durante 
ou após a crise e vamos te 
reconhecer por isso”. 

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br). 

Vendedor, será mesmo 
que a maré não está 

para peixe?
Mário Rodrigues (*)
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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: LUCAS ALVES DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em Campo Sales, CE, no dia (01/07/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Antonio Eliésio do Nascimento e de Marta Maria Alves do Nascimento. 
A pretendente: MARISA REIS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Barra de Estiva, BA, no dia (04/02/1989), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de José Nepomuceno da Silva e de Eliege Simões Reis da Silva.

O pretendente: ROBSON LEANDRO DANTAS, estado civil divorciado, profi ssão meio 
ofi cial ferramenteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Edézio Feitosa Dantas e de Maria Lenilda Alcantara Dantas. A 
pretendente: TATIANE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
contábil, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/11/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Milton Ferreira dos Santos e de Erilene Josefa Santos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de zelador, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/07/1976), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Dalva Maria de Santana. A pretendente: TATIANA DE CARVALHO 
ROSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo-SP, São Paulo, SP, 
no dia (27/08/1980), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Victor Estevão Rosa 
e de Maria de Lourdes de Carvalho Rosa.

O pretendente: JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Joaquim Gomes, AL, no dia (11/11/1969), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Severino Manoel Gerônimo e de Maria do Carmo Tereza da Silva. 
A pretendente: RENATA CRISTINA CAMELO, estado civil divorciada, profi ssão faturista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/12/1973), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de João Homem Camelo e de Dalves Fernandes Camelo.

O pretendente: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atenden-
te, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/08/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Veralucia Rodrigues da Silva. A pretendente: BIANCA DIAS DE MELO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André, SP, no dia (28/08/1996), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Davi Manoel de Melo e de Rosilda Maria Dias.

O pretendente: WAGNER NEVES GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Cotia, SP, no dia (01/07/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Valter Gonçalves e de Gilvanete Neves de Oliveira Silva. A pretendente: 
DAYANE MEDEIROS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/10/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Adeilton Pereira da Silva e de Eliene Moura Medeiros.

O pretendente: MARCELO LOPES SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de autos, nascido em Santo André, SP, no dia (30/07/1989), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Luiz Aparecido Santana e de Irandi Lopes Santana. A pretendente: 
MILENA DOS REIS AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (30/01/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Eduardo 
Aguiar e de Vagna Aparecida dos Reis Aguiar.

O pretendente: RICARDO SANTOS SOUZA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
projetista civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/05/1989), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Ricardo Santos Souza e de Sebastiana Alexandrina dos Santos Souza. 
A pretendente: LILIAN TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Joaquim José da Silva e de Lucia Maria Morais Teixeira da Silva.

O pretendente: VINICIUS CORREIA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/01/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Jairo Silva Filho e de Neide Correia Silva. A pretendente: CÉLIA DOS SANTOS 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão fonoaudióloga, nascida em São Caetano do Sul, 
SP, no dia (18/09/1982), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Vilebaldo 
Gonçalves da Silva e de Maria Helena dos Santos Silva.

O pretendente: JOSOEL GOIS DE BARROS, estado civil divorciado, profi ssão pintor 
resindencial, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1978), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Pedro Melo de Barros e de Terezinha de Gois Barros. A pretendente: 
CAMILA MARIA DUARTE, estado civil solteira, profi ssão assistente de cobrança junior, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Horácio Bernardo Duarte e de Josefa Maria dos Santos.

O pretendente: RENAN PAGANI FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
automação industrial, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (22/09/1985), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Carlito Fernandes e de Antonia Pagani Fernandes. 
A pretendente: TALYTA ALVES MAGALHÃES, estado civil solteira, profi ssão gestora em 
recursos humanos, nascida em Santo André, SP, no dia (10/05/1995), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Gilberto Fernandes Magalhães e de Jecilene Alves Magalhães.

O pretendente: CRISTIANO DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1987), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Valdenir Alves Pereira e de Maria Aparecida Pereira. A pretendente: MICHELE 
SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente comercial, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/11/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Glaucenildo José de Oliveira e de Gildete Ferreira de Souza.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
operacional, nascido em Santo André, SP, no dia (01/10/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Paulo Balbino de Araujo e de Rute Belo Pereira de Araujo. A pretendente: 
THAÍS BARRETO DE NOVAIS CLEMENTINO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Praia Grande, SP, no dia (26/08/1995), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Umberto Cardozo Clementino Filho e de Elizangela Barreto de Novais Clementino.

O pretendente: WAGNER PARRADO, estado civil solteiro, profi ssão ferramenteiro, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1980), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Manuel Parrado Monteagudo e de Maria Augusta de Lima Parrado. A pretendente: 
CRISTIANE SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Macajuba, BA, no dia (17/05/1988), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Almir 
Bastos dos Santos e de Crispina Silva Souza.

O pretendente: EDSON BRITO MARINHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Edvaldo Marinho dos Santos e de Sandra Irinéa Brito. A pretendente: 
DÉBORA CESAR DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em São Caetano Sul, SP, no dia (19/12/1994), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Amauri Luiz da Silva e de Elenice Cesar.

O pretendente: RODOLPHO ROCHA MARQUES DE MACEDO, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/01/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Edison Marques de Macedo e de Claudete Soares da Rocha. A 
pretendente: PAMELA DOS SANTOS ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/10/1994), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Carlos Alberto Martins de Andrade e de Rosineide dos Santos.

O pretendente: EZEQUIEL ALMEIDA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão mon-
tador c, nascido em Santo André, SP, no dia (05/12/1979), residente e domiciliado em 
Santo André, fi lho de Ariovaldo Alves da Silva e de Maria de Jesus Almeida da Silva. A 
pretendente: MICHELLI PASSOS AMANCIO, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1980), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Durval Amancio e de Marilene Passos Amancio.

O pretendente: ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi s-
são cobrador de ônibus, nascido em Encruzilhada, BA, no dia (13/05/1988), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Antonio de Jesus Oliveira e de Julinha de Jesus 
Oliveira. A pretendente: PRISCILA OLIVEIRA VIEIRA DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/10/1991), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Reginaldo Vieira do Nascimento e de Olga de 
Oliveira Vieira do Nascimento.

O pretendente: FÁBIO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão técnico mecânico, nascido 
em Rancharia, SP, no dia (11/01/1983), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Antonio Fernando de Lima e de Maria Edi dos Santos Lima. A pretendente: ADRIANA 
LIGIA BERNARDO SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (09/07/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Ailton Bernardo 
da Silva e de Vania Ligia Silva de Assis.

O pretendente: THIAGO NERI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1989), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Elio Santana da Silva e de Ginalva Neri da Silva. A pretendente: AMANDA LOPES 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(01/11/2000), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Francisco das Chagas da 
Silva Pereira e de Martha Silvana Lopes de Brito.

O pretendente: BRUNO LUIZ DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1993), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Silesio Luis dos Reis e de Veranilda dos Santos Reis. A pretendente: ALINE 
REGINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André, SP, 
no dia (30/04/1998), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Francisco Sales da 
Silva e de Celia Cristina Testini da Silva.

O pretendente: DANIEL LUIZ MONTEIRO DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, 
profi ssão pintor automotivo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/11/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de José Luiz de Albuquerque e de Aparecida Monteiro 
de Albuquerque. A pretendente: YARAY CRISTYNNE AUGUSTO DUARTE, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Cleber de Sousa Duarte e de Arga Apa-
recida Augusto Duarte.

O pretendente: RODRIGO DE ARAUJO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão meio 
ofi cial de elétrica, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1993), residente e domici-
liado em São Paulo, fi lho de Ronaldo Barbosa da Silva e de Celia de Araujo Barbosa. 
A pretendente: GRESIELY BARBOSA BORGES DE SANTANA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de farmácia, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1995), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Arnilson Borges de Santana e de Eufrasia Barbosa 
dos Santos Filha.

O pretendente: WAGNER ROBERTO BENEVENTO JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão professor, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1970), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Wagner Roberto Benevento e de Conceiçao Trudes Benevento. A 
pretendente: CINTIA DE MIRANDA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (09/10/1978), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Aldo Jacinto Pereira da Silva e de Alzira de Miranda Silva.

O pretendente: CAIO HENRIQUE GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pu-
blicitário, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/04/1993), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Samuel Vicente da Silva Filho e de Miriam Gomes Garcia Vicente da Silva. 
A pretendente: BEATRIZ BARBOSA COELHO, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de projetos, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Valdir Rocha Coelho e de Debora Vieira Barbosa.

O pretendente: WILSON RUIZ COMARIN, estado civil divorciado, profi ssão taxista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/05/1976), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Wilson Vitorio Comarin e de Maria de Lourdes Ruiz Comarin. A pretendente: 
ELAINE FERREIRA DE ASSIS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (24/12/1979), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Ildete 
Ferreira de Assis.

O pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar contábil, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Antonio Nogueira Lima e de Maria de Lourdes dos Santos Lima. A 
pretendente: INGLYD HELEN SILVA ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão analista 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/12/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Jose Norberto de Andrade e de Dalva Helena da Silva.

O pretendente: JOSÉ VALDEVINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Palmares, PE, no dia (14/03/1964), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Tercilia Maria da Silva. A pretendente: IVANEIDE MATIAS DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Palmares, PE, no dia (30/11/1971), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Arlindo Matias da Silva e de Josefa 
Florencio Matias da Silva.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS, estado civil solteiro, profi ssão condutor 
de veículos, nascido em Andirá, PR, no dia (21/08/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Jadir Vasconcelos Filho e de Orlanda Maria da Silva Vasconcelos. A 
pretendente: BRUNA RODRIGUES LACERDA, estado civil solteira, profi ssão maquiadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Jocione Vieira Lacerda e de Maria do Socorro Rodrigues Lacerda.

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: ANTONIO CARLOS PEREIRA GOULART JUNIOR, estado civil sol-
teiro, profi ssão atendente de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1988), 
residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Antonio Carlos Pereira Goulart e de 
Natalina Rosa Pereira Goulart. A pretendente: JESSICA DE MELLO AZEVEDO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(27/03/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Ivanildo Cicero Azevedo 
e de Quiteria Maria de Mello.

O pretendente: WALLACE RAMIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Reginaldo Oliveira da Silva e de Adriane Cristina Ramiro da 
Silva. A pretendente: KELLY CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
aprendiz escriturária, nascida em Santo André, SP, no dia (02/04/1996), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de Nelson Alves da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: RAFAEL FREITAS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dor de máquina, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (28/05/1991), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Fernando Eduardo Ferreira e de Cleonice de 
Jesus Freitas. A pretendente: JOYCE GONÇALVES DE JESUS, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/03/1990), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de José Falci Vieira de Jesus e de Noete Delmiro 
Gonçalves de Jesus.

O pretendente: MATHEUS DOS SANTOS LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de mercado, nascido em Santo André, SP, no dia (03/01/1997), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de José Carlos da Silva e de Renata dos Santos Lima 
Silva. A pretendente: PALOMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão agente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/05/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Adelson Jose dos Santos e de Solange 
da Conceição Calumby.

O pretendente: ALERSON ALVES FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/11/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Anderson José França e de Joana Darc Aparecida Alves França. 
A pretendente: CLAUDIANE DOS SANTOS ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/01/1984), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de Severino Caetano Alves e de Maria Josefa dos 
Santos Alves.

O pretendente: JEFFERSON MELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em Osasco, SP, no dia (17/05/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Miriam Melo da Silva. A pretendente: SARA APARECIDA PIMENTEL 
MARTIN, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de arquivo, nascida em São Caetano 
do Sul, SP, no dia (02/11/1986), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Luiz 
Ambrosio Martin e de Aparecida de Fatima Pimentel Martin.

O pretendente: ALEX BRASIL DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Santo André, SP, no dia (29/03/1997), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Alexandre Jose de Souza e de Ana Paula Gomes Brasil. A pretendente: 
MICHELE DE OLIVEIRA NERES, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Santo André, SP, no dia (30/10/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Luciano Fernando Neres e de Maria José de Oliveira Neres.

O pretendente: ANDERSON FIGUEIREDO CARDOSO, estado civil divorciado, profi s-
são agente de apoio administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1987), 
residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Reginaldo Rodrigues Cardoso e de Maria 
Lisboa Figueiredo Cardoso. A pretendente: DEBORA SILVA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/06/1994), 
residente e domiciliada em Hortolândia, fi lha de Nivaldo Coelho de Souza e de Juçara 
Simone da Silva.

O pretendente: WASHINGTON SILVA PEDRO, estado civil solteiro, profi ssão prensista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Rosemildo Vicente Pedro e de Selma da Silva. A pretendente: CAROLINE ANESIA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (12/07/1993), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Sergio da Silva e de 
Isabel Cristina da Silva.

O pretendente: SAMUEL ALVES MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão profes-
sor, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1974), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de André Alves Monteiro e de Maria de Lourdes Monteiro. A pretendente: 
KARILAINE APARECIDA CABRAL DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Bernardo do Carmo, SP, no dia (11/05/1986), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Pedro Barboza de Oliveira e de Maria do Carmo 
Leite Cabral de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ NILTON DA CONCEIÇÃO DE BARROS, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Sento Sé, BA, no dia (09/10/1973), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Lourival Júlio de Barros e de Lurdes da Conceição 
de Barros. A pretendente: ANTONIA EDINEUDA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de costura, nascida em Piquet Carneiro, CE, no dia (25/09/1976), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Raimundo Nonato da Silva e de Maria 
Alves da Silva.

O pretendente: RODOLFO FERREIRA ARTIOLI, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
comercial, nascido em Araraquara, SP, no dia (20/10/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Gilmar Tadeu Artioli e de Miriam Aparecida Artioli. A pretendente: 
ALINE DE CARVALHO GALDINO, estado civil solteira, profi ssão orientadora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/01/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Jose Carlos Galdino e de Jeane Bezerra de Carvalho Galdino.

O pretendente: CAIO TENORIO SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, nascido 
em São Bernardo do Campo, SP, no dia (21/04/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Franchi Tenorio Souza e de Sonia Regina Pires Souza. A pretendente: 
JAQUELINE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em Mauá, 
SP, no dia (30/06/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Rita de Cassia 
Pinto dos Santos.

O pretendente: LEANDRO DONÁ DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão torneiro 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Nadab Balbino de Souza e de Valdete Doná de Souza. A pretendente: 
SALETE CARLA BESERRA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi scal, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/07/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Salete Beserra.

Nascida no dia 4 de no-
vembro de 1916, Ruth 
Handler fez história no 

mundo dos brinquedos com 
uma criação inspirada na pró-
pria fi lha, Barbara. A primeira 
boneca adulta foi lançada em 
1959, em Nova York, vendendo 
mais de 350 mil unidades, com 
a contribuição de anúncios 
televisivos fi nanciadas pela sua 
fabricante, a Mattel.

Sempre muito empenhada 
nos afazeres profi ssionais e 
pessoais, Handler não teve vida 
fácil. Décima fi lha de imigrantes 
poloneses nos EUA, ela come-
çou a trabalhar cedo na drogaria 
de sua família. Casou-se com 
Elliot Handler, um amigo de 
escola e fundador da pequena 
empresa de molduras de ma-
deira chamada Mattel - união 
de seu nome com o de seu 
sócio, Matt.

Ruth Handler, “mãe” da boneca mais vendida no mundo.

Criadora da Barbie, Ruth 
Handler completaria 100 anos
A “mãe” da boneca mais vendida no mundo, a Barbie, completaria 100 anos na última sexta-feira (4)

Lilli e encerrou sua produção 
em 1964. Somente depois do su-
cesso da bonequinha loira com 
roupas fashion e proporções 
magras surgiu seu namorado, 
Ken, homenageando o outro 
fi lho do casal, Kenneth. 

Em 1970, Ruth foi diagnos-
ticada com câncer de mama. 
A empresária nunca parou de 
trabalhar e lutou contra a doen-
ça até 2002, quando morreu aos 
85 anos, vítima de um tumor no 
cólon. Já a boneca passou por 
um período de crise, o que levou 
a Mattel a criar novos modelos 
para alavancar novamente os 
negócios. Após receber críticas 
quanto ao seu estereótipo irreal 
de beleza feminina, a boneca 
vem se adaptando às mudan-
ças do mundo pós-moderno. 
Só neste ano, 33 barbies com 
novos estilos foram lançadas 
(ANSA).
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Na marcenaria, Elliot come-
çou a produzir outras peças 
de madeira, como brinquedos, 
instrumentos musicais e até 
bonecos.

Mas, após voltar de uma via-
gem à Europa, o casal moldou 
a Barbie. A principal inspiração 

veio da Alemanha, depois de co-
nhecerem uma boneca chama-
da Bild Lilli, que tinha aparência 
e proporções de mulher adulta. 
A empresa alemã chegou a 
processar a Mattel em 1961, 
porém a companhia acabou 
comprando os direitos da Bild 

A 5ª Turma Cível do TJ-DF 
confirmou sentença de 1ª 
Instância que condenou José 
Nicodemos Venâncio, João 
Augusto Rocha Venâncio e 
Rosângela de Fátima Rocha 
a pagarem R$ 30 mil de in-
denização a um vizinho por 
perturbação do sossego. 

A condenação determina 
também que os réus se abs-

tenham de realizar eventos 
de grande porte e de produzir 
barulhos em sua residência, no 
Lago Norte, que ultrapassem os 
limites permitidos na legislação 
para uma área residencial, 
durante o período noturno, 
entre 22h e 8h, sob pena de 
multa de R$ 5 mil para cada 
descumprimento da ordem 
judicial (TJ-DF).

Idade da pedra brasileiraFamília é condenada a indenizar 
vizinho por festas barulhentas Macacos-prego brasileiros 

quebram pedras, produzindo 
lascas afi adas idênticas às que 
costumam ser interpretadas 
por arqueó-logos e antropólo-
gos como sinal de tecnologia 
hominina – isto é, ligada à 
espécie humana ou a seus 
ancestrais e antecessores. A 
descoberta, descrita na revis-
ta Nature, indica que a mera 
presença de ferramentas de 
pedra lascada não pode mais 

ser vista como evidência da 
existência passada de homini-
nos num determinado local. “A 
produção de núcleos e lascas 
arqueologicamente visíveis 
não é mais, portanto, exclu-
siva da linhagem humana, o 
que oferece uma perspectiva 
comparativa da emergência 
da tecnologia lítica”, escrevem 
os autores, de Oxford, USP 
e University College London 
(Jornal da Unicamp).



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br TEL: 3106-4171

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 - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - 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: ALTAIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR solteiro, autônomo, nascido em 
06/12/1980, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Altair Barbosa da Silva e de Isabel Andrade de Oliveira; A pretendente: PATRÍCIA 
SANTOS, solteira, autônoma, nascida em 26/04/1984, natural de Ibicaraí - BA, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jeovani Dias Santos e de Cleunice da 
Conceição Santos. 

O pretendente: MARCELO CORREA TUZI, solteiro, controlador de acesso, nascido em 
30/09/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Jesus Valentim Tuzi e de Sonia Aparecida Correa; A pretendente: THESSIKA MILE-
NA CARNEIRO DA SILVA, solteira, assistente administrativo, nascida em 08/09/1989, 
natural de Serrinha - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Abel Azevedo da Silva e de Gilma da Silva Carneiro. 

O pretendente: LINCOLN DE MORAIS, solteiro, analista de sistemas, nascido em 
08/07/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Altamira Maria de Morais; A pretendente: MÁRCIA CAROLINA ROCHA DA COSTA, 
solteira, contabilista, nascida em 07/03/1991, natural de São Bernardo do Campo - SP, 
residente e domiciliado em Santo André - SP, fi lha de José Carlos da Costa e de Sueli 
Rocha Bueno. 

O pretendente: LINDOVAL SILVA SANTOS, solteiro, ajudante geral, nascido em 
06/11/1965, natural de Cícero Dantas - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Júlio Adriano dos Santos e de Maria Silva Santos; A pretendente: VANDILEIDE 
PEREIRA DAS NEVES, solteira, doméstica, nascida em 04/04/1973, natural de Cícero 
Dantas - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pereira Filho e de 
Terezinha Neves dos Santos. 

O pretendente: LUIS SERGIO DELLA ROVERI, divorciado, músico violinista, nascido 
em 22/01/1974, natural de Apucarana - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Olivio Della Roveri e de Helena Della Roveri; A pretendente: MARIA DE FÁTI-
MA DOMINGOS RAMOS, divorciada, teleoperadora, nascida em 09/03/1967, natural 
de Buique - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Servulo Domingos 
Ramos e de Francisca Maria Ramos. 

O pretendente: JONY SANTANA GOMES, solteiro, padeiro, nascido em 19/04/1992, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João 
Batista Gomes e de Maria Aparecida Santana; A pretendente: MARINA GOMES DE 
JESUS, solteira, do lar, nascida em 20/04/1996, natural de Barra do Mendes - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cloves Gomes Ferreira e de Aurea 
Francisca de Jesus Ferreira. 

O pretendente: ADILSON SOUZA GUIMARÃES JUNIOR solteiro, serralheiro, nascido em 
16/06/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Adilson Azevedo Guimarães e de Monica de Souza Costa; A pretendente: JULIANA 
DE FATIMA LOPES ROMEIRO, solteira, funcionária pública, nascida em 30/04/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osvaldir 
Donizeti Romeiro e de Katia Cristina Lopes Romeiro. 

O pretendente: MICHAEL LIRA DE SOUSA solteiro, pintor, nascido em 22/08/1990, 
natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Miguel Francisco de Sousa e de Edilene Lira da Silva; A pretendente: ALINE FRANÇA 
MOREIRA, solteira, estudante, nascida em 25/02/1995, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Clailto Moreira e de Anita Ribeiro 
França Moreira. 

O pretendente: EDSON LONHESKI solteiro, vigilante, nascido em 21/08/1984, natural de 
Foz do Iguaçu - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Lonheski 
e de Nadir Ferreira Roque; A pretendente: MARCIA FARIAS LUIZ, solteira, estagiária, 
nascida em 31/07/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Iracema Terezinha Luiz. 

O pretendente: ADEMILSON LEÃO MEIRELES, solteiro, motofretista, nascido em 
13/09/1972, natural de Teofi lândia - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Joaquim da Cruz Meireles e de Nilce Leão de Meireles; A pretendente: RO-
SELY ALVARINA GONÇALVES, solteira, autônoma, nascida em 08/09/1981, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aparecida 
Jesus Gonçalves. 

O pretendente: FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO, solteiro, bancário, nascido em 
11/12/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Severino Ramos do Nascimento e de Sonia Pinheiro de Lima Nascimento; A preten-
dente: ESTER DE LIMA SOUZA, solteira, recepcionista, nascida em 04/05/1996, natural 
de Maceió - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Hélio da Silva Souza 
Júnior e de Dirce Santos de Lima Souza. 

O pretendente: EDVALDO LIMA DOS SANTOS, solteiro, metalúrgico, nascido em 
02/10/1980, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Miguel Cicero dos Santos e de Josefa Lima dos Santos; A pretendente: VALÉRIA 
MARTINS DA CONCEIÇÃO, solteira, metalúrgica, nascida em 12/01/1990, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Domingos da Conceição 
e de Nadir Martins Rosa. 

O pretendente: ÉBER ALVES SOUZA, solteiro, estudante, nascido em 04/04/1990, 
natural de Porto Velho - RO, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Hé-
lio Antônio de Souza e de Maria de Nazaré de Moraes Alves Souza; A pretendente: 
NAELLYTE VIEIRA NETO, solteira, estudante, nascida em 05/08/1996, natural de 
Marabá - PA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Acelino Vieira Neto 
e de Agustinha Vieira Neto. 

O pretendente: ELYÊUDO PEREIRA TRINDADE, solteiro, cozinheiro, nascido em 
13/05/1981, natural de Piracuruca - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Germano da Silva Trindade e de Maria de Lourdes Pereira Trindade; A 
pretendente: DEISE COMEGE DOS SANTOS, divorciada, cozinheira, nascida em 
21/10/1988, natural de Centenário do Sul - PR, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Osmir Oliveira dos Santos e de Maria de Lourdes Comege 
dos Santos. 

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA COSTA, solteiro, autônomo, nascido em 
09/06/1977, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Cícero Calixto da Costa e de Maria das Graças da Costa; A pretendente: CICERA 
ARAUJO DOS SANTOS, solteira, professora, nascida em 20/01/1986, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Araujo dos Santos 
e de Sueli Araujo dos Santos. 

O pretendente: RAFAEL SOUSA SANTOS, solteiro, operador de guincho, nascido em 
15/02/1979, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Manoel Rodrigues dos Santos e de Carlita de Souza Santos; A pretendente: 
ISABEL PACHECO CARVALHO, solteira, doméstica, nascida em 10/01/1983, natural de 
Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdevino 
Pacheco das Chagas e de Lina Maria de Carvalho. 

O pretendente: CARLOS DIEGO RIBEIRO FOLHA, solteiro, pedreiro, nascido em 
19/06/1992, natural de Camaçari - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Maria Léa Ribeiro Folha; A pretendente: MILENA SANTOS SILVA, solteira, do lar, 
nascida em 27/10/1985, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Ailton Barbosa da Silva e de Marlene Santos Silva. 

O pretendente: GEOVANI ANDRADE CELESTINO solteiro, vendedor, nascido em 
07/05/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Josuel Celestino e de Célia Maria de Andrade Celestino; A pretendente: DANIÉLLE 
MEDEIROS SILVA, solteira, operadora de loja, nascida em 01/03/1996, natural de Dia-
dema - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Henrique da Silva 
e de Elenilda Macedo Medeiros. 

O pretendente: JEFFERSON APARECIDO DA CONCEIÇÃO MAXIMO, solteiro, moto-
rista, nascido em 09/07/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Veronica Aparecida Conceição Maximo; A pretendente: DAIANA DE 
OLIVEIRA NASCIMENTO, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em 04/02/1990, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo de Oliveira 
Nascimento e de Ronilda Aparecida de Oliveira. 

O pretendente: SALVADOR PEREIRA GALVÃO, solteiro, encarregado, nascido em 
17/03/1970, natural de Petrolina - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Sinezio Pereira Galvão e de Hilda Alves de Souza Galvão; A pretendente: VÂNIA DE 
SOUZA SANTOS, solteira, doméstica, nascida em 26/12/1976, natural de Carinhanha 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Clovis Cunha Santos e de 
Efi gênia de Souza Santos. 

O pretendente: JUAREZ DO CARMO PATRIOTA, divorciado, vigilante, nascido em 
11/07/1978, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Juarez Niedo Patriota e de Maria Aparecida do Carmo Patriota; A pretendente: LU-
CIVÂNIA JUSTINO DE MELO, solteira, atendente, nascida em 04/03/1991, natural de 
Iati - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Justino de Melo e de 
Luciene Auta de Melo. 

O pretendente: PAULO DE SOUZA DIAS, divorciado, pizzaiolo, nascido em 01/06/1966, 
natural de Monte Azul - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Juvenal de Souza e de Idalina Dias de Souza; A pretendente: TATIANE BRITO DE OLI-
VEIRA, solteira, operadora de caixa, nascida em 26/09/1990, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Martins de Oliveira e de 
Jovita Maria Brito. 

O pretendente: WALACE DE SOUZA RAMOS, solteiro, pedreiro, nascido em 17/03/1989, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Wellington 
Eustaquio Ramos e de Davina Moreira de Souza; A pretendente: ANA PAULA DA SIL-
VA, solteira, auxiliar de montagem, nascida em 02/12/1981, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joana Mateus da Silva. 

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS FARIAS, divorciado, serralheiro, nascido em 
18/08/1976, natural de Arapiraca - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Anastacio João da Silva e de Maria Araújo dos Santos Farias; A pretendente: KÉSIA 
JANAINA LISBOA PESSOA DE ABREU, solteira, do lar, nascida em 31/10/1987, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino Francisco 
de Abreu Filho e de Marilene Lisboa Pessoa. 

O pretendente: DAVI ALBINO ROCHA DE SOUZA solteiro, ajudante de açougueiro, 
nascido em 05/04/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Mario Albino de Souza e de Monica de Jesus Rocha; A pretendente: 
TAMIRES FERREIRA DE OLIVEIRA, solteira, atendente de restaurante, nascida em 
02/04/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Araci Ferreira de Oliveira Santana. 

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES MAGI, solteiro, empresário, nascido em 29/03/1983, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ademar 
Magi e de Irene Gomes Rodrigues Magi; A pretendente: FLÁVIA CONCEIÇÃO SAN-
TANA DA SILVA, solteira, educadora, nascida em 08/12/1982, natural de Riachão de 
Jacuípe - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco da Silva e 
de Lindalva da Silva Santana. 

O pretendente: ROSENILDO SILVA SANTANA, solteiro, pedreiro, nascido em 23/03/1983, 
natural de Olindina - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim de 
Santana e de Josefa Silva Santana; A pretendente: LINDA MARY HELLEN PEREIRA DE 
CARVALHO, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 07/02/1988, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rosana Pereira de Carvalho. 

O pretendente: FERNANDO DOS SANTOS GOES, solteiro, pintor, nascido em 08/07/1989, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Santana Goes e de Margarida Santos de Sena; A pretendente: LUCINÉA MEIRELES 
SOUSA, solteira, autônoma, nascida em 16/04/1984, natural de Tucano - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João José Cabral de Sousa e de Josefa Ro-
drigues de Meireles. 

O pretendente: FELIPE GONÇALVES PEREIRA, solteiro, analista de desenvolvimento de 
sistemas, nascido em 15/06/1992, natural de Teófi lo Otoni - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Oronildes Pereira dos Santos e de Sueli Gonçalves Farias; 
A pretendente: VANELLI DA CRUZ DE SÁ, solteira, psicóloga, nascida em 14/01/1988, 
natural de Paracambi - RJ, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ismael 
de Sá e de Tania Maria Anselmo da Cruz de Sá. 

O pretendente: FRANCISCO AUXIQUEISON GALVÃO REIS, solteiro, vigilante, nascido 
em 19/09/1983, natural de Ouricuri - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Raimundo Damasceno Reis e de Maria Auxiliadora Galvão Reis; A pretendente: 
VALDILENE DOS SANTOS ALVES, solteira, babá, nascida em 17/08/1984, natural de 
Virgem da Lapa - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jair Alves Pinto 
e de Ilda Gomes dos Santos Alves. 

O pretendente: ROGÉRIO CÍCERO DA SILVA divorciado, garçon, nascido em 04/08/1980, 
natural de Quipapá - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cícero 
Benedito da Silva e de Josefa Genésia da Silva; A pretendente: MARIA APARECIDA 
SILVA ALVES, divorciada, vendedora, nascida em 14/03/1983, natural de Cumaru - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito Antonio da Silva e de Se-
verina Barbosa de Lima. 

O pretendente: ANDRÉ VINICIUS MARTINS, solteiro, diretor de arte, nascido em 
28/07/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Leonardo Eugenio Martins e de Aurenice Oliveira dos Santos Martins; A pretendente: 
RAFAELA DA COSTA FERREIRA, solteira, professora, nascida em 06/12/1986, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Dino 
Ferreira e de Edna Eloisa da Costa Ferreira. 

O pretendente: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, solteiro, técnico em radiologia, nascido em 
27/03/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Mara de Oliveira; A pretendente: DIANNY LIÊNA DE OLIVEIRA SOARES, solteira, 
técnica de enfermagem, nascida em 13/04/1986, natural de Mossoró - RN, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Denilson da Rocha Soares e de Terezinha de 
Oliveira Soares. 

O pretendente: DOMINGOS ALMEIDA DA SILVA, solteiro, segurança, nascido em 
15/12/1974, natural de Lago do Junco - MA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Eulaudes Barbosa da Silva e de Mirian Carvalho de Almeida; A pretendente: 
MARIA ZENA LUIZ XAVIER, solteira, diarista, nascida em 14/03/1975, natural de Caraí 
- MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Luiz Farias e de Geralda 
Luiz Xavier. 

O pretendente: ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS, divorciado, motorista, nascido 
em 25/12/1944, natural do Estado da Bahia residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Roque Francisco dos Santos e de Joana Cesário de Souza; A pretendente: VAL-
DOMIRA FERREIRA DE OLIVEIRA, solteira, do lar, nascida em 17/11/1958, natural de 
Oliveira dos Brejinhos - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Umbelina 
Ferreira de Oliveira. 

O pretendente: TADEU VICENTE DE SOUZA JUNIOR, divorciado, analista administrativo, 
nascido em 09/01/1987, natural de General Salgado - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Vicente Pereira de Souza e de Antonia Maria Mazini de Souza; 
A pretendente: KETLEY MECYELE SOUSA LIMA, solteira, técnica em enfermagem, 
nascida em 03/11/1986, natural de Cosmópolis - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Correia Lima e de Margarete de Sousa Lima. 

O pretendente: PAULO ALBERTO LUIZ DE ARAUJO solteiro, auxiliar de logística, nas-
cido em 12/12/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Antonio Izabel de Araujo e de Maria Jacinta Luiz de Araujo; A pretendente: 
JESSICA PAULA DA SILVA, solteira, bancária, nascida em 08/05/1990, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Guimarães da Silva 
e de Monica Flor de Maio Silva. 

O pretendente: FELIPE DEVEZA ALVES, solteiro, motoboy, nascido em 29/04/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Luiz Alves e de Marinalva da Paz Deveza; A pretendente: STHEFANY BENTO BEZER-
RA, solteira, manicure, nascida em 20/09/1997, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Cavalcante Bezerra e de Cleonice 
Bento dos Santos. 

O pretendente: SILAS ROCHA COSTA, solteiro, analista especializado SAP júnior, nascido 
em 06/06/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Jose Arimateia dos Santos Costa e de Edenir Maria Rocha Costa; A pretendente: 
ADLLAY ALINE MORAES PEREIRA, solteira, estudante, nascida em 03/10/1995, natural 
de Floresta - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis 
Pereira e de Maria Edna Moraes Pereira. 

O pretendente: FABIO FERREIRA RAIMUNDO, divorciado, administrador, nascido 
em 21/06/1970, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Valdevino Raimundo e de Dinaia Ferreira Raimundo; A pretendente: ANDRÉIA 
PESSOA CARDOSO, solteira, enfermeira, nascida em 24/07/1976, natural de Salto de 
Pirapora - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Batista Cardoso 
e de Ruth Pessoa Cardoso. 

O pretendente: MARCO ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS, solteiro, balconista, 
nascido em 14/12/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de José Claudio Aguiar dos Santos e de Vera Lucia Guilherme; A pretendente: 
STEFANY ALMEIDA E SILVA, solteira, recepcionista, nascida em 28/10/1992, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cicero Mairton 
Pereira Silva e de Neusa Cristina de Almeida. 

O pretendente: GUILHERME WERDER SANTOS CASEMIRO, solteiro, assistente 
de e-commerce, nascido em 09/06/1993, natural de Recife - PE, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Waldemir Aparecido Casemiro e de Rita Maria dos 
Santos Casemiro; A pretendente: PATRICIA CARVALHO DOS SANTOS, solteira, 
assistente administrativo, nascida em 19/07/1980, natural de Esplanada - BA, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jovelino Pereira dos Santos e de 
Elvira Carvalho dos Santos. 

O pretendente: ALEX JOSÉ DOMINGOS, solteiro, padeiro, nascido em 13/05/1986, 
natural de Adamantina - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Domingos Filho e de Raimunda Tereza Cavalcante Bandeira; A pretendente: MARIA ILA 
OLIVEIRA CARNEIRO, solteira, operadora de caixa, nascida em 25/11/1970, natural de 
São Luís do Curu - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel da 
Mota Carneiro e de Maria Oliveira Carneiro. 

O pretendente: LUCAS DA SILVA SIQUEIRA solteiro, técnico audio visual, nascido em 
23/06/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de João Jaildo de Siqueira Pereira e de Cilene Pereira da Silva Siqueira; A pretendente: 
BIANCA REGINA MAGALHÃES LESSA, solteira, estudante, nascida em 03/07/1997, 
natural de Santo André - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wagner 
da Silva Lessa e de Claudete Regina Magalhães Lessa. 

O pretendente: FRANCISCO DA SILVA MARTINS, solteiro, motoboy, nascido em 
04/10/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Carvalho Martins e de Raimunda da Silva Martins; A pretendente: SABRINA 
SANTOS OLIVEIRA, solteira, assistente administrativo, nascida em 08/04/1994, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Talvanio 
de Oliveira e de Sonia Maria  dos Santos Oliveira.

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

Empresas & Negócios

 

Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JEFERSON JOSE SOUZA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
laboratorista, nascido  nesta Capital, no dia (18/03/1988), residente e domiciliado em 
Caieras - SP, fi lho de Jose Gonçalves de Souza e de Elizabeth Gonçalves. A pretendente: 
ALINE DOS SANTOS PAULA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida nesta 
Capital  - SP, no dia (08/08/1991), residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de Antonio 
da Silva de Paula e de Elisabete dos Santos Paula. 

O pretendente: CRISTIANO AMÂNCIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Goiana, PE, no dia (08/08/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, fi lho de Ivanildo Amâncio de Oliveira e de Roseane de Lira. A preten-
dente: KELLY DAIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Várzea Paulista, SP, no dia (02/07/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, fi lha de Cleviton Carlos Tavares do Nascimento e de Islaine Helena 
de Oliveira. 

O pretendente: GABRIEL LIMA LOPES FARIA, estado civil solteiro, profi ssão pastelei-
ro, nascido  nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/09/1996), residente e domiciliado na 
neste Distrito, fi lho de Luciano dos Reis Lopes Faria e de Maria Aurea Lima Augusto. A 
pretendente: VERÔNICA SANTOS DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (12/12/1996), residente e domiciliada neste Distrito, 
fi lha de Hugo Cesar de Lima Freitas e de Miraci Almeida Santos. 

O pretendente: FLÁVIO RODRIGO FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de almoxarifado, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/05/1986), residente 
e domiciliado neste Distrito, fi lho de Celso Figueiredo e de Názia Aparecida Costa 
Figueiredo.  A Pretendente: AMANDA FIGUEIREDO GARCIA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de recrutamento, nascida em Jundiaí, SP, no dia (03/12/1990), 
residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de Paulo Roberto Garcia e de Silvia 
Figueiredo da Silva Garcia. 

O pretendente: ANTONIO CARLOS TOMAZ FILHO, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido nesta Capital, SP, no dia (28/04/1993), residente e domiciliado neste Distrito, 
fi lho de Antonio Carlos Tomaz e de Izabel Cristina Teodoro. A pretendente: IZABELLA 
RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André, 
SP, no dia (06/09/1998), residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de Edson Marcos da 
Silva e de Luciana Rodrigues de Melo. 

O pretendente: FELLIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão téc-
nico em logística, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (21/10/1986), residente 
e domiciliado neste Distrito, fi lho de Jonas Marinho de Oliveira e de Alzira de Almeida 
Oliveira. A pretendente: ANA RIBEIRO DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de produção, nascida em em Guaraciaba do Norte, CE, no dia (03/11/1978), 
residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de José Batista de Lima e de Teresa Veiga 
do Amaral Lima. 

O pretendente: VITOR JEREMIAS DAMACENO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Cajamar, SP, no dia (17/01/1995), residente e domiciliado neste Distrito, fi lho 
de Aparecido Quirino Damaceno e de Neide de Fatima Jeremias Damaceno. A preten-
dente: EDNUSIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Ipirá, BA, no dia (02/06/1988), residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de 
Francisco do Nascimento e de Andrelina dos Santos Teixeira Nascimento. 

O pretendente: VALDENOR MARINHO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
chapeiro, nascido em Itororó, BA, no dia (20/10/1965), residente e domiciliado neste Dis-
trito, fi lho de Nativo Tavares do Nascimento e de Izaulina Ferreira Marinho. A pretendente: 
GIDALVA SILVA DIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Nova Canaã, 
BA, no dia (20/12/1966), residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de Antônio Leoncio 
Dias e de Judite Ribeiro Dias. 

O pretendente: REMIR RATIEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador de 
onibus, nascido em Penedo, AL, no dia (23/06/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, fi lho de Jose Leonidio da Silva e de Maria Quitéria Guedes Silva. A pretendente: 
ROSEMERE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente de cabeleireiro, 
nascida em Jaguaquara, BA, no dia (12/12/1984), residente e domiciliada neste Distrito, 
fi lha de Erminio Carvalho dos Santos e de Eronir Pinto dos Santos. 

O pretendente: VANDERLEI MARIANO FERRAZ, estado civil solteiro, profi ssão ajudan-
te geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (31/05/1972), residente e domiciliado neste 
Distrito, fi lho de Julio Mariano Ferraz e de Alzira Pinheiro Ferraz. A pretendente: MARIA 
CRISTINA MUSSI, estado civil divorciada, profi ssão agente de educação, nascida em 
em Junqueirópolis, SP, no dia (11/09/1966), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Matheus Mussi Castilho e de Maria Aparecida Duo Mussi. 

O pretendente: ELENILDO CRUZ NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em Jequié, BA, no dia (05/04/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Nery do Nascimento e de Perolina Santana Cruz. A 
pretendente: MARIA REGINA XAVIER DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de cozinha, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (28/07/1975), residente e domiciliada 
neste Distrito, fi lha de Wilson Xavier de Souza e de Oralina Aparecida de Souza. 

O pretendente: MARCELO MATIAS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão administra-
dor de empresas, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/01/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, fi lho de Antonio Pereira Cavalcante e de Socorro Maria Matias Cavalcante. 
A pretendente: RYNA LAÍS LEAL MACHADO, estado civil , profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Butantã, SP, no dia (18/08/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Cosme Damião Sousa Machado e de Isabel Leal da Silva Machado. 

O pretendente: FRANCISCO COSTA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Igaci, AL, no dia (14/10/1977), residente e domiciliado neste Distrito, Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Correia Lima e de Maria dos Prazeres Costa. A pretendente: MARIA 
DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE TORRES, estado civil divorciada, profi ssão ajudante 
de cozinha, nascida Lagoa dos Gatos, PE, no dia (08/12/1966), residente e domiciliada 
neste Distrito, fi lha de Pascoal Cavalcante de Torres e de Maria Bezerra da Silva. 

O pretendente: WILSON APARECIDO DOS SANTOS ROSA BOTELHO JÚNIOR, estado 
civil solteiro, profi ssão designer, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (08/07/1989), 
residente e domiciliado neste Distrito, fi lho de Wilson Aparecido dos Santos Rosa Botelho e 
de Sonely Ferreira dos Santos Botelho. A pretendente: ERIKA PALMA CAPARROZ, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nesta Capital, SP, no dia (21/03/1995), residente e domiciliada 
neste Distrito, fi lha de Eduardo Lopes Caparroz e de Elizabeth Palma Cruz Caparroz. 

O pretendente: THIAGO DA SILVA DORO, estado civil solteiro, profi ssão conferente de 
logística, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/12/1987), residente e domiciliado neste 
Distrito, fi lho de Elias José Doro e de Maria Aparecida Pereira da Silva. A pretendente: 
ALINE DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
nesta Capital, SP, no dia (01/02/1993), residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de 
Cicero Francisco Ferreira e de Alice da Silva Ferreira. 

O pretendente: JOSE APARECIDO PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão coordenador 
técnico, nascido em São João do Piauí, PI, no dia (19/11/1976), residente e domiciliado neste 
Distrito, fi lho de Maria das Graças Pereira. A pretendente: RONICLÉSSIA SILVA ALVES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Jacundá, PA, no dia (24/09/1980), residente 
e domiciliada neste Distrito, fi lha de Clemente Costa Alves e de Maria Rosa da Silva. 

O pretendente: JOSÉ GLEUSON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido Pedra Branca, CE, no dia (04/04/1985), residente e domiciliado neste 
Distrito, fi lho de José Alves da Silva e de Francisca Pereira da Silva. A pretendente: FRAN-
CISCA CRISTIANA LIMA MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão zeladora, nascida 
em Piquet Carneiro, CE, no dia (06/02/1987), residente e domiciliada neste Distrito, fi lha 
de Manoel Alves Moreira e de Antonia Teixeira Lima Moreira. 

O pretendente: HEIDER OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nas-
cido em Ipirá, BA, no dia (09/04/1984), residente e domiciliado neste Distrito, Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Bispo de Souza e de Nailda Oliveira da Silva. A pretendente: 
FERNANDA PONTES FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (27/02/1998), residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de 
Jose Roberto de Souza Fernandes e de Antonia Ivonilda Pontes. 

O pretendente: JOÃO BATISTA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Itanhém, BA, no dia (25/12/1969), residente e domiciliado neste Distrito, fi lho de Miguel 
Batista de Jesus e de Jurandira Souza de Jesus. A pretendente: ANA MARIA ALVES, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida Patos, PB, no dia (03/03/1978), residente e domiciliada 
neste Distrito, fi lha de Raimundo Nonato Alves e de Maria Juvenete de Souza. 



Aqueles que se 

propuserem a ingressar 

no mercado acionário, 

antes de tudo, devem 

decidir qual postura 

querem adotar

Ou seja, se especulam 
e fazem operações ar-
riscadas com produtos 

arriscados como derivativos, 
ou optam por formatar uma 
estrutura totalmente contrá-
ria, direcionando recursos 
para um pacote previdenciário 
que no futuro lhe garanta uma 
renda.

Após a decisão de que rumo 
seguir, o passo subsequente é 
buscar o profi ssional de merca-
do certo para a postura eleita. 
Com certeza ele irá demonstrar 
o cenário onde você pretende 
depositar suas economias, 
indicando opções que se en-
quadre, nos seus anseios.

Entre ingressar no mer-
cado com a visão especula-
tiva de comprar na baixa e 
vender na alta – coisa que 
poucos conseguem dominar 
– e optar por uma carteira 
de investimentos que vise 
o sentido da parceria com a 

empresa investida, lastreada 
em receitas vindas dos resul-
tados e lucros das empresas, 
objetivando uma renda men-
sal desejada; não há dúvidas 
que a segunda opção é a mais 
indicada.

Adquirir ações com o fi m es-
pecular é perigoso, arriscado e 
difícil de administrar, enquanto 
participar do mercado inves-
tindo em bons e vitoriosos pro-
jetos, transmite ao indivíduo 
um caráter mais autêntico e 
seguro de participar operando 
a médio e longo prazo.

Essa condição de investi-
mento com sentido de parceria 
inspira o aplicador a consolidar 
sua participação na gera-
ção, circulação e distribuição 
dos agentes econômicos que 
formaram a riqueza de uma 
economia.

Concluindo, uma carteira de 
previdência é o caminho mais 
indicado e inteligente àqueles 
que desejam entrar no segmen-
to acionário, mesmo porque, 
qualquer outra alternativa 
irá produzir grandes riscos e 
prováveis perdas.

(*) - É economista, investidor e 
consultor da Suno Research (www.

sunoresearch.com.br).

Como começar a investir
Luiz Barsi Filho (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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: GILSON TIAGO DA CRUZ COSTA, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido 
em Belo Horizonte - MG, aos 24/03/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Ronaldo da Costa e de Maria da Gloria Moreira da Cruz; A pre-
tendente: RAFAELA APARECIDA RODRIGUES, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 19/08/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Carlos Rodrigues e de Silvia Aparecida da Silva Rodrigues.

O pretendente: JOSEPH GABRIEL FILHO, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em São João do Oriente - MG, aos 19/05/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Rosa Filho e de Isabel Maria da Silva; A pretendente: 
PAMELA MAYARA DE ANDRADE OLIVEIRA, brasileira, solteira, promotora de crédito, 
nascida em São Paulo - SP, aos 09/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Ireici Alves de Oliveira e de Joelma Dias de Andrade.

O pretendente: FABRICIO LUIS HONORATO NETO, brasileiro, solteiro, offi ce boy, nascido 
em Itapecerica da Serra - SP, aos 10/11/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vicente Luis Neto e de Guilhermina Honorato de Melo; A pretendente: 
MANOELA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 25/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Ribeiro da Silva e de Maria Iracilda Pessoa.

O pretendente: JOÃO PAULO ROSA AFONSO, brasileiro, solteiro, fi scal, nascido em 
Jequié - BA, aos 30/06/1966, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Afonso e de Maria Rosa Afonso; A pretendente: MARIA DO AMPARO LIMA DE 
ARAUJO FILHA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Olindina - BA, aos 26/09/1970, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonardo Batista de Araujo 
e de Maria do Amparo Lima de Araujo.

O pretendente: CLAUDECIR MORELO, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Nova Venécia - ES, aos 01/12/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alda Morelo; A pretendente: EDIVANE OTINO DA SILVA, brasi-
leira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em Mantenópolis - ES, aos 27/07/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osório Otino da Silva e 
de Efi gênia Santos e Silva.

O pretendente: CLAUDIO PANTA DA SILVA, brasileiro, divorciado, vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 02/06/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Jose Panta da Silva e de Maria Luiza dos Santos; A pretendente: DANIELE 
CRISTINA SILVA ANDRADE, brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, 
aos 06/04/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antenor 
de Andrade e de Maria Helena da Silva Andrade.

O pretendente: SERGIO TEODORO FERREIRA, brasileiro, solteiro, supervisor operacional, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/09/1965, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Aureliano Teodoro Ferreira e de Ana da Silva Ferreira; A pretendente: 
VALDETE ALVES DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, nascida em Central - BA, 
aos 25/03/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vanderlino 
dos Santos e de Terezinha Alves.

O pretendente: JHONYS LIBERAL GOMES, brasileiro, solteiro, frentista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 05/01/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jose Angelo Gomes e de Maria de Lourdes Santos Liberal Brito; A pretendente: 
MONICA SANTOS DA SILVA, brasileira, divorciada, do lar, nascida em Paratinga - BA, 
aos 16/01/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo 
Elias da Silva e de Ana Nonato Santos da Silva.

O pretendente: PEDRO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, açougueiro, nascido 
em Bom Jardim - PE, aos 08/12/1974, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Ribeiro da Silva e de Maria Josefa da Silva; A pretendente: LUCIENE 
GOMES ELOI, brasileira, solteira, balconista, nascida em Limoeiro - PE, aos 27/03/1980, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Eloi Irmão e de Maria 
Elvira Gomes Eloi.

O pretendente: JACKSON COSTA DE OLIVEIRA, braisleiro, solteiro, porteiro, nascido 
em Feira de Santana - BA, aos 07/02/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edinaldo Sousa de Oliveira e de Zenaide do Amor Divino 
Costa; A pretendente: LUANA EVANGELISTA DOS SANTOS PEDREIRA, brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Ibirataia - BA, aos 14/11/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Pedreira e de Roseneide Evan-
gelista dos Santos.

O pretendente: JOSÉ GOMES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 
Joaíma - MG, aos 19/04/1961, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Generôzo Gomes de Souza e de Leonora Alves de Souza; A pretendente: 
GICELIA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Olinda - PE, aos 
22/11/1962, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
José da Silva.

O pretendente: EMERSON MACENA DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar adminis-
trativo, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 28/03/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Moises Antonio da Silva e de Edivania de 
Almeida Macena da Silva; A pretendente: GRAZIELLE FERRARI DA SILVA, bra-
sileira, solteira, estudante, nascida em Cajamar - SP, aos 28/10/2000, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Augusto da Silva e de 
Viviane Ferrari.

O pretendente: LUIZ HOLANDA BATISTA, brasileiro, viúvo, copeiro, nascido em 
Distrito Marruás, Município Tauá - CE, aos 10/05/1962, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Batista de Araújo e de Maria Cavalcante 
Holanda; A pretendente: MARIA CLETIANA DE SOUSA, brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Tauá - CE, aos 07/05/1966, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Alves de Sousa e de Antônia Domingas 
de Sousa.

O pretendente: JOELSON GOMES DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, marceneiro, 
nascido em Assis - SP, aos 22/09/1967, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Gomes da Conceição e de Maria Pedra da Conceição; A pretendente: 
AURENY MARCELINO PEREIRA, brasileira, solteira, cozinheira, nascida em Itanhém 
- BA, aos 07/09/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Feliciano Marcelino Pereira e de Isaura Gomes Gil.

O pretendente: ANDRÉ FRANCISCO DE MELO, brasileiro, divorciado, carteiro, nascido 
em São Vicente Férrer - PE, aos 10/02/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Augusto de Melo e de Daci Francisca de Melo; A pretendente: 
TACIANA DA SILVA, brasileira, solteira, auxiliar de saúde bucal, nascida em Limoeiro - PE, 
aos 26/12/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Albertino 
Antonio da Silva e de Cosma da Silva.

O pretendente: DENIS RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, professor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 23/02/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Edivaldo Alves de Oliveira e de Márcia Rodrigues da Silva Oliveira; A pretendente: 
BRUNA TORRES DA SILVA, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo - SP, aos 04/11/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Cicero da Silva e de Ivone Tôrres da Silva.

O pretendente: EWERTON SOARES NETO, brasileiro, solteiro, feirante, nascido em 
São Paulo - SP, aos 28/02/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de João Neto Sobrinho e de Djanira Soares Neto; A pretendente: LENILCE NUNES 
QUINTINO, brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 27/04/1976, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Magelo Quintino 
e de Maria Luzinete Quintino.

O pretendente: RENATO GONÇALVES DA MOTÁ, brasileiro, solteiro, professor de 
educação física, nascido em São Paulo - SP, aos 05/04/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gelson Gonçalves da Mota e de Elaine Garcia da 
Mota; A pretendente: ADRIELLE LUZIA DE MIRANDA, brasileira, solteira, professora 
de educação física, nascida em São Paulo - SP, aos 02/05/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Claudio de Miranda e de Idalgina Perciliana 
Adriano Miranda.

O pretendente: JAIRO BATISTA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de manutenção, nas-
cido em Gongogi - BA, aos 11/06/1979, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Otacilio Pereira Silva e de Rosalina Batista Silva; A pretendente: RAQUEL 
MARIA VIEIRA, brasileira, solteira, babá, nascida em São Paulo - SP, aos 03/09/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Odilio Rodrigues Vieira e 
de Maria Madalena Vieira.

O pretendente: ODÍLIO NUNES CERQUEIRA, brasileiro, solteiro, gerente de vendas, 
nascido em Mamonas - MG, aos 12/04/1968, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Siderino Nunes Cerqueira e de Maria Nunes de Oliveira; A pretendente: 
DAIANE ARAUJO DA SILVA, brasileira, solteiro, do lar, nascida em Mundo Novo - BA, 
aos 08/05/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel Ribeiro 
da Silva e de Agnailde Machado Araujo.

O pretendente: WALACE DA ROCHA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, ope-
rador de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 28/05/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jair José dos Santos e de 
Maria Aparecida Rocha; A pretendente: JOICE SAMPAIO CAMPOS, brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Vitória da Conquista - BA, aos 28/05/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Joel Rodrigues Campos e de 
Eudiana Sampaio Campos.

O pretendente: MARIVALDO DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, copeiro, nascido 
em Vitória da Conquista - BA, aos 16/12/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Batista dos Santos e de Maria da Silva; A pretendente: IVANI 
BARBOSA DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, nascida em Tremedal - BA, aos 
10/09/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Pereira 
dos Santos e de Maria Bárbara dos Santos.

O pretendente: VAGNER FERNANDES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, encarregado 
de telecomunicações, nascido em Ibititá - BA, aos 17/02/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdecí Martins de Souza e de Maria de Lourdes 
Fernandes de Souza; A pretendente: ROSÂNGELA RIBEIRO DE JESUS, brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Irecê - BA, aos 15/04/1973, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elenilde Ribeiro de Jesus.

O pretendente: DIDEROT SENAT, haitiano, solteiro, estudante, nascido em República 
do Haiti, aos 19/09/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Jerome Senat e de Edith Simeon; A pretendente: GABRIELA DOS SANTOS FERRAZ, 
brasileira, solteira, psicóloga, nascida em São Paulo - SP, aos 25/02/1986, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Israel Ferraz e de Irma Batista dos 
Santos Ferraz.

O pretendente: JOÃO VIEIRA LINS, brasileiro, solteiro, ejudante geral, nascido em 
Nazarezinho - PB, aos 23/12/1960, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Francisco Vieira Lins e de Antonia Maria da Conceição; A pretendente: ANA 
CLEIDE DA SILVA NASCIMENTO, brasileira, solteira, do lar, nascida em Bom Jesus da 
Lapa - BA, aos 28/01/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João Ferreira Nascimento e de Carmelina Pereira da Silva Nascimento.

O pretendente: WALTER RAPUANO, brasileiro, divorciado, aposentado, nascido em São 
Paulo - SP, aos 15/08/1940, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Antoninho Rapuano e de Rosa Rapuano; A pretendente: MARIA RIBEIRO DE SENA, 
brasileira, solteira, aposentada, nascida em Jacaraci - BA, aos 18/03/1946, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Ribeiro de Sena e de Zeferina 
Maria de Jesus Sena.

O pretendente: WALTER DANTAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido em 
São Bento do Norte - RN, aos 18/10/1970, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Djalma Francisco da Silva e de Luiza Dantas da Silva; A pretendente: 
CÉLIA EDUARDO DOS SANTOS, brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida 
em Conde - PB, aos 04/05/1963, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Júlio Eduardo dos Santos e de Maria dos Santos.

O pretendente: ITALO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 
faturista, nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Nogueira de Souza e de Ila Maria da Silva Nogueira; A 
pretendente: PAULIANY DA SILVA PAIVA, brasileira, solteira, consultora administrativa, 
nascida em Fortaleza - CE, aos 13/01/1982, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco Aldenor Paiva e de Maria Madalena Silva Paiva.

O pretendente: FABIO GONÇALVES CORREIA, brasileiro, solteiro, bombeiro civil, nascido 
em São Paulo - SP, aos 03/09/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Pedro Correia e de Maria das Graças Gonçalves Correia; A pretendente: 
TAMIRIS MEDEIROS ANDRADE, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, aos 26/08/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Pedro Eugenio Andrade e de Antonia Kátia Medeiros da Silva.

O pretendente: JONATAN VERONESI ALVES SILVA, brasileiro, solteiro, controlador de 
acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 07/11/1993, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Eudes Alves Silva e de Ruth Veronesi; A pretendente: 
DANIELA DE PINA, brasileira, solteiro, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 
14/03/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Guilherme 
Januario de Pina e de Josefa dos Santos de Pina.

O pretendente: ESPEDITO ÉWERTON BATISTA DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, 
armador, nascido em Triunfo - PB, aos 17/07/1986, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Ginaldo Batista da Silveira e de Maria Betânia de Andrade 
Batista; A pretendente: MARIA DAYANA DUARTE, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Uiraúna - PB, aos 26/06/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Oriel Felipe da Silva e de Marilene Rodrigues Duarte da Silva.

O pretendente: CLAUDECI SANTOS ARAÚJO, brasileiro, solteiro, atendente, nascido 
em Santa Luzia do Paruá - MA, aos 21/03/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valdenor João de Araújo e de Conceição de Maria Santos Araú-
jo; A pretendente: MARINEIDE SILVA PEREIRA, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Itapetinga - BA, aos 08/12/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ramiro Alves Pereira e de Maria da Silva.

O pretendente: ALDO DE OLIVEIRA LOPES, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em Taboão da Serra - SP, aos 06/02/1980, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Teresa de Oliveira Lopes; A pretendente: MARIA JOSÉ GOMES 
DA SILVA, brasileira, solteira, enfermeira, nascida em Manaíra - PB, aos 20/11/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco da Silva e de 
Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: ERINALDO MARQUES MEIRA, brasileiro, solteiro, garçom, nascido em 
Vitória da Conquista - BA, aos 15/01/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Verissimo Correia Meira e de Durvalina Marques Meira; A pretendente: 
SUZIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, brasileira, solteira, recepcionista, nascida em Distrito 
José Gonçalves, Município Vitória da Conquista - BA, aos 08/04/1984, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Marques de Oliveira e de Ginalva 
de Souza Oliveira.

O pretendente: JEFFERSON RODRIGO NUNES FREITAS, brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Luís - MA, aos 07/04/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Damasio Bispo Pereira Freitas e de Ana Julia Diniz Nunes; A preten-
dente: AURILENE FERREIRA GOMES, brasileira, solteira, do lar, nascida em Viana - MA, 
aos 04/01/1989, residente e domiciliada e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Manoel Raimundo Ferraz Gomes e de Valdina Ferreira Gomes.

Com isso, o estoque de 
trabalhadores atingiu 
7.384.317. Apesar do 

saldo positivo de vagas, foi o 
menor número de postos de 
trabalho abertos para agosto 
desde o início da série histórica, 
em 2007. Já no mesmo mês de 
2015, o saldo foi praticamente o 
dobro do atual, com 3.106 vín-
culos empregatícios formais.

Por outro lado, de janeiro a 
agosto deste ano foram extintas 
40.310 oportunidades de traba-
lho, sendo o primeiro saldo ne-
gativo registrado para o período 
desde 2007. No acumulado dos 
oito primeiros meses de 2015, 
foram criadas 11.350 vagas 
celetistas. Entre setembro de 
2015 e agosto de 2016, foram 
eliminados 158.493 empregos 
formais no setor de serviços.

Os dados compõem a Pes-
quisa PESP Serviços, realizada 
mensalmente pela Fecomer-
cioSP com base nos dados 
do Ministério do Trabalho e o 

10ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0043644-
19.2009.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiza Barros Rozas, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE 
SÃO PAULO - METRÔ move uma ação de Desapropriação contra LEONTINA AGUENA, SELMA 
AGUENA HANASHIRO, AMÉLIA HIGA, ELVIRA TAMASHIRO, PAULO AGUENA, THEREZA MITSUKO 
AGUENA, MARIA DOLORES DE FÁTIMA ROSA AGUENA, JAIDER HIROSHE AGUENA, MARCOS 
ROBERTO AGUENA, objetivando o imóvel localizado na Avenida Professor Francisco Morato nº 4.001, 
contribuinte 101.334.0013-0, São Paulo/SP, declarado de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 
50.312, datado de 07.12.2005. 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 23 de fevereiro de 2015. 

22ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051710-
82.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível Central, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Luis Felipe Ferrari Bedendi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SOL R. M. FRUTAS LTDA, CNPJ. 
05.413.092/0001-55, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação Monitória por 
parte de J. U. UNGARO AGRO PASTORIL LTDA, visando receber a importância de R$ 21.717,25 
(Jul/2013), referente aos cheques nº AA-001322 e 001323 no valor de R$ 2.000,00 cada; nº 001349 e 
001350 no valor de R$ 2.500,00 cada; nº 001381, 001382 e 001383 no valor de R$ 3.000,00, todos 
sacados contra o Banco Itaú e devolvidos sem pagamento. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito 
atualizado isenta de custas e honorários ou, no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de constituir-
se de pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos 
termos do art. 702 do NCPC. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2016. 

4ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo n. 1016160-
21.2016.8.26.0003, Execução de Título Extrajudicial. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do 
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, 
etc. Faz saber que o Sra. ÉRIKA BUFONI FARAH ZUFFO, portadora do CPF sob o nº 172.830.588-85 e 
RG. nº. 222610347, propôs uma ação de EXECUÇÃO contra FELIPE FERNANDES SOUZA DE SÁ, 
portador do CPF sob o nº 369.495.448-12 e portador do RG n? 34.965.763-1, objetivando a cobrança dos 
condomínios em aberto da locação do imóvel da Rua José Feliciano, nº. 75 apt. 92 Vila Mascote. 
Encontra-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por edital, para os atos 
e termos da ação proposta, advertindo-se o que, o prazo para interposição de embargos é de 15 dias que 
fluirá após o decurso do presente edital 20 (dias). Não embargada a ação, presumir-se-ão aceitos pela ré 
como verdadeiros, os fatos articulados pela autora, sendo 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 31 de outubro de 2016. 

4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0024845-
76.2012.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Nova 
Solução Sistemas de Higiene LTDA-ME, CNPJ. 08.528.604/0001-17, na pessoa de seu representante 
legal que, Silthe Comercial e Serviços LTDA, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, 
objetivando seja a mesma julgada procedente, declarando rescindido o Contrato de Locação de 
Equipamentos firmado entre as partes referente a: 01 central de PABX - Mod.140; 01 - E1 - 30 canais; 08 
troncos analógicos; 40 ramais analógicos; 01 placa de modem; 01 placa base acessórios; 01 placa disa; 
01 terminal TI 4245, com a devolução dos itens locados, bem como, a condenação da ré ao pagamento 
de R$ 7.505,80, oriundos dos alugueis atrasados e multa contratual, e demais cominações legais. 
Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada 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 28 de setembro de 2016.  

Setor de Serviços paulista volta 
a gerar empregos formais

Após cinco meses de quedas consecutivas, o setor de serviços do Estado de São Paulo criou 1.522 
empregos com carteira assinada em agosto, resultado de 182.512 admissões e 180.990 desligamentos

6.317 vagas, que representa um 
aumento de 0,8% do estoque de 
trabalhadores.

Segundo a FecomercioSP, o 
crescimento do emprego formal 
no setor de serviços do Estado 
de São Paulo foi impulsionado 
pelos serviços educacionais. 
Além de possuir bom desem-
penho em 2016, com mais de 
18 mil empregos gerados, na-
turalmente o período avaliado 
auxilia este resultado, isto é, 
o início do segundo semestre 
letivo. 

É uma tendência bastante 
parecida que também ocorre 
em todo início do ano, quando 
retornam as aulas. O desem-
penho positivo do setor fora 
auxiliado também pelo cresci-
mento bastante sustentado dos 
serviços médicos, odontológi-
cos e sociais, a única atividade 
com aumento do mercado de 
trabalho celetista em agosto, 
no acumulado em 2016 e nos 
últimos doze meses.

impacto do seu resultado no 
estoque estabelecido de traba-
lhadores no Estado, calculado 
com base na Rais. Das doze 
atividades pesquisadas em 
agosto, onze apresentaram que-
da no número de trabalhadores 
formais, na comparação com o 
mesmo mês de 2015. 

Os destaques negativos foram 
as atividades de Transporte e 
armazenagem (-4,8%) e Pro-
fi ssionais, científi cas e técnicas 
(-4,0%). Já o único desempe-
nho positivo para o período foi 
registrado no setor de serviços 
médicos, odontológicos e ser-
viços sociais com a criação de 

O uso de redes sociais por 
cientistas para divulgar seu 
trabalho – seja com os pares ou 
com o público em geral – ainda é 
pequeno, mas os pesquisadores 
que adotaram plataformas como 
Twitter, Facebook e Linkedin 
veem diversas vantagens po-
tenciais nesse tipo de interação, 
diz pesquisa realizada por estu-
diosos da Nova Zelândia e dos 
Estados Unidos, e publicada no 
periódico PLoS ONE.

A pesquisa, baseada num 
questionário online em língua 

inglesa e distribuído interna-
cionalmente, envolveu uma 
amostra de cerca de 600 pesqui-
sadores. A rede mais utilizada 
pelos respondentes foi o Twitter 
(93%), seguido pelo Facebook 
(88%). Os usuários do Twitter 
disseram usá-lo principalmente 
para se comunicar com os pares 
e compartilhar literatura cientí-
fi ca. Dos usuários do Facebook, 
75% disseram seguir páginas 
relacionadas à ciência e 33% 
eram administradores de pági-
nas Jornal da Unicamp).

Cientistas nas redes sociais

Comparação de pares de 
imagens da superfície lunar 
feitas em momentos diferentes 
indica que a taxa de formação 
de crateras de impacto na Lua 
é 33% superior à estimada 
anteriormente, e chega a 180 
novas crateras, de pelo menos 
10 metros de diâmetro, a cada 
ano.

Os autores do artigo que 
descreve o processo de com-
paração de imagens e conta-

gem de crateras, publicado na 
revista Nature, propõem ainda 
que o material que compõe os 
dois centímetros superiores da 
superfície da Lua é completa-
mente reciclado por impactos 
secundários – quando fragmen-
tos de um impacto principal 
remexem o rególito (“solo” 
lunar) – a cada 81 mil anos, 
100 vezes mais depressa do que 
previsto em modelos anteriores 
(Jornal da Unicamp).

Crateras demais
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