
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sábado a quarta-feira,
12 a 16 de novembro

de 2016

Ano XIV – Nº 3.263

“Somos feitos de 
carne, mas temos 
de viver como 
se fôssemos de 
ferro”. 
Sigmund Freud (1856/1939)
Criador da Psicanálise

Cesp reverte prejuízo e 
lucra R$ 80,256 milhões 
no 3º trimestre

São Paulo  - A Companhia Energética de São 
Paulo (Cesp) registrou um lucro líquido de R$ 
80,256 milhões no terceiro trimestre deste ano, 
revertendo o prejuízo de R$ 66,9 milhões repor-
tados no mesmo período do ano passado.

Segundo a companhia, a melhora do desempe-
nho se deve principalmente à redução de despe-
sas com energia comprada e encargos setoriais, 
incluindo o uso do sistema de transmissão, des-
pesas com pessoal, material, serviços de terceiros 
e outras (PMSO), a redução em provisões para 
riscos legais e a relativa estabilidade do câmbio 
no trimestre.

O Ebitda (lucro antes de juros, impos-
tos, depreciações e amortizações) totalizou

R$ 189,368 milhões, praticamente estável 
(+1,4%) ante os R$ 186,6 milhões reportados 
entre julho e setembro de 2015. O Ebitda ajus-
tado pela provisão para riscos legais ficou em 
R$ 196,053 milhões, montante 22% inferior ao 
anotado um ano antes.

A receita operacional totalizou R$ 434,6 milhões 
entre julho e setembro, uma redução de 49,1% em 
relação aos R$ 853,7 milhões do mesmo período 
do ano passado (AE). 

O Ministério Público 
Federal expediu re-
comendações a 4703 

prefeituras para que reali-
zem visitas domiciliares a 
mais de 870 mil benefi ciários 
do programa Bolsa Família 
suspeitos de não cumprir 
os requisitos econômicos 
estabelecidos pelo governo 
federal para recebimento do 
benefício. Segundo o Raio-X 
Bolsa Família, de 2013 a maio 
de 2016, os pagamentos a 
‘perfi s suspeitos’ de irregu-
laridades totalizam mais de 
R$ 3,3 bilhões. As informa-
ções foram divulgadas pela 
Secretaria de Comunicação 
Social da Procuradoria-Geral 

     

Cerca de 870 mil são 
suspeitos de receber Bolsa 
Família de forma irregular

da República.
Os casos suspeitos foram 

identificados por meio de 
ferramenta de inteligência de-
senvolvida pelo MPF a partir do 
cruzamento de dados públicos 
fornecidos pelo próprio Go-
verno, pelo TSE, pela Receita 
e pelos Tribunais de Contas 
estaduais e municipais. 

Os perfi s suspeitos foram 
classifi cados em cinco grupos: 
1) falecidos; 2) servidores pú-
blicos com clã familiar de até 
quatro pessoas; 3) empresá-
rios; 4) doadores de campanha; 
e 5) servidores doadores de 
campanha (independentemen-
te do número de membros da 
família). O projeto analisou 

todos os valores pagos pelo 
Bolsa Família no período de 
2013 a maio de 2016. Nesse 
ciclo, o programa pagou aos 
21,4 milhões de benefi ciários 
R$ 86,1 bilhões. Desse total de 
benefi ciários, 874.115 foram 
considerados suspeitos.

O valor pago a perfi s suspei-
tos foi de R$ 3,3 bilhões, sendo 
R$ 2,03 bilhões pagos a empre-
sários; R$ 1,23 bilhões a servi-
dores públicos com clã familiar 
de até quatro pessoas; R$ 25,97 
milhões pagos a benefi ciários 
falecidos; R$ 11,89 milhões a 
doadores de campanhas que 
doaram valores superiores ao 
benefício recebido; R$ 11,48 
milhões a servidores públicos 

Os casos suspeitos foram identifi cados por meio de ferramenta de inteligência desenvolvida

pelo MPF, a partir do cruzamento de dados.

doadores de campanha (inde-
pendentemente do valor da 
doação).

O MPF não descarta a pos-
sibilidade de haver pequenos 
empresários que atendam aos 
requisitos de hipossufi ciência 
(pobreza ou extrema pobreza) 
exigidos pelo programa para a 
concessão do benefício, mas 

entende que, em tese, esses 
seriam poucos casos. A revisão 
cuidadosa do cadastro desses 
benefi ciários, com visitas pré-
via pela prefeitura, torna-se 
necessária para um melhor 
controle do programa. Assim 
como o fato de ser um doador 
não signifi ca, por si só, que o 
benefi ciário está em situação 

irregular ou não cumpre os 
requisitos de capacidade 
econômica exigidos para o 
recebimento do benefício. No 
entanto, quando o valor doado 
supera o valor recebido a títu-
lo de Bolsa Família, é possível 
inferir que o benefi ciário não 
precisa do dinheiro para sua 
subsistência (AE). 

Apple nova versão
O Iphone 7 e o Iphone 7 Plus, 

última versão popular do smar-
tphone da Apple, começam a ser 
vendidos em todo o Brasil. Com 
custo de R$ 3,5 mil a R$ 4,9 mil, 
os produtos podem ser adquiridos 
em lojas físicas ou por meio de sites 
de compras. Conta com diversas 
novidades, como o fone wireless, 
melhor câmera frontal, além de ser 
resistente à água e à poeira.

O embaixador do Brasil nos 
Estados Unidos, Sergio Amaral, 
disse que as relações entre os 
dois países não vão passar por 
mudanças depois da posse do 
novo presidente norte-ameri-
cano, Donald Trump, marcada 
para 20 de janeiro.

Em entrevista a Valter Lima, 
apresentador do programa Re-
vista Brasil, da Rádio Nacional, 
o embaixador Sergio Amaral 
observou que as relações entre 
o Brasil e os Estados Unidos 
são “sólidas, de amizade e de 
cooperação”. O diplomata lem-
brou que o Brasil não é parte 
de nenhum problema que tenha 
sido mencionado na campanha 
eleitoral norte-americana. “Ao 
contrário, somos parte de uma 
solução, temos intercâmbios 
importantes e os Estados Uni-
dos têm superávit conosco”.

Sergio Amaral disse que tanto 
empresas americanas que ain-
da não entraram no Brasil estão 
tendo interesse em investir no 
país, quanto as antigas - que 
estão há décadas no mercado 
brasileiro - procuram aumentar 
os investimentos. E as em-
presas brasileiras também já 
investiram US$ 24 bilhões no 

Embaixador do Brasil nos 

Estados Unidos, Sergio Amaral.

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, avaliou na 
sexta-feira (11) que a Operação 
Lava Jato conseguiu “envergar 
a vara” da corrupção sistêmica 
no país, que se encontra ago-
ra em um ponto de infl exão, 
próxima de ser superada. “Ou 
essa vara quebra, ou voltará 
chicotando todo mundo”, 
afi rmou. Ele usou a metáfora 
após ser por diversas vezes 
questionado, durante café da 
manhã com jornalistas, se algu-
mas propostas que tramitam no 
Congresso teriam o potencial 
de prejudicar o alcance das 
investigações do Ministério 
Público Federal (MPF).

“A corrupção episódica não 
vai acabar. O que a gente tem 
é que controlar essa corrupção 
endêmica”, afi rmou Janot. “No 
que diz respeito à endêmica, 
esta vara está envergada, e 
eu espero que seja sim a Lava 
Jato que vá quebrar essa vara, 
no sentido de vencer essa 
corrupção endêmica, essa 
corrupção sistemática”. Entre 
as propostas que tramitam 

Procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Rio - O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, afi rmou na 
sexta-feira (11), que os merca-
dos estão reagindo à possibili-
dade de uma guinada na política 
econômica dos Estados Unidos, 
sob a futura administração 
Donald Trump, marcada por 
corte nos impostos e elevação 
das despesas públicas. Com 
isso, as expectativas de infl ação 
sobem, assim como os juros fu-
turos, diante da perspectiva de 
elevação maior na taxa básica 
americana.

“Temos que primeiro aguar-
dar o que o presidente eleito 
dos EUA de fato vai fazer. 
Essa expectativa e volatilidade 
toda dizem respeito a um dis-
curso de campanha”, afi rmou 
Meirelles, após participar de 
seminário, fechado à imprensa, 
na Federação das Indústrias 
do Rio (Firjan). “Isso está se 
discutindo como uma hipótese 
e os mercados estão reagindo 
a isso, mas não sabemos o que 
o presidente americano de 
fato vai fazer”, completou o 
ministro.

Ministro da Fazenda Henrique Meirelles.

Brasília - Os ministros do 
STF decidiram que vale para 
todos os casos do País a deci-
são da Corte tomada no mês 
passado, sobre a possibilidade 
de execução de penas - como 
a prisão - após a condenação 
pela Justiça de segundo grau. 
O entendimento do STF foi 
formado em votação concluída 
na noite da última quinta-feira 
(10), no plenário virtual, que 
é uma espécie de plataforma 
online onde os ministros se po-
sicionam, entre outras coisas, 
sobre a aplicação da repercus-
são geral em certos casos.

O ministro Teori Zavascki 
abriu uma votação online para 
que os ministros se pronun-
ciassem sobre a repercussão 
geral e a reafi rmação da juris-
prudência da Corte de permitir 
a prisão após condenação em 
segunda instância. Na prática, 
com a confi rmação da decisão 
do STF, as instâncias inferiores 
devem seguir o entendimento 
da Corte.
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Janot: Lava Jato “envergou a vara” da 
corrupção sistêmica no país

colaborem com a Justiça.
O procurador-geral rebateu 

também a insinuação de que 
membros do MP poderiam 
estar se valendo de vazamen-
tos seletivos para mobilizar 
a opinião pública a apoiar a 
Lava Jato. “Em 90% dos casos 
o vazamento é mais prejudicial 
à investigação do que ajuda. O 
clamor popular não interfere na 
investigação, o clamor popular 
interefere sim no caso de uma 
lei que tramita no Congresso 
e pode prejudicar a investiga-
ção”, disse o procurador-geral 
da República.

Janot descartou ainda que 
a Lava Jato possa estar preju-
dicando a economia do país. 
“Qual era o quadro da economia 
por trás dessas empresas, era 
uma economia de mercado, 
de competição? Não. Era uma 
economia que se assentava em 
cartelização, um capitalismo 
tupiniquim, de pagamento de 
suborno”, disse Janot. “Não é 
essa a economia que quere-
mos resguardar”, completou 
(ABr).

no Congresso, Janot criticou 
mais especifi camente a Lei de 
Abuso de Autoridade, projeto 
sugerido pelo senador Renan 
Calheiros, atualmente analisa-
do em comissão.

“Ela é muito ruim”, afi rmou 
Janot, que criticou  proposta 
por não especifi car os tipos de 
abuso, deixando assim aberta 
a possibilidade de se punir 
decisões legítimas. “Não pode 
criminalizar o que chamamos 

de crime de hermenêutica. Um 
juiz ou membro do MP não pode 
ser criminalizado por ter dado 
uma interpretação jurídica”. 
Janot manifestou ressalvas 
também em relação ao pro-
jeto que pretende anistiar o 
chamado caixa 2. Ele sugeriu 
maiores discussões também 
sobre os acordos de leniência, 
que têm o objetivo de permitir 
o alívio de punições a empresas 
envolvidas em corrupção, caso 

Trump ‘não mudará’ 
relações com o Brasil

mercado americano e geraram 
80 mil empregos. 

Ao explicar por que o Bra-
sil representa atratividade 
para empresas americanas, 
Sergio Amaral ressaltou que 
o “governo e sociedade bra-
sileira estão fazendo esforços 
conjuntos para restaurar a 
vitalidade da economia, reto-
mar o crescimento, reduzir o 
endividamento e o défi cit fi scal, 
portanto estamos passando por 
um processo de saneamento da 
economia” (ANSA).

Meirelles: mercado reage conforme 
guinada na política econômica dos EUA

Segundo Meirelles, diferente-
mente dos mercados, o governo 
tem de agir com tranquilidade 
e serenidade. “O importante é 
que o Brasil precisa estar com 
a economia forte o sufi ciente 
para enfrentar essas mudanças 
no cenário internacional. Para 
isso, temos de fazer as reformas 
necessárias, e estamos fazen-
do”, disse o ministro, frisando 
que o governo está “fazendo o 
dever de casa”, e que o projeto 
de reforma da Previdência está 

sendo concluído.
Meirelles descartou uma 

intervenção federal no Rio de 
Janeiro com objetivo de regula-
rizar a situação fi scal e econô-
mica do estado. “O presidente 
da República, com a aprovação 
do Congresso, pode decretar a 
intervenção federal. Isto não é 
os governadores ou prefeitos 
que possam decretar, eles 
podem pedir. E a intervenção 
federal não será decretada no 
Rio de Janeiro”, disse (AE).

STF confi rma prisão após 
decisão em 2ª instância

Votaram a favor da reafi rma-
ção da jurisprudência do STF 
os ministros Teori Zavascki, 
Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes, Luís Roberto Barroso 
e a presidente do STF, minis-
tra Cármen Lúcia. Contra a 
reafi rmação da jurisprudência 
se posicionaram os ministros 
Dias Toffoli, Marco Aurélio 
Mello, Celso de Mello e Ricardo 
Lewandowski. A ministra Rosa 
Weber, que havia se posicio-
nado contra a prisão de réus 
com condenação em segunda 
instância, não se manifestou 
sobre a reafi rmação da juris-
prudência no plenário virtual 
da Corte (AE).
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Ford reabrirá 3º turno 
em fábrica na Bahia 

São Paulo - A Ford decidiu 
reabrir o terceiro turno da pro-
dução de veículos na fábrica de 
Camaçari, na Bahia, a partir de 
fevereiro, afi rma comunicado 
divulgado na sexta-feira (11). 
As operações nesse horário 
foram suspensas em março em 
razão da crise no mercado de 
automóveis no Brasil.

“A oportunidade de reintrodu-
zir o terceiro turno de produção 
em Camaçari é um sinal de um 
desempenho mais forte da Ford, 
apesar do cenário econômico 
desafi ador”, disse o presidente 
da montadora na América do 
Sul, Lyle Watters, em nota. “É 
uma medida que também ajuda a 
reforçar a nossa competitividade 
para reagir rapidamente às opor-
tunidades do mercado”.

O retorno gradual do terceiro 
turno, prossegue o texto, permi-
tirá à Ford adequar suas opera-
ções “para atender à crescente 
demanda no Brasil e na América 
do Sul das linhas Ka, Ka+ e 
EcoSport, que são produzidas na 
fábrica de Camaçari”. A unidade 
da montadora na Bahia tem ca-
pacidade para produzir 250 mil 
veículos por ano (AE).



www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 

jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para
netjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171 FAX: 3107-2570

Mario Enzio (*)

Exceção e 
Regra

O que se espera do 

comportamento de 

uma pessoa nesse 

sentido encarando 

o convívio coletivo? 

Dentro de um mundo 

que se diga civilizado 

seria que houvesse 

respeito e, quem sabe, 

solidariedade. Mas, não 

tem sido assim.

Andamos na contramão 
da boa educação so-
cial. Podemos inves-

tigar isso caminhando nas 
cidades, alguns sintomas 
e distúrbios que se mani-
festam. Um deles é o medo 
de não saber quem está ao 
lado. O que deveria ser o 
comum não é: de as pessoas 
se sentirem seguras. Ao con-
trário, se sentem inseguras e 
querem buscar um eixo que 
lhes dê uma direção, onde a 
exceção passa a ser a regra, 
e por aí a coisa vai.

Ou como quando exerço 
o direito de opinião. Des-
ses choques de ideias, de 
quando alguém, que pensa 
diferente, porque me visto 
de maneira única ou meu 
penteado, minha maneira 
de falar indica preferência 
pessoal. Deveríamos perce-
ber que não são exceções, 
mas de regras: da minha 
regra de ser. 

Esse comportamento que 
exige respeito parece debi-
litado. Tanto é verdade, que 
na televisão campanhas vi-
sam mostrar que diferenças 
são regras, não exceções. 
Uma incursão no mundo 
da internet e visualizamos 
rostos de pessoas de diver-
sas nações que comprovam 
essa tese. Somos distintos 
em nossas características, 
com dinâmicas pessoais e 
sociais diversas. Mas, o que 
nos aproxima?

O lado solidário é o que 
nos une, que por algum 
simples motivo, ao entrar 
em um ambiente dizemos 

“bom dia” ou agradecemos 
por algum atendimento, ao 
dizer “obrigado”. Porém, 
isso não é a regra. Passa a 
ser difícil também a verba-
lização de um simples ”por 
favor” ou “me dê licença”. 
Percebemos que pequenas 
convenções ficam sendo 
como uma exceção. 

Como quando alguém 
encontra uma carteira no 
chão de um táxi e resolve 
devolvê-la. Irá sair na man-
chete no jornal. 

Assim como pagar por algo 
que se consumiu e deixou 
de ser cobrado na conta. A 
vantagem de ter adquirido e 
não ter sido pago não é uma 
regalia, mas um benefício 
concedido por quem oferece 
o bem ou serviço. Assim, 
se o dono do restaurante 
não quiser cobrar foi dele 
a exceção, minha regra é 
pagar.

Por aí  continuamos a 
verificar que pequenas ma-
nifestações éticas passam 
a ser desprezadas como 
sendo algo que desperta e 
se descontrola na desculpa 
de que faz parte da cultura 
popular. E em nome dessa 
deturpação de sentido, acei-
tamos o que seria solidário 
como uma exceção. Passa-
se a enaltecer o esperto, o 
que ainda leva vantagem em 
tudo, que despreza o outro, 
frauda exame, recebe auxílio 
doença sem ser necessitado, 
e por aí a coisa vai.

Nem falar do que são as 
negociações nos porões das 
repartições que se espalham 
pelo Estado adentro. Aí a 
regra é o acordo solidário 
entre os cupinchas. Nada 
me espanta ou assusta em 
pensar, dentro dessa in-
versão de valores, que se 
espalha pelo tecido social, 
que a regra aceita é a de ser 
corrupto.

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

Direito e Ciências Sociais. Site:
(www.marioenzio.com.br).
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O objetivo é extinguir possíveis ruídos na comunicação entre 
benefi ciário e operadora no momento em que o primeiro 
manifesta sua vontade de cancelar o plano de saúde ou 

de excluir dependentes. O texto se aplica apenas aos chamados 
planos novos – contratos celebrados após 1º de janeiro de 1999 
ou adaptados à Lei nº 9.656 de 3 de junho de 1998 – e entra em 
vigor no prazo de 180 dias.

Plano individual ou familiar - O cancelamento de contrato poderá 
ser solicitado pelo titular nas seguintes formas: presencialmente, 
na sede da operadora, em seus escritórios regionais ou nos locais 
por ela indicados; por meio de atendimento telefônico disponi-
bilizado pela operadora; ou por meio da página da operadora na 
internet. Feito o pedido de cancelamento, a operadora é obrigada 
a prestar, de imediato, esclarecimentos sobre as consequências 
da solicitação e deverá fornecer ao benefi ciário comprovante 
do recebimento do pedido. A partir desse momento, o plano de 
saúde estará cancelado 

Plano coletivo empresarial - O benefi ciário titular poderá solicitar 
à empresa em que trabalha a sua exclusão ou a de dependente 
do contrato de plano de saúde coletivo empresarial. A empresa 
deverá informar à operadora, para que esta tome as medidas 

cabíveis, em até 30 dias. Caso 
a empresa não cumpra tal 
prazo, o funcionário, benefi -
ciário titular poderá solicitar 
a exclusão diretamente à 
operadora.

Plano coletivo por ade-
são - O benefi ciário titular 
poderá pedir a sua exclusão 
de contrato coletivo por 
adesão à pessoa jurídica 

O cancelamento de contrato poderá ser solicitado pelo titular.

Bolsa Atleta abriu 
inscrição para quem 
não integra programa 
olímpico

O Ministério do Esporte publicou 
o edital do Bolsa Atleta destinado 
a esportistas de modalidades que 
não fazem parte dos programas dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 
As inscrições, pela internet, já 
estão abertas e serão encerradas 
no próximo dia 23. De acordo com 
o Ministério do Esporte, os atletas 
que receberem os benefícios serão 
subdivididos em duas categorias: 
internacional e nacional. Eles rece-
berão, respectivamente, R$1.850 
e R$ 925.

São considerados atletas na 
categoria internacional aqueles 
que integram a seleção nacional 
de sua modalidade, representando 
o Brasil em campeonatos ou jogos 
sul-americanos, pan-americanos 
ou mundiais, e que obtiverem até a 
terceira colocação em competições 
referendadas por sua confedera-
ção. Já os da categoria nacional 
precisam ter participado do evento 
máximo da temporada nacional, em 
competições que também sejam 
referendadas pela confederação 
como principais eventos, ou que 
integrem o ranking nacional da 
modalidade. Também é necessário 
que tenham obtido até a terceira 
colocação.

Nas duas categorias, é preciso 
que os atletas tenham idade míni-
ma de 14 anos e que estejam trei-
nando para futuras competições 
ofi ciais internacional ou nacional, 
respectivamente. Outras informa-
ções  no link:

(http://www.esporte.gov.br/
arquivos/snear/bolsaAtleta/
EVENTOS_MODALIDADES_NO_
OLIMPICAS_2016.pdf) (ABr).

Os Correios iniciaram a cam-
panha Papai Noel dos Correios 
de 2016. Realizada há 27 anos, 
a campanha tem o objetivo de 
responder às cartas das crian-
ças que escrevem ao Papai 
Noel e atender aos pedidos de 
presentes daquelas que estão 
em situação de vulnerabilidade 
social. A ação vai até o dia 16 
de dezembro e as informações 
estarão disponíveis no blog dos 
Correios. Em 2015, mais de 830 
mil cartas foram recebidas pela 
empresa, cerca de 570 mil sele-
cionadas e 460 mil adotadas.

“É a campanha mais bacana 
dentro da empresa. As cartas 
fi cam à disposição para a pessoa 
adotar e proporcionar um Natal 
diferente àqueles que estão pe-
dindo para serem lembrados. Às 
vezes, é a única oportunidades 
para as crianças ganharem um 
presente no fi m do ano”, disse 
o presidente dos Correios, 
Guilherme Campos.

Em todo o Brasil, as cartas en-
viadas pelas crianças são lidas e 
selecionadas pelos funcionários 
dos Correios. As que atenderem 

Às vezes, é a única oportunidades para as crianças ganharem 

um presente no fi m do ano.

O papa Francisco afi rmou, em entrevista ao 
jornal italiano La Repubblica, que não julga o 
novo presidente dos Estados Unidos (EUA), 
Donald Trump, mas prefere observar seu com-
portamento durante o governo. “Eu não faço 
julgamentos sobre pessoas ou fi guras políticas. 
Só quero entender quais são os sofrimentos que 
eles causam aos pobres e excluídos por seu 
modo de agir”, disse ao ser perguntado sobre 
o que pensava do magnata republicano.

No entanto, ao ser questionado sobre quais 
os sofrimentos que mais o deixam preocupado, 
o pontífi ce mostrou posição completamente 
oposta às promessas da campanha eleitoral do 
norte-americano. Segundo ele, a maior preocu-
pação atual é a dos refugiados e dos imigrantes. 
“O dinheiro é contra os pobres e contra os 
imigrantes e refugiados, mas também há os 
pobres dos países ricos, aqueles que temem o 
acolhimento dos semelhantes provenientes de 
países pobres. É um ciclo perverso e deve ser 
interrompido”, acrescentou.

Sem citar um caso específi co, o papa afi rmou 
que é preciso “destruir os muros que dividem” 
e “construir pontes que permitam a diminuição 
das desigualdades e acrescentam a liberdade e 
os direitos”. “Mais direitos e mais liberdade”, 
destacou. Esta não é a primeira vez que o 
líder católico é questionado sobre o polêmico 
novo presidente dos Estados Unidos. Antes da 
viagem ao México e aos EUA, no início deste 
ano, o então pré-candidato à Presidência afi r-
mou que o sucessor de Bento XVI era “muito 

Presidente da UE 
ironiza Trump: ‘Não 
conhece o mundo’

Contrariando boa parte dos líde-
res mundiais, que publicamente de-
ram um voto de confi ança a Donald 
Trump, o presidente da Comissão 
Europeia, Jean-Claude Juncker, não 
escondeu seu pessimismo com a 
eleição do republicano para a Pre-
sidência dos Estados Unidos. Em 
uma conversa com jovens na Corte 
de Justiça da UE, em Luxemburgo 
- país onde foi primeiro-ministro -, 
Juncker ironizou os conhecimentos 
do magnata sobre o mundo e ex-
pressou sua preocupação com pos-
síveis “desequilíbrios” em função da 
postura do norte-americano.

“Com Trump, perderemos dois 
anos: é o tempo necessário para ro-
dar pelo mundo que ele não conhece. 
Acho que ele pensa que a Bélgica é 
um vilarejo de algum lugar do nosso 
continente. Em breve, deveremos 
mostrar e explicar a ele o que é a 
Europa”, declarou o presidente da 
Comissão Europeia. Além disso, 
Juncker ressaltou que os norte-ame-
ricanos, em geral, não dão atenção 
para a Europa, e com o republicano 
não deve ser diferente. 

Durante a campanha eleitoral, 
Trump chegou a dizer que Bruxe-
las, capital da Bélgica e da UE, era 
o “buraco do inferno” por causa 
das células terroristas existentes 
na cidade. O luxemburguês ainda 
disse que trabalhou com quatro 
presidentes dos Estados Unidos e 
pôde constatar que tudo aquilo que 
se diz na campanha eleitoral é “um 
pouco verdade” (ANSA).
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ANS regulamenta pedido de 
cancelamento de plano de saúde
Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)  regulamenta pedido de 
cancelamento de contrato de plano de saúde individual ou familiar e de exclusão de benefi ciário de 
contrato coletivo empresarial ou por adesão

contratante do plano privado de assistência à saúde. Neste caso, 
a solicitação será encaminhada à operadora, para adoção das 
providências cabíveis – o cancelamento somente terá efeito a 
partir de sua ciência.

O benefi ciário também pode comunicar a sua intenção à admi-
nistradora de benefícios (quando a possibilidade fi gurar no con-
trato fi rmado entre a pessoa jurídica contratante e a operadora) 
ou ainda diretamente à operadora – nestes dois casos, após o 
fornecimento do comprovante de recebimento da solicitação, o 
plano terá cancelamento imediato (ABr).

Papa diz que não julga Trump e 
prefere observar seu comportamento

politizado” e que “não entendia” os problemas 
de seu país.

Sobre a declaração, o líder da Igreja Católica 
disse aos jornalistas que “uma pessoa que pensa 
em construir um muro, qualquer que seja, em 
vez de criar pontes, não é cristão. Isso não 
está no Evangelho”, afi rmou em referência à 
ideia do magnata de construir uma barreira 
na fronteira entre o México e os EUA. Poucas 
horas depois dessa fala, no entanto, Trump 
mudou de opinião e disse que o líder religioso 
era “maravilhoso” (ANSA).

Começou a campanha
Papai Noel dos Correios

aos critérios da campanha são 
disponibilizadas para adoção 
na casa do Papai Noel ou em 
outras unidades. Os Correios 
não entregam cartas para ado-
ção diretamente à população, 
em suas residências, elas fi cam 
disponíveis apenas nos locais 
indicados pela empresa.

Os presentes destinados a 
cada carta adotada são en-
caminhados para que poste-

riormente os Correios façam 
a entrega. Não é permitida a 
entrega direta do presente e, 
para assegurar o cumprimento 
desse critério, o endereço da 
criança não é informado ao pa-
drinho. Entre os requisitos, as 
cartas devem ser manuscritas, 
remetidas por crianças e conter, 
preferencialmente, pedidos de 
brinquedos, material escolar e 
roupas (ABr).
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Tempo mal administrado:
o vilão do empreendedor

Se o empreendedor 

tiver a sensação de 

sempre estar apagando 

incêndios, cuidado: 

corre o risco de não 

estar administrando 

bem o tempo

Este é o momento que 
perdemos o norte do 
que é crucial no nosso 

negócio e acabamos gastando 
tempo e energia em questões 
secundárias. Minha dica é: pla-
neje seu dia, mas esteja atento 
a alterar esse planejamento 
quando for necessário. Se 
dentro da sua estratégia, apa-
recerem assuntos com maior 
prioridade, tenha agilidade e 
jogo de cintura para readequar 
sua programação.

A melhor maneira de se criar 
mais tempo é treinar e capaci-
tar sua equipe para que você 
tenha “braços” que executem 
funções que você faria pesso-
almente. Deixe sempre trans-
parente para eles quais são as 
diretrizes da empresa. Se todos 
souberem qual rumo tomar, 
saberão escolher entre uma 
decisão correta ou equivocada 
sem precisar te interromper a 
todo o momento. 

Com tempo, é possível dividir 
suas tarefas entre estratégia e 
execução. A estratégia dá dire-
ção ao seu negócio. Assim você 
saberá aonde a companhia 
quer chegar e como quer ser 
reconhecido pelo mercado. A 
execução é de que forma você 
chegará lá e atingirá as metas 
que foram defi nidas. Quem vai 
fazer o que, como, utilizando 
quais ferramentas?

É preciso saber que vamos 
gastar mais tempo, em ge-
ral, executando e corrigindo 
rotas do que planejando. E 
de tempos em tempos preci-

samos rever se a estratégia e 
a execução estão adequadas. 
Algumas pessoas gostam de ro-
tina, outras preferem se deixar 
levar. O importante, em ambos 
os casos, é fazer com que se 
tenha tempo para executar 
ambas as tarefas.

Ter o próprio negócio requer 
tempo atrás do balcão, saber 
lidar com as pessoas, com fl uxo 
de caixa, com preocupação, 
com o cliente, com estoque... 
Todas as tarefas devem ser 
divididas de acordo com a 
aptidão de cada pessoa. Quem 
não gosta de lidar com gente, 
não pode cuidar da área de 
atendimento ao cliente, por 
exemplo.

Todas as tarefas relativas a 
um negócio devem ser bem 
divididas e defi nidas. Empre-
sas de uma pessoa só tendem 
a ser extremamente limitadas 
e com pouco espaço para 
crescer. Pode-se sim ter um 
bom negócio de uma pessoa só, 
mas fatalmente será pequeno. 
Entretanto, quando monta-
mos, treinamos e gerenciamos 
equipes e lideranças, temos a 
possibilidade de expandirmos 
nosso negócio, pois formamos 
pessoas aptas a desempenha-
rem bem diversos papéis.

Descomplique processos, 
simplifi que as necessidades 
dos seus clientes. Nos preo-
cupamos tanto em oferecer 
produtos e serviços comple-
mentares achando que eles 
agregarão valores ao nosso 
negócio que não notamos que o 
cliente prefere ter um produto 
básico, porém entregue com 
excelência.

(*) - É diretor de operações da GOU 
Franquias. Graduado em Relações 

Internacionais pela FAAP e com 
pós-graduação em Administração 

de Empresas pela FGV, possui mais 
de dez anos de experiência em 

franchising e varejo.

Bruno Magalhães (*) 

A - Pagamento do 13º
Pesquisa “Rumos da Indústria” feita pela Fiesp com mais de 500 empresas 
mostra que 29por cento das empresas vão recorrer aos bancos para pagar 
o décimo terceiro salário dos trabalhadores. No ano passado, o número 
regiatrado foi de 34,9%por cento. A pesquisa mostra também que 44 
por cento das empresas pesquisadas guardaram dinheiro durante o ano 
para pagar o abono salarial. Paulo Francini, diretor do Departamento 
de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp e do Ciesp, analisou a 
pesquisa e disse que uma das difi culdades é o crédito bancário, e as 
pequenas são as que mais sofrem com essa situação.

B - Franchising e Varejo
As lojas Viggo - rede de franquias especializada na oferta de calçados e 
acessórios masculinos - e a consultoria ba}Stockler realizam no próximo 
dia 22, às 15h00, na Av. Brig. Faria Lima, 2121, o primeiro de uma série 
de eventos gratuitos: o Road Show - Franchising, que objetiva reunir 
empreendedores que almejam abrir o próprio negócio, mas em função da 
crise ou por desconhecerem os aspectos práticos do mundo das franquias, 
acabam adiando o sonho e perdendo oportunidades. a grade do evento 
prevê a realização de três palestras: Franquias - Fuja das Armadilhas; 
Oportunidades na Crise; e o Case Viggo. Inscrições e mais informações 
em: (http://www.bastockler.com.br/road-show-viggo.html).  

C - Câncer de Pele
Para marcar a abertura do Dezembro Laranja, o Hospital Santa Paula pro-
move no domingo (27), das 10h00 às 15h30, uma ação de conscientização 
sobre o câncer de pele no Mirante 9 de Julho, ponto turístico localizado 
na região da Paulista. O evento é aberto ao público e na ocasião, o local 
será todo ambientado na cor laranja. Médicos do Hospital Santa Paula vão 
orientar as pessoas sobre a importância de proteger a pele da exposição 
solar. O público terá a oportunidade de fazer uma simulação gratuita 
das condições da pele por meio de uma câmera ultravioleta que mostra 
os sinais de envelhecimento precoce causados pelo sol, impossíveis de 
perceber a olho nu. Saiba mais em: (www.santapaula.com.br).

D - Brasileiros em Miami
Com entrega programada para o início de 2018, Muse, empreendimento 
imobiliário assinado pelo arquiteto uruguaio Carlos Ott na bela Sunny 
Isles, em Miami, já tem entre os seus proprietários sete brasileiros. Os 
compradores desembolsaram entre 4 e 8 milhões de dólares. A ex-
pectativa é  ainda  ter na lista de proprietários mais 5 investidores do 
Brasil. Ao todo o projeto conta com 50 andares e 68 residências, 75% já 
vendidas. Mais de 135 milhões de dólares foram investidos no projeto, 
uma parceria entre a incorporadora PMG e a S2 Development, dois 
nomes de peso no mercado norte americano. As empresas planejam 
manter varandas amplas em seus empreendimentos e oferecer unidades 
entregues prontas para mobiliar. Para mais informações, visite (www.
s2development.com).

E - Especialistas em Habitação
O Arq.Futuro - plataforma sobre a discussão do futuro das cidades no 
Brasil - reune nos próximos dias 21 e 22, especialistas em desenvolvi-
mento econômico e urbano no auditório da FAU-USP, em evento gratuito 

e aberto ao público, para o seminário “Economia e Cidade: Habitação e 
Desenvolvimento Urbano”. Ao abordar o tema, o Arq.Futuro quer atrair 
para o debate os múltiplos atores institucionais que fazem e transformam 
as cidades: o poder público, a iniciativa privada, incluindo os setores 
construtivo e imobiliário, a sociedade civil, os agentes tecnológicos e os 
pesquisadores acadêmicos. Saiba mais em (www.arqfuturo.com.br).

F - Início de Carreira
O Instituto ProA, focado em capacitação profi ssional e orientação no 
início de carreira para jovens de baixa renda estudantes da rede pública, 
tem inscrições abertas até 1º de dezembro para seu programa gratuito 
com duração de seis meses. Durante o semestre de atividades intensas, 
os alunos do ProA são estimulados a desenvolver competências técnicas 
e comportamentais por meio de aulas dinâmicas, atividades, vivências 
corporativas, passeios culturais, visita a empresas e trabalhos em grupo. 
Após esse período, os alunos recebem mentoria profi ssional e vocacional 
para conquistar o primeiro emprego e entrar no ensino superior.  Inte-
ressados deve acessar o site (www.proa.org.br) e preencher o formulário 
do Processo Seletivo 2017.

G - Arquipélago é a Cor 
Uma conexão entre o antigo e o novo, remetendo à arquitetura colonial 
e também ao estilo urbano e cosmopolita, em um tom vibrante e que ao 
mesmo tempo transmite calma. Essa é a proposta de Arquipélago, azul 
eleito pelas Tintas Eucatex como a ‘Cor do Ano 2017’, em um estudo 
realizado em conjunto com a Tendere, consultoria especializada em 
gerar informações de tendência. O azul é uma cor que permeia entre as 
diferentes culturas do hemisfério sul, trazendo à memória, as paisagens 
tropicais com suas praias, em plena sintonia com a contemporaneidade 
das gerações Y e Z, que traduzem um estilo mais urbano, conectado e 
digital, unindo a estética da arte de rua brasileira com a cultura dos games 
e suas cores sintéticas. Outras informações: (www.eucatex.com.br).

H - Saúde Mental 
Começa nesta quarta-feira (16) e vai até sábado (19), no Transamérica 
Expo Center, o 34º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, segundo maior 
encontro da área no mundo. Organizado pela Associação Brasileira de 
Psiquiatria, o evento apresentará temas relacionados à saúde mental em 
seus múltiplos aspectos com a participação de mais de 50 conferencis-
tas internacionais e cerca de 450 palestrantes, psiquiatras cientistas e 
pesquisadores do Brasil. Voltado para psiquiatras, médicos de outras 
especialidades, psicólogos e demais profi ssionais da saúde, o CBP che-
ga a reunir de oito a dez mil participantes por edição. A prevenção ao 
suicídio também terá grande destaque na programação do congresso. 
Mais informações em: (www.cbpabp.org.br). 

I - Concurso de Fotografi a 
Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do concurso cultural sobre 
a Lei Maria da Penha. Com o tema “O empoderamento da mulher e a 
superação da violência”, o concurso premiará as melhores fotografi as 
que representem os efeitos sociais, culturais e psicológicos da lei na vida 
das mulheres e suas famílias. Cada concorrente poderá inscrever até 
três fotografi as inéditas, sendo que apenas uma seguirá para a segunda 

etapa de julgamento. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de 
dezembro no site (www.concursoleimariadapenha.com.br).

J - Voos Mais Baratos
O Grupo Lufthansa lançou um chatbot (chat gerido por um robô) chamado 
Mildred, capaz de buscar os voos mais baratos para os próximos nove 
meses. Os passageiros podem refi nar a busca de resultados para datas 
específi cas e classes a bordo e, quando pesquisam por tarifas através do 
aplicativo do Facebook Messenger, os usuários podem pesquisar pelo 
nome completo do aeroporto de partida ou destino, o código do aeroporto 
ou o nome da cidade de partida. O chat reconhece o aeroporto mais 
próximo do local da pesquisa de onde partem voos da Lufthansa e pode 
encontrar o voo mais barato de ida com a volta sete dias depois. Para 
testar Mildred em um desktop, coloque o endereço (mildred.lh.com) 
no browser. Mais informações: (www.LH.com).

K - MBA na Califórnia
A Marshall School of Business da University of Southern California oferece 
três bolsas para brasileiros interessados em cursar o seu programa de 
MBA internacional em 2017. Os interessados poderão tirar suas dúvidas 
e obter mais informações com o diretor do IBEAR MBA, Pankaj Bhushan, 
e o diretor da USC no Brasil, Paulo Rodrigues, em café da manhã que 
será realizado no próximo dia 24, às 8h00 no L’Hotel Porto Bay (Al.
Campinas, 266). As vagas são limitadas. Para se inscrever, acesse os 
links: (http://bit.ly/uscSP). 

L - Microfranquia de Gelateria 
Com mais de 2 mil lojas distribuídas pelo País e mais de 25 anos de tradição, 
a Cacau Show, maior rede de chocolates fi nos do mundo, anuncia a sua 
primeira Microfranquia Gelateria, inaugurada no sábado(12), no Shopping 
Aricanduva. Essa unidade traz a linha de chocolates da marca, mas seu 
foco está nos gelatos. Fabricados na fábrica de Itapevi, os sorvetes são 
do tipo italiano, com sabores que recriam produtos de sucesso da marca 
como Intensidade, LaCreme Trufa Tradicional e Mezzo, cobertos com o 
tradicional chocolate Cacau Show e recheio cremoso. Há, também, as 
versões frutadas e sem cobertura, nos sabores Morango fresco e Limão-
Siciliano. Outras informações: (www.cacaushow.com.br).

M - Psicobiologia da Dor
No próximo dia 25, na Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da USP, acontece o simpósio sob o tema: Psicobiologia 
da Dor: Da sensação, percepção, avaliação e tratamento. O evento tem 
como proposta discutir o desafi o de entender a dor, “destacado nos 
contextos clínico-hospitalares e de pesquisa”. Os trabalhos apresentados 
abordarão temas como “Os cinco principais aspectos da dor: transdução, 
transmissão, percepção, modulação e avaliação”, “Atributos multiface-
tados, tais como os sensoriais, motivacionais e cognitivos” e “Escalas 
unidimensionais e multidimensionais frequentemente usadas para avaliar 
e mensurar as várias dimensões da dor”. Mais informações: (www.ffclrp.
usp.br/eventos/integra.php?id=2802) e tel. (11) 3315-3728. 

N - Carreiras França-Brasil
Você está procurando um novo desafi o ou reposicionamento no mercado 
de trabalho? Não perca a chance de entrar em contato com as maiores 
empresas francesas instaladas no Brasil durante a 2ª Feira de Carreiras 
França-Brasil. O evento acontece no próximo dia 22, no Hotel Maksoud 
Plaza (Al. Campinas, 150), das 13h00 às 18h00. Organizada pelo Campus 
France Brasil, pela Rede France Alumni Brasil e pela Câmara de Comér-
cio França-Brasil, objetiva valorizar diplomas, percursos acadêmicos e 
experiências profi ssionais cumpridos na França, além de promover a 
interação entre os estudantes, profi ssionais e as instituições francesas. 
Inscrições e informações no site: (www.bresil.campusfrance.org).

A - Pagamento do 13º
Pesquisa “Rumos da Indústria” feita pela Fiesp com mais de 500 empresas 

e aberto ao público, para o seminário “Economia e Cidade: Habitação e
Desenvolvimento Urbano”. Ao abordar o tema, o Arq.Futuro quer atrair
paraodebateosmúltiplosatores institucionaisque fazemetransformam

A percepção dos brasileiros 
sobre a economia melhorou dois 
pontos percentuais em outubro 
ante o mês anterior e fechou 
o mês em 9%. A alta, porém, 
não foi o sufi ciente para tirar o 
Brasil da última posição num 
ranking de 25 países presente 
no levantamento The Economic 
Pulse of the World, realizado 
pela Ipsos mensalmente com 
18.064 pessoas.

Desde setembro de 2015 a 
percepção econômica no Brasil 
não alcança a marca dos 10%, 
com exceção de agosto de 2016, 
mês de defi nição do processo 
de impeachment, quando 12% 
dos entrevistados classifi caram 
a situação econômica atual do 
país como boa. No mês seguin-
te, o resultado retraiu e fechou 
setembro em 7%. A margem de 
erro é de 3.1 pontos percentuais. 
O resultado brasileiro é distante 
da média global de 41% e destoa 

da taxa dos três países no topo 
do ranking. Lidera o levanta-
mento a Índia, com 82% dos 
entrevistados que classifi cam 
a situação econômica indiana 
como boa, seguida por Arábia 
Saudita (80%) e China (76%).

Apesar do baixo percentual, 
a expectativa dos brasileiros 
para a situação econômica local 
é uma das mais otimistas do 
ranking. Para 59% dos entre-
vistados do país, a economia de 
sua região estará melhor nos 
próximos seis meses. O resulta-
do é estável no comparado com 
setembro. Lidera o ranking da 
expectativa as Filipinas, com 
68% dos entrevistados que 
dizem que a economia local 
estará mais forte nos próxi-
mos meses, seguida por Índia 
(62%) e Peru (60%). O Brasil 
está em quarto lugar.

Fonte e mais informações:
(www.ipsos.com.br). 

A expectativa futura dos brasileiros é das
mais otimistas

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

CFC PUBLICA NOVAS NORMAS DE 
CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público (NBC TSP) 01, 02 e 03 foram publicadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), no ��������	
�����������, em 
28 de outubro de 2016. Elas são as primeiras normas contábeis 
voltadas à área pública convergidas ao padrão internacional 
e estão de acordo com a Estrutura Conceitual publicada pela 
entidade no início de outubro.

A NBC TSP 01 versa sobre o registro de receitas de 
transações sem contraprestação, tais como os tributos e 
contribuições devidos pelo cidadão. A norma reforça que esse 
registro deve ser feito por meio do regime de competência, com 
o registro das transações na ocorrência do fato gerador.

A NBC TSP 02 trata do registro das receitas com 
contraprestação, ou seja, aquelas recebidas pelo Estado por 
um serviço público ou produto de valor proporcional prestado ao 
cidadão, como taxas e alugueis, por exemplo.

O registro de provisões, de ativos e passivos contingentes é 
��������	�
�����������������������������������������������
as receitas não podem ser registradas como ativos e como elas 
devem ser registradas. 

O processo de convergência das normas aplicadas ao 
Setor Público iniciou-se há alguns anos e, em 2008, houve a 
publicação de dez normas inspiradas nas regras internacionais. 
No ano de 2011, mais uma norma da área foi publicada. 

As últimas publicações seguem um calendário elaborado 
visando à convergência das normas brasileiras às 34 normas 
internacionais atualmente em vigor. O cronograma foi 
�������������� ����������������!����������"��	�����������
das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
�#$
����%"�&������'�

Atualmente, tramita no Congresso Nacional o projeto de 

����*����+�/57&/�9:;�	������$�������<�����*�����+�=��/�&95:=��
A atual versão desse PL determina que as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público serão seguidas para a elaboração da 
contabilidade pública.

Brasil ainda 
mantém 
última posição 
em ranking 
econômico

O nível de emprego no setor 
da construção civil do país re-
cuou em 1,14% no último mês 
de setembro sobre agosto, o que 
representou o corte de 30.823 
trabalhadores. No acumulado 
do ano até setembro, foram 
suprimidas 225.069 vagas e, em 
12 meses, 460.014. Os dados do 
Ministério do Trabalho referem-
se à pesquisa do SindusCon-SP, 
feita em conjunto com a FGV.

Segundo o levantamento, 
o setor vem reduzindo as 
contratações há dois anos e 
já eliminou, nesse período, 
899.913 mil postos de trabalho. 
Em 2016, pelas estimativas do 
SindusCon-SP, as dispensas 
devem atingir 500 mil. Em 
outubro de 2014, a base de 

trabalhadores era de 3,57 mi-
lhões e caiu para 2,678 milhões. 
As maiores quedas ocorreram 
nas empresas relacionadas a 
obras de acabamento (-1,30%) 
e imobiliário (1,29%). 

Na avaliação do presidente 
do SindusCon-SP, José Romeu 
Ferraz Neto, a retomada do 
emprego só vai ocorrer por meio 
do reaquecimento da economia 
e, para isso, serão necessárias 
medidas estruturais como as re-
formas tributária e trabalhista, 
a racionalização das despesas 
do governo, a diminuição dos 
juros, a elevação da oferta 
de crédito e a agilização das 
concessões e parcerias público-
privadas da União, estados e 
municípios (ABr).

Emprego na construção
civil recua pelo 24º mês seguido
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A vitória de Donald 

Trump pode 

sacramentar o fi m de 

uma era que se acelerou 

no fi nal da década de 

1970, com Margareth 

Thatcher e Ronald 

Reagan
 

Vale dizer que, principal-
mente depois da “Queda 
do Muro de Berlim”, esse 

período foi marcado pelo prin-
cípio de desmontar a estrutura 
de excessivo controle estatal, 
as restrições aos fl uxos comer-
ciais e valorizar os direitos e 
liberdades individuais, inspira-
dos por economistas e fi lósofos 
liberais como Friedrich Hayek, 
Frank Knight, Karl Popper, Lu-
dwig von Mises, George Stigler 
e Milton Friedman, fundadores 
da Mont Pellerin Society. Seus 
propósitos visavam discutir e 
disseminar os ideais liberais. 

Ironicamente, 9/11 a data da 
vitória de Trump é o anagrama 
de 11/9, a data do atentado 
às Torres Gêmeas em 2001, 
quando o mundo parece ter 
feito a perigosa escolha de mais 
segurança (baseada em um 
Estado forte) em detrimento 
da liberdade. Por décadas o 
mundo ocidental buscou re-
duzir as barreiras comerciais, 
ampliar o fl uxo de capitais 
e a mobilidade de pessoas, 
consolidar a democracia re-
presentativa como forma de 
governo e o respeito legal às 
liberdades individuais. 

Obviamente o processo não 
foi perfeito, mas a ideia era 
evitar um retorno à guerra 
mundial, ao protecionismo e 
ao totalitarismo. A partir do 
ataque de 11 de setembro, 
liberdades individuais foram 
cada vez mais tolhidas (em 
nome da “Guerra contra o Ter-
ror” e do “Homeland Security”) 
e a mobilidade internacional de 
pessoas difi cultadas. 

Se prevalecer o discurso 
que levou Trump à vitória, o 
desmantelamento dos valores 
liberais pode se dar com as me-
didas contra o livre-comércio 
mundial (taxação de produtos 
importados - especialmente os 
chineses -, ruptura de acordos 
comerciais – como o NAFTA -, 
restrições aos fl uxos de capi-
tais e investimentos chineses 
em território americano, me-

didas anti-imigração – espe-
cialmente no que se refere ao 
México – com a construção de 
um simbólico muro). 

Não será fácil unir os EUA 
depois de um discurso tão 
agressivo e desconstrutivo. 
Governar, mesmo com maioria 
republicana na Câmara e Sena-
do, será muito difícil. Espera-
se que o establishment, que 
tanto o candidato vitorioso 
criticou, seja capaz de conter 
seus eventuais rompantes. O 
discurso apolítico que seduziu 
o eleitorado dos EUA não ajuda 
em nada. A esperança é que os 
Republicanos clássicos, sob o 
domínio da ética da respon-
sabilidade, assumam o papel 
de conduzir com o mínimo de 
bom-senso o futuro governo. 

Figuras como o economista 
Edwin J. Feulner, chefe da 
equipe econômica de transi-
ção, com atuação no governo 
Ronald Reagan e no think-tank 
Heritage Foundation, podem 
ser de extrema importância, 
assim como o cotado para pre-
sidência do Federal Reserve, 
o macroeconomista John B. 
Taylor.

Todavia, isso não signifi ca 
que será fácil, pois mesmo 
assim, medidas mais duras 
em relação à imigração e 
aos imigrantes, ao comércio 
internacional e as relações in-
ternacionais tendem a ocorrer 
em algum grau. Preocupa-nos, 
sobretudo, eventual “vazio” 
que os EUA podem deixar ao 
reverem o papel de “xerifes do 
mundo”. Não há vácuo de po-
der na política e na geopolítica 
e a fi gura de Vladimir Puttin 
(publicamente exaltada por 
Trump) no comando de uma 
Rússia saudosa de infl uência 
e domínio territorial é algo a 
ser considerado. 

Ou seja, tempos de incer-
teza se colocam. Não se sabe 
ainda o que vai predominar, o 
Donald Trump da campanha, 
ou o presidente sob controle 
da “velha guarda” (elite) do 
Partido Republicano. Fica para 
o Brasil a apreensão em um 
momento crítico de desem-
penho de sua economia. Vale 
lembrar que os EUA ainda são 
grandes parceiros comerciais 
e de investimento.

 
(*) - É Coordenador do Mestrado 

Profi ssional em Economia e 
Mercados e pesquisador do Centro 

Mackenzie de Liberdade Econômica.

Vladimir Fernandes Maciel (*)

O que signifi ca a vitória 
de Trump para o livre 

mercado?

Desvinculação 
de dívida de 
IPVA de carro 

que vai a leilão

A Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara 
aprovou proposta que des-
vincula do bem móvel as 
dívidas de tributos quando 
ele for vendido por meio de 
leilão administrativo. O texto 
aprovado, de autoria do de-
putado Hugo Leal (PSB-RJ), 
altera o Código Tributário 
Nacional. Na prática, o pro-
jeto estabelece que quando 
um automóvel apreendido 
for a leilão, o IPVA devido 
pelo antigo proprietário não 
deverá ser cobrado do com-
prador. Atualmente o código 
só faz menção explícita à 
desvinculação de tributos 
de bens imóveis.

Ao recomendar a aprova-
ção do projeto, o relator no 
colegiado, deputado Enio 
Verri (PT-PR), disse que a 
omissão tem dado margem 
a interpretações no senti-
do de que o IPVA devido 
pelo antigo proprietário de 
veículo apreendido pelas 
autoridades de trânsito 
deve quem compra o veículo 
em leilão. “A consequência 
material tem sido constran-
gimento das autoridades 
administrativas, que co-
bram o IPVA com medo de 
serem responsabilizadas, e 
a intimidação de potenciais 
compradores de veículos”, 
avalia o relator.

Verri diz ainda que essa 
situação acaba fazendo com 
que veículos aproveitáveis 
sejam vendidos como ferro 
velho apenas porque não 
é possível desvincular do 
veículo as dívidas do anti-
go proprietário. O projeto 
será analisado ainda pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça. Depois, segue para o 
Plenário (Ag.Câmara).

O deputado Vanderlei Ma-
cris (PSDB-SP) chamou aten-
ção para a alta taxa de votos 
brancos, nulos e abstenções 
nas eleições municipais deste 
ano: 32,5%. Destacou que essa 
foi uma resposta da sociedade 
nas urnas em função de pro-
blemas nacionais relacionados 
a economia, ética e corrupção. 
Macris sugeriu que o Congres-
so discuta a possibilidade de 
voto facultativo no Brasil, 
proposta defendida por ele.

“O processo eleitoral é a 
base fundamental da demo-
cracia, mas, na última década, 
constatamos a crítica dos 
cidadãos pela obrigatorie-
dade do voto. Isso tem sido 
recorrente, especialmente 
na última eleição”, apontou. 
Macris lembra que no pleito 
deste ano, em capitais como 
Rio de Janeiro e Belo Horizon-
te, as abstenções e os votos 
brancos e nulos superaram 
a quantidade de votos dos 
prefeitos eleitos.

Para o tucano, esse am-
plo percentual merece uma 
refl exão, especialmente dos 
congressistas, que são os 

Deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP).

O senador Paulo Paim (PT-
RS) disse ser totalmente a favor 
do fi m do foro privilegiado, 
como previsto na proposta que 
já conta com voto favorável do 
relator, senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP). “Só assim, 
teremos moral para olhar nos 
olhos dos eleitores e justifi car a 
democracia representativa que 
tanto defendemos”, disse.

Segundo Paim, o Brasil já 
nasceu com o instituto do foro 
privilegiado, infl uenciado pela 
família imperial. O imperador, 
por exemplo, não podia sequer 
ser julgado ou processado, 
pois tinha imunidade absoluta 
por ser considerado inviolável, 
sagrado e infalível. O foro privi-
legiado permaneceu em todas 
as Constituições brasileiras e, 
na de 1988, cresceu ainda mais, 
“a níveis nunca imaginados”.

O senador observou que 
podem ser julgados somente 
por tribunais superiores o pre-
sidente da República e o vice 
presidente, ministros de Estado, 

Senador Paulo Paim (PT-RS).

O senador José Aníbal (PS-
DB-SP) defendeu as propostas 
de um teto para os gastos 
públicos e de reforma do en-
sino médio, ressaltando que a 
responsabilidade fi scal e a edu-
cação são temas que “decidirão 
o futuro do Brasil”. O senador 
argumentou que as reformas 
são inevitáveis e têm apoio po-
pular. Ele avalia que os eleitores 
se pronunciaram claramente 
contra as forças políticas que 
“depredaram o Estado brasi-
leiro, elevaram a dívida pública 
e fi zeram crescer o número de 
desempregados”.

“O Brasil perdeu toda a cre-
dibilidade do ponto de vista do 
investidor. O poder público, o 
governo, não tem capacidade 
nenhuma de investimento, 
exaurido pela quebradeira 
que eles promoveram. Então, 
é preciso atrair confi ança, cre-
dibilidade”, afi rmou.

O parlamentar considera que 
o teto para os gastos públicos é 
melhor que uma alternativa de 
aumento de impostos, situação 
que, se aplicada, resultaria, em 

Foram realizados vários 
debates sobre o tema. 
Os críticos afi rmam que 

o texto privilegia o setor fi nan-
ceiro e o pagamento de juros da 
dívida pública em detrimento 
da renda dos trabalhadores e 
das despesas sociais, sobretudo 
na saúde e educação. Os que 
são favoráveis a consideram 
imprescindível para equilibrar 
as contas públicas.

Da mesma forma, diversas 
audiências sobre a reforma do 
ensino médio foram promovidas. 
Nas da comissão mista, educado-
res pediram atenção à formação 
de professores, uma vez que a 
nova estrutura do ensino médio 
exigirá mais dos docentes. Ma-
nifestaram preocupação com a 
Política de Fomento à Imple-
mentação de Escolas de Ensino 
Médio em Tempo Integral, criada 
pela MP. A audiência foi marcada 
por protestos de estudantes no 
Senado.

O Plenário aprovou em 
primeiro turno, com 58 votos 
favoráveis e 13 contrários, a 
proposta que acaba com as coli-

Plenário do Senado aprovou a proposta que acaba com as coligações partidárias

nas eleições proporcionais.
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Teto dos Gastos, cláusula de barreira 
e ensino médio: destaques no Senado
Segue nesta semana, para análise do Plenário do Senado, a PEC que fi xa um teto das despesas 
primárias da União pelo período de 20 anos

gações partidárias nas eleições 
proporcionais (vereadores e 
deputados) e cria uma cláusula 
de barreira para a atuação dos 
partidos políticos. O objetivo é 
diminuir o número de legendas 
partidárias. As coligações parti-
dárias nas eleições para verea-
dor e deputado serão extintas a 
partir de 2020. A proposta ainda 

terá de ser votada em segundo 
turno antes de ser enviada para 
a Câmara, o que deve ocorrer 
até o fi m do mês.

O Senado aprovou a MP 741, 
que transferiu da União para as 
instituições de ensino superior 
a obrigação de remunerar os 
bancos pelos custos decorren-
tes da concessão do Fies. Os 

bancos devem ter remuneração 
correspondente a 2% do valor 
dos encargos educacionais 
liberados. Com a medida pro-
visória, os recursos passam a 
sair das instituições privadas de 
ensino. Como a MP tornou-se 
um projeto de lei de conversão, 
está indo agora à sanção presi-
dencial (Ag.Senado).

É preciso debater voto facultativo 
após alta taxa de abstenção

responsáveis por conduzir 
mudanças de acordo com a 
vontade da sociedade brasilei-
ra. Para ele, muitos brasileiros 
não se dispõem mais a votar 
por falta de estímulo e por não 
verem resultado algum após as 
eleições.  Ao mesmo tempo, eles 
exigem maior participação nas 
decisões da política e reivin-
dicam o engajamento de seus 
representantes. “Na verdade, 
o que quer o eleitor é estar 
sintonizado com os problemas 
nacionais. Quando assim ele 

não estiver, não irá para as 
urnas para votar”.

O parlamentar acredita que o 
momento é propício para a dis-
cussão da possibilidade do voto 
facultativo. Para isso, seria pre-
ciso que o Congresso aprovasse 
uma emenda à Constituição. 
Segundo levantamento feito 
pelo deputado, há 25 propostas 
nesse sentido engavetadas na 
Câmara, sendo a mais antiga 
delas de 1989, do ex-deputado 
tucano Caio Pompeu de Toledo 
(psdbnacamara).

Paim defende fi m do foro 
privilegiado

deputados federais e senadores, 
ministros do STF e de outros tri-
bunais superiores, comandantes 
de forças militares, chefes de 
missões diplomáticas, gover-
nadores, desembargadores, 
membros de tribunais de contas 
e do MP, entre tantos outros. A 
lista é “absurdamente extensa”, 
frisou Paim.

Motivos para admitir dife-

renciação nas instâncias de 
julgamento devem ser con-
siderados, na avaliação de 
Paim. Quando, no entanto, as 
exceções crescem a ponto de se 
banalizar, “algo vai mal e é hora 
de corrigir o erro”, advertiu o 
senador. Na França e na Alema-
nha, por exemplo, somente os 
presidentes têm esse privilégio, 
observou (Ag.Senado).

‘Reformas são inevitáveis 
e têm o apoio popular’, 

diz José Aníbal

sua opinião, em protestos da 
sociedade. Ele acrescentou que 
considera necessária a reforma 
na Previdência, a fi m de eliminar 
as distorções que privilegiam os 
trabalhadores do setor público. 
A crise no Rio de Janeiro, se-
gundo José Aníbal, deve servir 
de alerta para a necessidade 
de o Brasil inteiro enfrentar “o 
corporativismo desafi ador e as 
forças do atraso da burocracia” 
(Ag.Senado).

Senador José Aníbal

(PSDB-SP)

Brasília - A Procuradoria-Geral da República 
apresentou uma segunda denúncia contra 
o governador de Minas, Fernando Pimentel 
(PT), no âmbito da Operação Acrônimo. O 
empresário Marcelo Odebrecht também foi 
denunciado. A denúncia relaciona ainda ou-
tras quatro pessoas, entre eles o empresário 
Benedito Oliveira, o Bené, que afirmou em 

sua delação premiada que a Odebrecht pagou 
propina a Pimentel.

Segundo Bené, Pimentel queria o repasse 
de R$ 20 milhões e R$ 25 milhões, mas a 
direção da Odebrecht só teria autorizado o 
pagamento de R$ 12 milhões. A acusação 
contra o grupo é pela prática dos crimes 
de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e 

corrupção passiva. Pimentel já é alvo de 
uma denúncia na Acrônimo, que está sob a 
análise da Assembleia Legislativa de Minas. 
No mês passado, a Corte Especial do STJ 
decidiu que o legislativo estadual teria de 
autorizar a abertura de uma ação penal contra 
o governador.

Em nota, o advogado de Pimentel, Eugê-

nio Pacelli, disse que essa denúncia é ainda 
“mais frágil” que a anterior, por ter como 
base “exclusivamente” o depoimento de um 
colaborador, no caso Bené, “não se apoiando 
em nenhum meio de prova admitido pela Jus-
tiça”. A assessoria de imprensa da Odebrecht 
disse que nem a empresa nem a defesa do 
empresário iriam comentar o caso (AE).

Pimentel é alvo de nova denúncia da Operação Acrônimo
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E.L.E.N.A. EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os Srs. acionistas, convidados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Alameda Lorena, n° 800,
12° andar, Conjunto 1210, São Paulo - SP, às 10:00 horas, do dia 18 de novembro de 2016, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras,
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015; b) Eleição da diretoria da sociedade; c) Outros assuntos de interesse
social. São Paulo, 11 de novembro de 2016. A Diretoria.                                                                          11, 12 e 17/11/2016.

Castor & Leão - Administração Hoteleira S.A
CNPJ Nº 02.238.702/0001-33 - NIRE 353001530-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Castor & Leão - Administração Hoteleira
S.A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada na
sede social, à Alameda Itu, nº 1.151, Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, no dia 28 de novembro de 2016, às 10 h, para discutirem e deliberarem sobre
seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
os relatórios da administração, as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezem-
bro de 2015; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) ratificar delibera-
ção da Diretoria que trata do pagamento de juros moratórios sobre capital próprio; d) Eleição
do Conselho de Administração e Diretoria; f) Outros assuntos de interesse social. São
Paulo, 27 de outubro de 2.016. Maria Eunice Mariotto Silva - Presidente.         (11, 12 e 17)

DOU INÍCIO A MINHA COLUNA comentando a determi-
nação da diretoria da Globo em aceitar a volta de ‘Os Normais’ 
na grade de sua programação. Com a onda de remakes em alta 
na Globo, uma ala da diretoria não aprova muito a volta de uma 
série que deixou muita gente orfã, quando chegou ao fi m de 
2003. Entretanto a outra ala defende com unhas e dentes essa 
volta  na programação.

A IDEIA DOS QUE ESTÃO A FAVOR, É QUE O SERIADO 
seja apresentado com os mesmos protagonistas, para uma série 
de dez episódios, onde no elenco estão Luiz Fernando Guimarães 
e Fernanda Torres, quase 15 anos após saírem do ar. Agora, é 
exibir nos fi nais das noites de domingo, no segundo semestre 
de 2017. Porém antes dessa decisão a emissora tem que decidir 
sobre a volta de outros programas como por exemplo: ‘Os Tra-
palhões’ e ‘O Sítio do Pica Pau Amarelo’.

AOS 53 ANOS XUXA MENEGUEL, PAROU O RIO DE 

JANEIRO a semana passada. Foi a sua volta aos palcos, onde 
cantos os maiores sucessos de sua carreira, com direito a paqui-
tas e ingressos esgotados. A presença de vários artistas globais 
emocionou a ex Rainha dos baixinho que veio as lágrimas. Ela 
agradeceu o carinho de todos e afi rmou: “Vocês vão dizer que 
não cantei. É  verdade, é tudo playback”.

A ATRIZ BRUNA MARQUEZINE FICOU MUITO SEM 

GRAÇA e corada quando na semana passada, ao participar 
do programa de Serginho Groisman, um convidado da plateia 
lhe perguntou: “Sua primeira vez doeu?”. Ela desconversou e 
mudou de assunto. Bruna meio sem graça foi clara: “Não sou 
acostumada dar informações sigilosas da minha vida”.

A GLOBO COMEÇA A GRAVAR, NO FINAL DE JANEIRO 

DE 2017, ‘Jogo da Memória’, novela que será exibida as 11 da 
noite. A autora, Lícia Manzo, reafi rmou que os telespectadores 
fi caram surpresos com o seu folhetim. No elenco dessa produção 
já estão confi rmadas Adriana Esteves, Pamela Tomé e Shofi e 
Charlotte, entre outros.

JÁ A REDE RECORD, DEIXOU PARA ABRIL DE 2017, 
as gravações de ‘Belaventura’, a próxima trama das sete da 
emissora. A produção ganhou mais tempo, por conta da reprise 
do folhetim ‘Escrava Isaura’. A emissora deve investir muito o 
ano que vem nas suas novelas bíblicas.

A REDE TV ANUNCIOU NA SEMANA PASSADA a con-
tratação da jornalista Salete Lemos, que deve dividir a apresen-
tação dos telejornais da emissora com Boris Casoy. O que falta á 
Rede TV é uma assessoria de imprensa mais competente, pois 
seu informativos não são bons.

APESAR DA BAIXA AUDIÊNCIA, A NOVELA ‘LEI DO 

AMOR’ supera as novelas anteriores. A trama de Maria Adelaide 
Amaral e Vicent Villari está a frente de ‘Babilônia’ e ‘A Regra do 
Jogo’, que amargaram piores começos da história no horário. 
Já a direção da Globo espera que com as vilanias de Tião (Jose 
Mayer) a emissora atinja seus 30 pontos.

FRASE FINAL: Após ter descoberto que a vida não tem 
sentido, não nos resta nada a fazer senão lhe dar um sentido.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV

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

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora  da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de novembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada 
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  (i) aprovar a desnecessidade de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da 
Dívida 1 e na Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente
dos Contratos de Financiamento Originais, do Instrumento de Financiamento Banco da Amazônia e dos Contratos de Financiamento
Suplementares, conforme previsto nos itens 45, “b”, e 46, “b” do Contrato de Cessão Fiduciária, caso a Companhia possua ICSD inferior a 
1,2 (um inteiro e dois décimos) nos exercícios de 2017 e 2018; (ii) aprovar a redução do volume de energia do Contrato de Compra e Venda 
de Energia Elétrica celebrado com a Odebrecht Comercializadora de Energia  (“CCVEE OCE”) para o ano de 2016, bem como a 
substituição do CCVEE OCE, a partir de janeiro de 2017, por 02 (dois) CCVEE’s de 35 MW médios cada celebrados com a CEMIG Geração 
e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens (i) e (ii) acima.  
A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela
instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do 
instrumento de procuração na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, 
Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 11 de novembro de 2016.

Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente

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

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio 
Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em 
primeira convocação, no dia 28 de novembro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas,  
nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) aprovar a desnecessidade de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da Dívida 1 e na Conta Reserva do
Serviço da Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente dos Contratos de Financiamento 
Originais, do Instrumento de Financiamento Banco da Amazônia e dos Contratos de Financiamento Suplementares, conforme previsto nos 
itens 45, “b”, e 46, “b” do Contrato de Cessão Fiduciária, caso a Companhia possua ICSD inferior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) nos 
exercícios de 2017 e 2018; (ii) aprovar a substituição, a partir de janeiro de 2017, do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica
celebrado com a Odebrecht Comercializadora de Energia (“CCVEE OCE”), por 02 (dois) CCVEE’s de 35 MW médios cada celebrados com 
a CEMIG Geração e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens
(i) e (ii) acima. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia 
geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada
debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, 
solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das
Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente 
Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 11 de novembro de 2016.

Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE DAISY DE CASSIA LUCIO, 
REQUERIDO POR DENISE DE CASSIA LUCIO - PROCESSO Nº0006895-23.2013.8.26.0001. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Marcia Mayumi Okoda Oshiro Bugan, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 17/12/2015, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de DAISY DE CASSIA LÚCIO RG. 10.811.388-7, CPF 010.823.878-43, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil por ser 
portador(a) de CID(10)=F20.0 (esquizofrenia paranoide) e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Denise de Cássia Lúcio, RG. 9.628.360-9 e CPF. 892.464.898-53. 
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2016. 

11ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE GLAUCO FABIANO MIKAHIL, REQUERIDO POR 
GLAUTER FABIANO MIKAHIL - PROCESSO Nº1059685-87.2015.8.26.0100. O(A) Dr(a). Cláudia 
Caputo Bevilacqua Vieira, MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central  
Cível, Comarca de SÃO PAULO do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.  FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 21/06/2016, foi 
decretada a INTERDIÇÃO PARCIAL de GLAUCO FABIANO MIKAHIL, RG nº 16.861.037-SSP/SP e 
CPF sob nº 380.727.718- 84, declarando-o, em virtude de padecer de transtorno afetivo bipolar, 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil relativos aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial, quais sejam, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, 
e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração (art. 1782, do Código Civil), nomeando 
como CURADOR, o Sr. GLAUTER FABIANO MIKAHIL, CPF 094.171.028-93 e RG 16.861.036-SSP/SP. 
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 

Associação dos Servidores do Departamento
de Águas e Energia Elétrica

CNPJ Nº 49.644.594/0001-62
Edital de Convocação: Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

A Presidente do Conselho Administrativo da ADAEE, no uso das atribuições que
lhe confere os Artigos 24 e 25 do Estatuto Social da ADAEE, convoca todos os
associados para se reunirem no dia 29 de Novembro de 2016, em Assembleia Geral
Ordinária, às 10:00 horas em 1ª convocação com a metade mais um dos
associados e às 10:30 horas, com qualquer número de associados nos termos
do Artigo 29, na Sala do Pregão, Rua Boa Vista 175, 1º andar, nesta Capital do
Estado de São Paulo, para Apreciação e Deliberação dos Assuntos:  a) Plano
de Metas para o exercício de 2017; b) Contas e Balanço do exercício de 2015
E em Assembleia Geral Extraordinária, às 11:00 horas em 1ª convocação com
a metade mais um dos associados e às 11:30 horas, com qualquer número de
associados nos termos do Artigo 29, para Apreciação e Deliberação dos Assuntos: a)
Encerramento das atividades da Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 277; b) outros assuntos.

São Paulo, 11 de Novembro de 2016
Candida Maria de Souza - Presidente

Gran Park Administração de Bens e Participações S.A.
CNPJ 23.027.492/0001-04

Ata da Assembléia Geral Extraordinária de Transformação da Sociedade Empresária Limitada
 para Sociedade Anônima, realizada em 04 de agosto de 2016.

Aos 4/8/16, ás 10hs, na Avenida Paulista, nº 1765 - 7º Andar Conjuntos 71 e 72 - CV 7895 - SP/SP reuniram-se em Assembleia os seus 
componentes, representando a totalidade do capital social, interessados na transformação da empresa em S.A., os sócios Sr. Marcos An-
tonio Batista Souza, RG nº 42.861.282-9 SSP/SP e CPF/MF nº 349.435.158-94, e Sra. Mariane Oliveira Figueredo, RG nº 44.376.208-9 
SSP/SP e CPF/MF nº 363.654.878-60, Aberto os trabalhos, assumiu a Presidência o Marcos Antonio Batista Souza, que convidou a mim 
Mariane Oliveira Figueredo para Secretária, com a palavra o Presidente da mesa expôs que o objetivo da Assembléia era discutir e delibe-
rar sobre atos relativos a Transformação da Sociedade Empresária limitada denominada, Gran Park Intermediação de Negocios Ltda, 
passará a ser Gran Park Administração de Bens e Participações S.A., Com aprovação da Assembléia, os atos de transformação aqui ex-
postos a S.A. será regido pelo Estatuto Social já elaborado, com sua nova atividade de administração de bens móveis e imóveis próprios e 
a participação em outras sociedades como inserido no novo Estatuto Social. Em atenção ao proposto e aprovado, passa a sociedade a ter 
a seguinte denominação Gran Park Administração de Bens e Participações S.A. com o mesmo capital de R$ 10.000,00 divididos em 10.000 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, mantidas as partes de cada sócio, quotas essas que se convertem em subscrições de 
ações de capital ora transformada S.A., assim pertencem ao acionista: Marcos Antonio Batista Souza, com 8.000 ações ordinárias no valor 
total de R$ 8.000,00, e a acionista Mariane Oliveira Figueredo, com 2.000 ações ordinárias nominativas no valor total de R$ 2.000,00. Em 
prosseguimento como secretária da mesa Sra. Mariane Oliveira Figueredo, procedeu à leitura do Novo Estatuto Social nos seguintes ter-
mos: Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Sob a denominação de Gran Park Adminis-
tração de Bens e Participações S.A. opera a S.A. de capital fechado, que se rege pelo presente estatuto e pelas disposições legais que forem 
aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede naAvenida Paulista, nº 1765 - 7º Andar - Conjuntos 71 e 72 - CV 7895- Bairro Bela Vista, 
Município de São Paulo/SP-CEP 01311-200. § Único - Por deliberação da Diretoria, poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais, 
escritórios, agências ou depósitos em qualquer ponto do território nacional, ou no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a admi-
nistração de bens móveis e imóveis próprios e a participação em outras sociedades. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é por 
tempo indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social é de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal. Artigo 6º - A Companhia poderá emitir títulos múltiplos representativos de qualquer número de 
ações, levando esses títulos a assinatura de dois diretores, sempre de acordo com a legislação vigente. § Único - No caso de alienação de 
ações ou de aumento de capital social, os acionistas terão preferência para adquiri-las ou subscrevê-las, em igualdade de condições, na 
mesma proporção das ações possuídas, devolvendo-se aos demais acionistas o direito de preferência dos que não o exerceram. Capítulo 
III - Da Administração - Artigo 7º - A administração da Companhia competirá a uma Diretoria composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 
membros, pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no País, sem designação específica, eleitos e destituídos pela Assembleia. § 1º 
- O prazo do mandato será de 3 anos, vigorando inclusive até a Assembleia Ordinária que deliberar sobre a nova eleição, permitida a ree-
leição. § 2º - A Assembleia de acionistas fixará para cada Diretor as suas respectivas atribuições e o montante de sua remuneração indivi-
dual. Artigo 8º - A Diretoria reunir-se-á sempre que for necessário, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos, cabendo 1 voto 
para cada Diretor, e voto de qualidade cabendo ao Diretor Presidente. Artigo 9º - A Diretoria tem ampla autonomia de ação visando a rea-
lização dos negócios sociais e prática dos atos necessários ao normal funcionamento da Companhia. Artigo 10º - Compete ao Diretores, 
sempre em conjunto de no mínimo 2, a administração e a representação, judicial e extrajudicial da Companhia, com amplos e gerais pode-
res, nos quais se incluem, portanto, sem limitação, a constituição de procuradores, a prática de atos para validamente obrigar a Companhia. 
§ 1°. Dependerá da prévia e expressa aprovação dos Acionistas reunidos na Assembleia, a prática pela Diretoria, em nome da Companhia, 
dos atos e operações abaixo estabelecidos e relativos aos negócios da Companhia: a) celebração de contratos de associação ou licencia-
mento com outras sociedades; b) celebração de contratos de compra, venda, constituição de ônus ou assunção de quaisquer outras obri-
gações à Companhia em valor superior a R$ 50.000,00; c) obtenção de empréstimos, financiamentos, ou realização de investimentos, 
aplicações, transferências, ou qualquer outra movimentação financeira de contas bancárias da Companhia em valor superior a R$ 
50.000,00; d) nomeação de procuradores para atuar em nome da Sociedade, exceto para fins judiciais; e) aquisição ou alienação de imó-
veis; e f) constituição de qualquer tipo de ônus ou gravame sobre bens de propriedade da Sociedade e/ou direitos a ele relativos; § 2° - Será 
dispensada a convocação de Assembleia, se houver expressa e prévia autorização, pelos Acionistas que representem a totalidade das 
ações subscritas do Capital Social da Companhia, apostas através da assinatura de documento oficial da Companhia, a prática de quais-
quer dos atos previstos no § 1°. § 3º - Em caso de falecimento ou incapacidade de Diretores ou vacância de cargos da Diretoria, a respec-
tiva substituição será deliberada pela Assembleia a ser convocada no prazo de 30 dias, contados da referida vacância, por qualquer acio-
nista representando, no mínimo, 5% do capital social da Companhia. § 4º - As deliberações da Diretoria, bem como os atos praticados 
pelos Diretores, no exercício de suas respectivas atribuições e nos termos do Estatuto Social, obrigam a companhia, sendo certo que cada 
Diretor apenas responde pessoalmente pelos atos de cuja prática tenha efetivamente participado. § 5º - Fica-lhes vedada a prática dos 
seguintes atos: a) a concessão de fianças, avais endossos ou cauções em nome da sociedade; e b) o favorecimento de terceiros em ne-
gócios praticados com a sociedade. Artigo 11º - Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse em 
Livro próprio, prestando todas as informações e declarações exigidas por lei, independentemente de caução. Artigo 12º - As reuniões da 
Diretoria serão realizadas, preferencialmente, na sede social e presididas pelo Presidente, mediante a lavratura de ata no Livro competente. 
Capítulo IV - Do Conselho Fiscal - Artigo 13º - O Conselho Fiscal, que não terá funcionamento permanente, será composto de 3 membros 
efetivos e 3 suplentes, e instalar-se-á apenas nos exercícios sociais em que tal for solicitado por acionistas, nos termos e condições da lei. 
§ Único - A remuneração dos Conselheiros Fiscais será determinada pela Assembleia que os eleger. Capítulo V - Da Assembleia - Artigo 
14º - A Assembleia tem poderes para decidir todos os negócios da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes para a sua 
defesa e desenvolvimento. Artigo 15º - As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão convocadas, instaladas e realizadas na 
forma prevista em lei e suas deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos em relação ao capital social, ressalvadas as exce-
ções previstas em lei. Artigo 16º - A Assembleia será convocada por qualquer diretor e será secretariada por um acionista escolhido dentre 
os presentes. Artigo 17º - A cada ação ordinária nominativa corresponderá 01 voto nas deliberações das Assembleias Gerais, sendo cada 
uma delas considerada indivisível perante a Companhia e vedado o voto plural. Capítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Fi-
nanceiras e Lucros - Artigo 18º - O exercício social começará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando, 
então, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras exigidas por lei. Artigo 19º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte desti-
nação: a) 5% para reserva legal; b) 1% ajustado na forma do artigo 202, da Lei nº 6.404/76, para pagamento do dividendo mínimo obriga-
tório aos acionistas; e c) o restante terá a destinação deliberada pela Assembleia. Artigo 20º - Os acionistas poderão determinar o levanta-
mento de balanços patrimoniais em qualquer época, ainda que extraordinariamente, para com base neles declarar e pagar dividendos aos 
acionistas, respeitadas as reservas da legislação aplicável. Capítulo VII - Da Liquidação - Artigo 21º - A Companhia será dissolvida e en-
trará em liquidação nos casos e na forma estabelecidos em lei. Capítulo VIII - Das Disposições Gerais - Artigo 22º - Os casos omissos 
serão regidos em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores. Artigo 23º - Para todos os fins e efeitos, os acionistas 
declaram expressamente que não se encontram incursos em qualquer dos crimes ou impedimentos previstos em lei, que os impeçam de 
exercer a atividade mercantil. Artigo 24º - Fica eleito o foro da Comarca da sede da Companhia, SP, para conhecer e dirimir qualquer dúvi-
da oriunda do presente, com exclusão de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. Finda a leitura do Estatuto SociaL, 
declarou o Senhor Presidente, definitivamente transformada a sociedade Gran Park Intermediação de Negócios Ltda em Gran Park Admi-
nistração de Bens e Participações S.A. Na forma do Artigo 7º do Estatuto Social, propôs que se passasse a eleição da primeira Diretoria 
com mandato de 3 anos a vencer-se em 03/08/2019, que ficará assim constituída: o Sr. Marcos Antonio Batista Souza para o cargo de di-
retor sem designação especifica, a Sra. Mariane Oliveira Figueredo para cargo de diretora sem designação especifica. Fica dispensada por 
ora, a instalação do Conselho Fiscal. A seguir foi votada a proposta de honorários anual global dos administradores, a qual foi fixada em até 
R$ 5.000,00. Nada mais. Marcos Antonio Batista Souza - Presidente da Mesa; Mariane Oliveira Figueredo -Secretária. Acionistas: 
Marcos Antonio Batista Souza - Diretor; Mariane Oliveira Figueredo - Diretora. Jucesp/NIRE nº 3530049451-2 em 17/08/2016. Flávia 
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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SEGUNDA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2016

SUSPENDER O ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pode suspender o abono pecuniário de férias e antecipação 
do 13º salário para o funcionário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS 
Funcionário apresentou atestado de 45 dias, quando retornou ao médico 
e foi reavaliado, o médico deu um atestado de 15 dias. Qual atestado 
devemos aceitar? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAÇÃO NO CBO NA FOLHA
Empresa pode fazer alteração no CBO que estão errados na folha de 
pagamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO MENSAL PARA AUTÔNOMO
Empresa possui profissional autônomo fazendo intermediação 
de negócios, pagando todo mês por meio de RPA, pelo serviço 
prestado. Temos o risco de gerar vínculo empregatício, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE DE TRANSITO DURANTE O TRABALHO
Funcionário durante a prestação de serviço sofre acidente de transito, sem 
trauma ou vítimas, sem lesões, em seu próprio veículo. Devemos emitir a 
CAT, mesmo sem lesão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO DE APOSENTADO POR INVALIDEZ
Quando a empresa pode fazer a rescisão de contrato de um funcio-
nário aposentado por invalidez? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE COMISSÃO 
Empresa vendeu um veículo e vai pagar comissão à pessoa física, sem 
vinculo empregatício. Qual o documentação hábil para pagamento 
dessa comissão com retenção de INSS? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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CIA. MELHORAMENTOS MIAMI DO SUL
C.N.P.J. n° 60.584.612/0001-09

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os srs. Acionistas a se reunirem em AGOE, a realizar-se na sede social sita na rua da Glória, 332, 4° 
andar, sala 43, Liberdade, nesta capital do Estado de São Paulo, no dia 21/11/2016, às 10:00 horas para 1ª chamada; ou
às 10:30 horas para 2ª chamada, a fi m de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão 
e votação das Contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
encerrado em 31/12/2015; b) Eleição dos membros da Diretoria para o novo mandato e fi xação de seus honorários; c)
Proposta para venda do imóvel da sociedade localizado em São Paulo/SP; d) outros assuntos de interesse social. Acham-
se à disposição dos Srs. Acionistas, na Sede Social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n° 6.404/76,
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2015. São Paulo, 11/11/2016. A Diretoria.                            (12, 17 e 18)

BANCO BMG S.A.
CNPJ nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 35.3.0046248-3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 31/03/2016
1. Data, Hora e Local da Assembleia: em 31/03/2016, às 10 horas, na sede do Banco BMG S.A., sociedade por 
ações, situada na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 
04538-133 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: tendo sido os editais de convocação publicados no jornal 
Empresas & Negócios, em suas edições de 22, 23 e 24/03/2016 e no DOESP, em suas edições de 22, 23 e 24/03/2016, a 
AGE foi instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,17% das ações com direito a 
voto, representativas do capital social da Companhia. 3. Mesa: os trabalhos foram presididos pela Sra. Ângela Annes 
Guimarães, como Presidente da Mesa e Sr. Marco Antonio Antunes, como Secretário. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: 
(a) a proposta de incorporação, pela Companhia, de parcelas a serem cindidas do patrimônio (1) do BCV - Banco de 
Comércio e Varejo S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
3.477, 9º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrito no CNPJ nº 50.585.090/0001-06 (“BCV”); e (2) do Banco 
Cifra S.A., sociedade por ações, situada na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º andar 
- Parte, Itaim Bibi, CEP 04.538-133 (“Banco Cifra” e, em conjunto com o BCV, “Sociedades Cindidas”) 
(“Incorporação”); (b) o “Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial do BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.”, celebrado 
em 31/03/2016, entre os administradores do BCV e da Companhia (“Protocolo BCV”), e o “Protocolo e Justifi cação 
de Cisão Parcial do Banco Cifra S.A.”, celebrado em 31/03/2016, entre os administradores do Banco Cifra e da 
Companhia (“Protocolo Banco Cifra” e, em conjunto com o Protocolo BCV, “Protocolos”); (c) a escolha da 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa especializada em avaliações, com sede na cidade de São 
Paulo/SP, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água Branca, 
inscrita no CNPJ nº 61.562.112/0001-20 e registrada no CRC-SP sob o nº 2-SP-000.160/O-5 (“Empresa 
Especializada”), pela administração da Companhia, para promover a avaliação das parcelas do patrimônio das 
Sociedades Cindidas a serem cindidas e incorporadas pela Companhia; (d) o “Laudo de Avaliação” anexo ao Protocolo 
BCV (“Laudo BCV”) e o “Laudo de Avaliação” anexo ao Protocolo Banco Cifra (“Laudo Banco Cifra” e, em conjunto 
com o Laudo BCV, os “Laudos”), e os valores das respectivas parcelas do patrimônio das Sociedades Cindidas a serem 
cindidas e incorporadas pela Companhia; (e) a autorização aos administradores da Companhia a praticar todos os atos 
necessários à Incorporação. 5. Deliberações tomadas por unanimidade: foram aprovados, integralmente e sem 
ressalvas, pela totalidade dos acionistas presentes: (a) a Incorporação pela Companhia, de parcelas a serem cindidas do 
patrimônio das Sociedades Cindidas; (b) os Protocolos, os quais, depois de autenticados pela Mesa, passam a fazer parte 
integrante da presente ata, como seus Anexos I e II. Os Protocolos estabelecem as condições pelas quais as Sociedades 
Cindidas serão parcialmente cindidas e as parcelas de seus patrimônios serão incorporadas pela Companhia, conforme 
as disposições neles indicadas; (1) a Companhia sucederá as Sociedades Cindidas exclusivamente nos seus direitos e 
obrigações relativos aos Patrimônios Cindidos, nos termos dos Protocolos e do parágrafo único do artigo 233 da Lei nº 
6.404/76; (c) a ratifi cação da contratação da Empresa Especializada para promover a avaliação a valor contábil, (1) com 
base no balanço patrimonial do BCV levantado em 31/12/2015, da parcela do patrimônio do BCV a ser cindida e 
incorporada pela Companhia (“Patrimônio Cindido BCV”), e (2) com base no balanço patrimonial do Banco Cifra 
levantado em 31/12/2015, da parcela do patrimônio do Banco Cifra a ser cindida e incorporada pela Companhia 
(“Patrimônio Cindido Banco Cifra” e, em conjunto com o Patrimônio Cindido BCV, “Patrimônios Cindidos”); (d) 
em sua totalidade, os Laudos elaborados pela Empresa Especializada, que avaliaram (1) o Patrimônio Cindido BCV no 
montante de R$1.000.000,00, sendo constituído pelas posições ativas e passivas de titularidade do BCV, conforme 
discriminadas no Protocolo BCV, e (2) o Patrimônio Cindido Banco Cifra no montante de R$500.000,00, sendo 
constituído pelas posições ativas e passivas de titularidade do Banco Cifra, conforme discriminadas no Protocolo Banco 
Cifra; (1) por ser a Companhia titular da totalidade das ações de emissão das Cindidas, não haverá aumento do seu 
capital social, nem serão emitidas novas ações pela Companhia, em decorrência da Incorporação e da versão dos 
Patrimônios Cindidos para a Companhia, observado o disposto nos Protocolos; (e) a autorização à administração da 
Companhia para praticar todos os atos necessários à Incorporação e a ela relacionados, incluindo arquivamentos e 
publicações de todos os documentos pertinentes; e (f) por fi m, a lavratura da presente ata na forma de sumário, sendo 
autorizada também sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, 
§§1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerradas as Assembleias, 
da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi 
lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas 
presentes, fi cando autorizada a sua publicação com omissão de suas assinaturas. São Paulo, 31/03/2016. Flávio 
Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes 
Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. BMG Participações S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes 
Guimarães e Ângela Annes Guimarães. Coemp - Comércio e Empreendimentos S/A, representada por seus 
Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial Mineira S/A, neste ato representada por 
seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG - Corretora de Seguros Ltda, neste ato 
representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. Confere com a original lavrada em livro próprio. São 
Paulo, 31 de março de 2016. Mesa: Ângela Annes Guimarães - Presidente, Marco Antonio Antunes - Secretário. 
JUCESP nº 460.472/16-1 em 25.10.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

De acordo com a pesquisa, cada ano de 
estudo completo, aumenta o salário 
em média quase 15%. Assim, uma 

pessoa que conclui o ensino médio pode 
ter um salário três vezes maior do que uma 
pessoa que não tem.

De acordo com o professor da IBE-FGV, 
Marcelo de Elias, consultor e palestrante 
especialista em temas como Mudança e 
Liderança, devido a diversos fatores como 
tecnologia e acesso à educação, o mercado 
tende a reduzir ofertas de vagas para fun-
ções com níveis de educação mais baixos 
e aumentar a exigência. “Mesmo para as 
vagas mais iniciais, as empresas irão fazer 
mais exigências quanto ao nível de escolari-
dade porque a mão-de-obra tornou-se mais 
qualifi cada com o passar do tempo em um 
processo natural”.

Ele destaca a vantagem do ensino pro-
fi ssionalizante como fator importante, mas 
alerta que é necessário ir em frente. “Com 

Salário aumenta quase 15% para 
cada ano de estudo

Quem estuda mais, ganha mais, sim, revela um estudo da Fundação Getulio Vargas que demonstra que 
a educação e os rendimentos salariais estão muito mais conectados do que se pode imaginar

A Medellin Baliani queria muito voltar 
a estudar após fi car quatro anos em uma 
cadeira de rodas devido a um acidente de 
moto. Quando recuperou os movimentos, 
matriculou-se imediatamente no Vestibu-
linho para o técnico em Administração. 
“Primeiro fi z ensino profi ssionalizante para 
melhorar a empregabilidade e conseguir 
dinheiro para a faculdade”, conta. Formada, 
ela percebeu que para ir além, era preciso 
ter curso superior.

“Com um cargo melhor, consegui entrar na 
faculdade de Gestão em RH. Com o fi m do 
curso, me inscrevi no vagas.com e comecei 
a analisar as possibilidades. Quando passei 
no processo seletivo e conquistei uma vaga 
no departamento comercial da Oji Papéis 
Especiais, em Piracicaba, o salário foi o dobro 
do último emprego e tenho certeza que vai 
melhorar ainda mais”. Segundo ela, a próxima 
etapa é o MBA. “Não vou mais parar. Quero 
alcançar degraus mais altos”, fi naliza.

certeza, quanto mais qualifi cado for o pro-
fi ssional, maior a probabilidade de conseguir 
uma vaga. O curso técnico proporciona uma 
profi ssão, mas hoje em dia as empresas têm 
mais oferta. Por isso, podem escolher com 
quem desejam trabalhar”, afi rma apontando 
o currículo como o primeiro ponto de des-
taque no processo de seleção. Quanto mais 
longe ele for na carreira, maior será também 
o seu leque de possibilidades. “Consequente-
mente seu poder de contribuição à empresa 
aumenta junto com sua remuneração”.
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(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Há 11 anos um 
helicóptero caia na 
Marginal do Pinheiros
Sobrevivemos, mas fi cou a experiência para este então, repórter aéreo e para o piloto Leonardo, que a vida está presa ao 
corpo por um fi o que felizmente não se rompeu naquele dia 11 de novembro

A data, dizem, é emblemática, pois segundo os numeró-
logos, neste dia as pessoas tendem a um sentimento 
maior de solidariedade para com o próximo. É que estes 

números fazem junção entre a inspiração e o idealismo. Isto, 
quem sabe, nos benefi ciou naquele 11 de novembro de 2005, 
portanto, há 11 anos.

Exemplos não faltam no futebol: a camisa 11 é a predileta entre os 
jogadores de sucesso nas últimas décadas, como Romário, na seleção 
brasileira e nos clubes por onde passou, além de Neymar, no Santos 
e no Barcelona. Este repórter que assina essa matéria nasceu em 
um dia 1°, data que também tem signifi cado na numerologia, por 
inspirar liderança, embora antes não me tivesse me atido quanto a 
isso, mas o interessante é que renascemos naquele 11 de novembro 
quando o helicóptero em que estávamos trabalhando pela Rádio 
Eldorado, sofreu uma pane e precisou fazer um pouso forçado em 
plena Marginal do Rio Pinheiros, uma das vias mais importantes e 
movimentadas da cidade de São Paulo.

Antes da descida completa, o motor apagou e o helicóptero pen-
deu para a direita e declinou sobre o solo em 45 graus, esbarrou 
em dois carros e se estatelou em pedaços sobre o asfalto da pista 
expressa, semelhante à batida de um carro de Fórmula 1. Era uma 
sexta-feira, 8h15 da manhã e o trânsito sentido da Castelo Branco 
até que seguia até bem. O pequeno modelo Robinson R-22 Beta 
com motor a pistão e refrigerado ar para apenas dois tripulantes, 
ainda é fabricado nos Estados Unidos e considerado ideal para as 
coberturas jornalísticas do rádio até hoje. Vimos quando a hélice 
superior foi se entortando toda, esbarrando a lateral de um carro e 
se soltou passando na minha frente, mas a cabine permaneceu ilesa, 
para a nossa sorte e a do comandante Leonardo Rebuffo.

 
Durante o voo as duas correias de borracha que transmitem a 

rotação do motor para as hélices romperam. Sentimos cheiro de 

queimado e acendeu uma luz 
amarela no painel sobre o sinal 
“clutch”, ou seja, problemas na 
embreagem. Fomos perdendo 
rotação e queda foi conduzida 
pelo piloto para a pista da margi-
nal. Se caíssemos no rio Pinheiros 
que naquele trecho possui oito 
metros de profundidade, fatal-
mente morreríamos. Escapamos 
ilesos, mas fi camos assustados, 
claro. Mas em nenhum momento 
com a adrenalina no auge, acha-
mos que iríamos morrer. Nessa 
hora você pensa em se livrar de 
algum jeito mas lembro que ao 
notar que iríamos cair, temi pelas 
consequências com medo de fi car 
com mais sequelas ainda, visto 
que sou paraplégico. Poderei 
continuar andando ainda que 
com a ajuda de aparelhos orto-
pédicos? Me perguntei.

O que fi cou do helicóptero após a violenta batida no chão, foi parar 
debaixo da ponte Eusébio Matoso, depois de se arrastar por cerca 
de 20 metros. Com a cabine parada e inerte, me vi pendurado pelo 
cinto de segurança, quase de cabeça para baixo. Quase dei uma 
gargalhada. Puxa, eu continuo vivo! 

O piloto Leonardo desvencilhou-se do cinto e saiu pela porta do 
meu lado gritando, pedindo ajuda às pessoas para que o auxiliassem 
a me tirar do helicóptero. Com o trânsito impedido da marginal, as 
pessoas iam saindo de seus carros e fi cando em volta do helicóptero 
tombado. Alguns diziam em voz alta: “Vai explodir”! A gasolina va-
zava pelo chão e também havia pequenas faíscas, como que pipocos 
anunciando o fogo querendo irromper do motor esfumaçado. Mas 
alguns motoristas sacaram os extintores de seus carros e debelaram 
o princípio de incêndio me salvando do risco iminente. Em minhas 
orações sempre agradeço a Deus e a todos pela atitude. 

De repente, aparece entre a multidão que já se aglomerava, um 
sujeito alto e encorpado que abre a porta do helicóptero e me levanta 
pelas axilas e me retira da aeronave. Ao sair minha bota ortopédico do 
pé esquerdo fi ca enganchada na borda do helicóptero. Ele percebe, 
a retira e me diz: “Segure com as suas duas mãos no meu pescoço 
para que eu possa carregá-lo fora daqui e você não ter que pisar com 
suas botinas na gasolina esparramada no chão”. Era tudo o que eu 
precisava e fi quei admirado com a sensibilidade e a percepção daquele 
moço ao me socorrer. Afi nal, estávamos em um 11 de novembro, 

dia propício para os sentimentos 
de solidariedade. Fui carregado 
por ele, este afortunado amigo de 
última hora, até a beira da pista 
onde ele ainda descobriu um local 
improvisado para eu sentar. Foi 
sobre um guard - rail amassado 
por outra batida. 

Embora aturdido pelos inusita-
dos acontecimentos deu para per-
ceber que ele sabia dessas coisas 
de lidar com pessoas defi cientes, 
pelo cuidado com que teve de me 
carregar do aparelho sinistrado 
até local onde eu fi quei. Acho que 
foi o destino que me colocou no 
caminho dele. Trafegando em seu 
automóvel, seguia viagem para 
Bauru, onde mora, mas ao me 
colocar acabrunhado, sentadinho 

em um canto da Marginal do Pinheiros, meio sem saber o que fazer, e 
já cercado por motoqueiros me perguntando o que tinha ocorrido, o 
novo amigo entra em ação novamente e como um santo protetor me 
leva de carona até a sede da emissora, no bairro do Limão.

Ao chegarmos fomos saudados pelos colegas por me verem são 
e salvo e conduzido por este rapaz que fi z questão de apresentar 
a todos, sendo efusivamente cumprimentado. Seu nome, César 
Tavares Lugo. Fomos para o estúdio, para discorre pelo rádio sobre 
os momentos que antecederam à queda do helicóptero, falamos 
da pane que aconteceu, o cheiro de queimado na cabine e o novo 
amigo contando em seguida, os cuidados que teve para me tirar 
daquela situação.

O acidente com o helicóptero do repórter aéreo - modéstia à 
parte -  até hoje mais conhecido de São Paulo, foi primeira página 
no dia seguinte de todos os jornais. O Estadão pediu para que eu 
escrevesse um artigo, descrevendo o pouso forçado. Ganhamos 
notoriedade em todos os programas do fi m de tarde na TV, pelo 
perigo enfrentado e chegamos a ser entrevistados, César Lugo 
principalmente, no Programa do Jô. 

De maneira divertida, graças às perguntas do apresentador, ele 
contou ter feito em Bauru um curso de primeiros socorros, porque 
outras vezes já havia socorrido pessoas em outros acidentes que por 
força do destino, sempre aconteciam perto de onde ele estava. “Incrí-
vel, mas parece que os acidentes escolhem para socorrer as vítimas, 
explicou César, acrescentando que certa vez atendeu passageiros 
de um avião que caiu em um campo onde vacas pastavam.

Foi em um 11 de novembro que esse episódio aconteceu em São 
Paulo e o morador de Bauru, César Tavares Lugo, deu provas que 
a numerologia pode ter sentido. Os amigos me dizem que, após 
sair ileso de tão perigoso acidente aéreo, 11 de novembro deve ser 
considerado a data de nosso segundo aniversário. O comandante 
Leonardo Rebuffo segue pilotando, agora em voos “off-shore”, em 
Macaé – RJ, levando e trazendo funcionários da Petrobras do conti-
nente à plataforma de prospecção de petróleo em alto mar. Guardei 
o número do telefone de César Tavares Lugo e continuei ligando 
a ele durante bom tempo, mas agora o celular chama e ninguém 
atende. Talvez tenha mudado de número ou continue ocupado em 
sua nobre missão de socorrer os que precisam dele. Sigo repórter, 
mas encerrei minha carreira de voos em 2010. Agora chega, sigo 
escrevendo em terra fi rme. 

eraldo Nunes*

Nesta semana o Trasmontano teve 
sua estreia como empresa indicada 
ao Prêmio Época Reclame Aqui 2016. 
Merecidamente a empresa esteve entre 
as três melhores empresas para o con-
sumidor na categoria Planos de Saúde, 
de acordo com a votação popular. A 
cerimônia de premiação aconteceu na 
noite da última segunda-feira (7), no 

Espaço das Américas, em São Paulo, e 
reuniu empresários e executivos das 
companhias participantes.

No total, foram 85 categorias pre-
miadas. As vencedoras foram eleitas 
pelo voto de aproximadamente 4,5 
milhões de internautas, novo recorde 
histórico da pesquisa. Com muito 

orgulho o Trasmontano foi homena-
geado como uma das 327 empresas 
de várias categorias indicadas para 
a votação.

 
Dr. Julio Lobato (à direita), CEO do 

grupo Trasmontano, esteve presente 
para receber a medalha de Empresa 
Indicada 2016.

Indicada ao prêmio de 
melhor atendimento 
para o consumidor!

Merecidamente comemorado



News@TI
Oracle discute convergência de tecnologias 
empresariais na era da nuvem

@O tema inovação com as vantagens oferecidas pela nuvem será 
novamente um dos destaques em mais um novo evento da Oracle. 

No dia 17 de novembro, em São Paulo, acontecerá o Oracle Converged 
Infrastructure Forum, encontro para especialistas de TI sobre como 
a nuvem tem transformando os ambientes e os aplicativos empre-
sariais, bem como a infraestrutura do cliente pode se benefi ciar de 
mais agilidade, desempenho e fl exibilidade da computação na nuvem. 
A agenda do evento traz discussões e apresentações com foco nos 
principais dilemas atuais do mercado, como por exemplo, migração 
adequada e planejada para a nuvem, sistemas e infraestrutura con-
vergentes, transformação das empresas e muito mais.

Betmotion traça perfi l do jogador online

@O Betmotion – maior plataforma de jogos e apostas online da 
América Latina – possui atualmente mais de 11 mil jogadores 

ativos, ou seja, pessoas que participaram de algum tipo de jogo nos 
últimos 60 dias.  Com tantos jogadores ativos na plataforma é possível 
traçar um perfi l dos usuários. 70% dos jogadores são do sexo mas-
culino, 35% têm entre 25 e 34 anos e procuram por jogos e apostas 
relacionados a fi lmes, série e esportes. É possível afi rmar também que 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Rio Grande 
do Sul estão entre os Estados com o maior número de jogadores. Ou-
tro fato ainda merece destaque: o número de usuários da plataforma 
vem crescendo. De acordo com Leonardo Baptista, CEO e fundador 
do Betmotion, em 2016, a procura por lazer e entretenimento online 
aumentou 30% em relação ao ano de 2015. “A expectativa é de que 
o crescimento se mantenha e supere os 50% em 2017. Hoje, nosso 
carro-chefe são as apostas esportivas. Elas correspondem a entrada 
de 50% de novos jogadores no site”, explica o executivo.

São Paulo, sábado a quarta-feira, 12 a 16 de novembro de 2016

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br

Página 7

Como fi delizar os 
consumidores de 

serviços de assinatura?

Os serviços por 

assinatura, 

principalmente os de 

entretenimento para 

consumo de música, 

fi lmes, séries etc. têm 

crescido muito no gosto 

dos brasileiros

No entanto, a evasão 
ainda é uma reclama-
ção constante destes 

distribuidores. Como fazer, 
então, para fidelizar esses 
clientes? Além de convencê-
los do quão vantajoso podem 
ser os serviços, essas empresas 
precisam encontrar maneiras 
de ultrapassar os obstáculos 
que podem surgir na hora de 
fi nalizar o pagamento.  

Em lugares como América 
Latina, Estados Unidos, China 
e Europa, a Worldpay tem par-
cerias para oferecer compras 
com um clique e armazena-
mento dos dados de cartões 
de crédito no momento em 
que o consumidor realiza seu 
cadastro via tokenização. E na 
hora de iniciar uma transação 
recorrente, usa-se o token já 
armazenado.  Essa facilidade 
traz efi ciência e rapidez para 
os consumidores e pode, cer-
tamente, melhorar as taxas de 
conversão para modelos de 
serviços de assinatura. 

Existem também modelos 
alternativos de cobrança que 
podem ser implementados, 
permitindo que as companhias 
atendam as necessidades e 
exigências de cada mercado 
específi co, além de oferecer 
fl exibilidade e consistência aos 
clientes que acabam optando 
por pagar da maneira que acha-
rem mais conveniente. 

Alguns modelos de compra 
como up front ou bulk permi-
tem que os clientes paguem 
por serviços periodicamente 
(mensal, trimestral ou anual). 
No Brasil, assim como em ou-
tros países, Spotify e Netfl ix 
estão entre os mais populares, 
em parte por conta do alcance e 
qualidade do conteúdo ofereci-
do. Empresas mais novas, que 
pretendem adotar esse modelo 
de cobrança, devem, contudo, 
pôr em prática uma estratégia 
que alerta os clientes com an-
tecedência quando renovar a 
assinatura para não perderem 
prazos e vantagens. 

Outras opções como o Pré-
pago e Store Value permitem 
que os consumidores carre-
guem crédito ou fi nanciem uma 
conta, e então, façam retiradas 
destes fundos, de acordo com 
o uso ou com base em um 

acordo de serviços. Um dos 
maiores desafi os para as em-
presas que oferecem modelos 
de assinatura é demonstrar e, 
ao mesmo tempo, lembrar aos 
consumidores o valor do servi-
ço oferecido versus o dinheiro 
pago por eles. 

Mesmo assim, de acordo 
com estudo Future of Digital 
Payments (Futuro do Paga-
mento Digital) da Worldpay, 
43% dos consumidores senti-
ram que o preço fi xo que eles 
estavam pagando para os seus 
produtos ou serviços não valia 
o investimento. Esse dado, só 
comprova a importância de 
oferecer pacotes fl exíveis que 
permitem que os indivíduos 
paguem pelo que eles efetiva-
mente usufruem, aumentando 
ou diminuindo o valor quando 
eles desejarem. Premiar os 
assinantes fiéis com novos 
produtos, serviços especiais 
ou descontos exclusivos é 
uma forma de fazer com que 
os consumidores se sintam 
satisfeitos e percebam o real 
valor pelo que pagam.  

Por último, o Pay Push 
permite que os usuários se 
inscrevam em um serviço e 
escolham manualmente o mé-
todo de pagamento de prefe-
rência antes que o serviço seja 
ativado ou entregue. Embora 
este modelo seja amplamente 
utilizado em muitos mercados 
domésticos, ele pode levar a 
uma alta rotatividade ou taxa 
de desistência, caso os consu-
midores ainda não sintam que 
o valor pago pelo serviço valha 
o seu desembolso.

Nestes cenários diversos, 
as possíveis soluções e imple-
mentações para um sistema de 
pagamento são trabalhosas e 
exigem tempo. Além disso, é 
importante estar atento para 
compreender as políticas de 
reembolso, chargebacks (uma 
forma de proteção ao consu-
midor oferecida pelos bancos 
que permitem que o consumi-
dor conteste uma transação 
fraudulenta em seu cartão de 
crédito) e cobranças retroa-
tivas. Tendo isso em mente, 
empresas que oferecem uma 
combinação de diferentes 
modelos de cobrança devem 
benefi ciar os consumidores, 
já que terão formas fáceis, 
fl exíveis e seguras de efetuar 
pagamentos. Para as empresas, 
essa combinação gera retenção 
de clientes e entrega uma solu-
ção personalizada, resultando 
em uma mistura benéfi ca para 
todos os envolvidos. 

(*) É General Manager da Worldpay 
para a América Latina.

Juan D’Antiochia (*)

O home offi ce é uma ex-
pressão inglesa que signifi ca 
“escritório em casa”. Este 
modelo de trabalho remoto 
é adotado por 68% das 325 
empresas que participaram 
da pesquisa Home Office 
Brasil edição 2016 da SAP 
Consultoria RH. Todavia, a 
dúvida que surge entre os 
funcionários é sobre os seus 
direitos trabalhistas.

De acordo com o advogado 
especialista no ramo Fabricio 
Sicchierolli Posocco, do escri-
tório Posocco & Associados Advogados e Consultores, em 2011 
a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) foi adaptada para 
manter os direitos a estas pessoas físicas.

“A Lei 12.551 atualizou o artigo 6º. Portanto, as garantias que 
o funcionário tem ao exercer seu ofício dentro da empresa são 
as mesmas, caso ele seja destacado para exercer sua função à 
distância, em seu domicílio, desde que fi que caracterizada a 
relação de emprego”, explica Posocco.

Segundo o especialista, na carteira de trabalho deste colaborador 
deve constar a data da admissão, a natureza do trabalho, o salário 
e a forma de seu pagamento. A empresa também é responsável 
por garantir férias, 13º salário, recolher Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), fornecer vale transporte proporcional 
aos dias que o funcionário precise se locomover, entre outros 
benefícios reconhecidos em convenção coletiva de trabalho.

Equipamentos

“Se considerados ferramenta de trabalho, é responsabilida-

de do empregador equipar 
o home offi ce, porque é ele 
que está assumindo os riscos 
da atividade econômica, con-
forme artigo 2º da CLT”, diz o 
advogado.

Isso quer dizer, que o funcio-
nário home ofi cce tem direito 
a solicitar a implantação de 
mobília adaptada às regras 
de saúde e segurança do 
trabalho, bem como compu-
tador, impressora, material 
de escritório, telefone, entre 
outros artigos que façam parte 

do seu cotidiano laboral.
“Contudo, gastos com luz e internet só serão ressarcidos, de 

acordo com a jurisprudência, se o empregado provar que são 
exclusivamente resultantes do trabalho”, avisa Posocco.

Freelancer

O freelancer é um profi ssional autônomo, que pode trabalhar 
em casa para diversas empresas de maneira totalmente inde-
pendente. Diferente do funcionário CLT, o freelancer não tem 
carteira assinada e sim um contrato de prestação de serviço.

“A característica do profi ssional autônomo é que ele trabalha 
quando, onde e como quiser. A partir do momento que ele passa 
a prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob 
a dependência deste e mediante salário, conforme assinalado 
no artigo 3º da CLT, ele desenvolve vínculo empregatício e pode 
requerer os mesmos direitos dos celetistas”, fi naliza o advogado 
Fabricio Sicchierolli Posocco (Por Emanuelle Oliveira (Mtb 
59.151/SP).

Conheça os direitos do trabalhador 
home offi ce garantidos por lei

Potencial da geolocalização e a força 
do mobile marketing no Brasil

Com a popularização dos 
smartphones, os serviços ba-
seados em geolocalização têm 
dado um impulso signifi cativo 
em diferentes ramos de negó-
cio. Para a Infobip, empresa 
que opera uma das maiores 
plataformas próprias de men-
sageria e comunicação do 
mundo, especifi camente para a 
área de marketing, trata-se de 
uma importante ferramenta de 
suporte para as marcas e suas 
respectivas estratégias.

Segundo Yuri Fiaschi, country manager da Infobip no Brasil, 
algumas empresas já usam a geolocalização para divulgar suas 
marcas e produtos. Na sua avaliação, essas iniciativas ainda são 
tímidas, mas em breve será comum chegar em um shopping center, 
por exemplo, e receber uma mensagem no celular informando 
sobre a promoção de uma loja, junto com um código que dará 
direito a um desconto. Ou ainda um convite para o cliente tomar 
um sorvete ou um café.

Hoje a quantidade de smartphones no País alcança 168 milhões 
de aparelhos, segundo dados levantados pela Fundação Getúlio 
Vargas de São Paulo em 2016. “Grande parte desse potencial 
depende, e muito, das operadoras, que precisam desenvolver 
tecnologias que permitam que a comunicação por geolocalização 

também alcance os usuários 
dos celulares comuns – os 
chamados feature phones –, 
e não fique restrita apenas 
aos smartphones”, destaca o 
executivo.

Segundo Fiaschi, o mercado 
de feature phones no Brasil 
cresceu 35,1% em um ano. 
Enquanto isso, o de smartpho-
nes encolheu 4,8%, de acordo 
com os dados divulgados pela 
consultoria Teleco. “Assim, 
entendemos claramente que 

esse é um segmento que não pode ser ignorado.” 
Apesar dos desafi os a ser superados, sob o ponto de vista tecno-

lógico e de negócios, para a Infobip, a demanda é grande, vinda, 
na maioria das vezes, de lojas, bancos e restaurantes. “Cada um 
desses segmentos atua a seu modo, montando uma estratégia 
própria, e com muita vontade de fazer as coisas acontecerem”, 
revela Fiaschi.

O executivo diz ainda que, por ser uma tecnologia relativamente 
nova, o retorno dessa estratégia é medido com base na relação 
direta entre o investimento e o aumento de clientes ou vendas. 
“Um restaurante que tenha investido um valor x no uso dessa 
tecnologia, por exemplo, consegue facilmente medir o ganho 
obtido ao comparar com outros períodos”, explica.

Canais de autosserviço aumentam índices de satisfação no e-commerce
O e-commerce surgiu em 1995 nos Estados 

Unidos e chegou no Brasil no ano 2000. A moda-
lidade hoje crescer 20% ao ano.  Segundo dados 
do Sebrae, os eletrodomésticos correspondem 
a 13% das vendas. Em segundo lugar saúde, 
beleza, e medicamentos com 13%, moda e 
acessórios 11%. Livros, assinaturas de revistas 
e jornais, 10% e informática, 9%.

E ao longo desta trajetória, as lojas virtuais 
passaram por diversos desafi os. Era preciso 
oferecer preço competitivo, superar a con-
corrência, ter um layout atrativo e fi delizar 
o cliente. Agora, o desafi o é driblar o tempo 
e oferecer, sempre, a melhor experiência 
possível com comodidade e horários de aten-
dimento fl exíveis.

Com uma geração de consumidores acostu-
mados com o imediatismo das redes sociais, 
a palavra de ordem tornou-se agilidade.  
“Demandas como troca, devolução, rastre-
amento mais rápidos colaboram para que a 
implantação de ferramentas de autosserviço 
cresça cada vez mais”, explica Bruno Stuchi, 
CEO da Aktie Now.

www.netjen.com.br

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

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Silvana Razeira (*)

As expectativas comerciais aumentam em datas come-
morativas e durante a alta temporada de compras - que 
começa na Black Friday e termina no Natal. Neste cenário, 

as tradicionais abordagens, como o envio de SMS, parecem fi car 
em segundo plano, mas, na realidade, elas são ótimas aliadas e 
um efi caz meio para interação com o público. 

Analisando o mercado, a Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) aponta que o Brasil encerrou dezembro de 2015 
com 257,8 milhões de linhas móveis - 8% menos em relação ao 
número total de linhas em 2014. Muitos acreditam que essa queda 
seja devido ao crescimento do uso de aplicativos de mensagens 
e consequente abandono do segundo ou terceiro chip.

Observando esses números com bastante critério, o que parece 
uma retração no mercado, torna-se uma oportunidade de obter 
mais assertividade no contato com clientes, pois o ambiente está 
ainda mais propício para mensagens. Assim, são 257,8 milhões 
de oportunidades de vendas. 

Dessa forma, o SMS se torna uma estratégia bastante atrativa 
e nada obsoleta para as empresas se diferenciarem e conquis-
tarem mais clientes, principalmente em grandes oportunidades 
comerciais como a Black Friday.

Segundo a Cellit. a mensagem de texto pode ser oito vezes mais 
efi caz para engajar os clientes quando comparada com outros 
meios de comunicação. Dentre os motivos para esta afi rmação, 
destaco que a ferramenta proporciona um contato mais direto 
e menos invasivo, que permite que a mensagem seja acessada 
pelo cliente no momento mais oportuno do seu dia. 

Adicionalmente, por não enfrentar barreiras como fi ltros anti-
spam, atrasos dos correios ou queda do sinal da internet, apresenta 
alta taxa de entrega e abertura. De acordo com a Venture Beat, o 

Black Friday: por que usar SMS 
na estratégia de negócio?

Inúmeras estratégias de marketing digital são aplicadas por empresas com o objetivo de ampliar as vendas

SMS tem uma taxa de abertura de aproximadamente 98%. Ainda, 
a resposta do consumidor é tão rápida quanto o recebimento da 
mensagem. É uma comunicação ágil, que funciona em duas vias e 
facilita a interação entre consumidor e empresa — principalmente 
quando existe prazo para aproveitar as ofertas.

Outro destaque é a rentabilidade, pois cada mensagem cus-
ta centavos e cada cliente consome mais do que o custo de 
conversão. Por isso, o valor de campanhas de SMS Marketing 
é extremamente atraente tanto para grandes empresas como 
para as pequenas, que buscam diferenciação no mercado e no 
relacionamento com clientes.

Portanto, em um mundo cada vez mais competitivo, cada 
oportunidade de fechar negócio deve ser aproveitada a fi m de 
promover uma régua de relacionamento com clientes que propor-
cione mais lucratividade e satisfação, conquistando a fi delidade 
do consumidor para as próximas compras. 

 
(*) É gerente de Negócios da Zenvia, companhia brasileira que viabiliza a 

comunicação entre empresas e consumidores.
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ARMRALARA
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INTELIGENCIA

O chama-
do “amigo
da onça”

(gíria)

Marca de 
cerimônias

oficiais

“Explorer”,
em IE

(Inform.)

Letra que,
em geral, 
indica o
plural

Letra do
dígrafo de
“barro”
(Gram.)

Estola
usada por
atrizes em
musicais

(?) Ribeiro,
baixista

brasileiro

Enviou 
o robô 

Curiosity 
a Marte

(?) sanfona,
resultado
de dietas
extremas

Traço que
não existe
mais em 

“autoajuda”
Foto do
perfil de

redes
sociais

“A Espada
Era a (?)”,
animação
da Disney

Relações
Inter-

nacionais
(sigla)

Capacida-
de mental
evoluída
no porco

(?) assada:
é servida

com molho
madeira

Interjeição
de cha-

mamento

Doente,
em inglês
Prefixo de
“ensacar”

Dois
desertos
africanos

Tempero
marinho
Filho de 
japoneses, no Brasil

Pratica 
a regata

Vulcão da
Sicília

Braço, 
em inglês
Retumbam;

ecoam

Fim, em
inglês

A dieta
rica em
gordura

trans, para
a saúde

Triturar 
(o queijo)
Ponto de

saque

Estereóti-
po (fig.)

Ponto, no
basquete

Osso do dedo (Anat.)

(?) de vidro: proteção
de muros que pode
ferir aves e gatos

Âmago;
cerne

Forma do
barbeador

O som do “ph” em
palavras inglesas

Ficou enterrado 
na lama (o carro)
O comportamento 
fora dos padrões

Potássio
(símbolo)
Golpe co-
mo o “jab”

Ruim

Tática do
time que

só joga no
contra-a-

taque (fut.)

Ex-deputado que
delatou o esquema do

Mensalão

Machucados Torneio 
do Grand

Slam
realizado
em Mel-
bourne

O plano al-
ternativo

Período
regido por
um signo
(Astrol.)

Relevo;
saliênciaS E M

3/ace — arm — boa — end — ill. 6/avatar — nissei. 7/falange.

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

Esta terça, o décimo sétimo dia da lunação não traz felicidade nas relações amorosas, mas dá bons lucros e êxito no tra-
balho. A Lua em Gêmeos. Por isso, qualquer assunto mais delicado será fácil de ser tocado e resolvido. Projetos, ideias, 
conversas e planos se apresentam de forma mais engenhosa e produtiva do que questões de ordem prática. Anote as 
ideias que surgirem na sua cabeça elas serão bem aceitas. As pessoas se interessam por assuntos de natureza mais leve e 
mais alegre. Com a curiosidade em alta, buscamos por novidades. Trocar informações, bater papo, aprender sobre novos 
assuntos, é o que interessará neste ciclo. Muita disposição para circular e tagarelar.
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Analise bem antes de agir para não 
se arrepender de suas decisões e 
ter que Projetos, ideias, conversas e 
planos se apresentam de forma mais 
engenhosa e produtiva do que ques-
tões de ordem prática. voltar atrás. 
De manhã um ótimo período para o 
diálogo. 35/735 – Vermelho.

No trabalho terá uma maior tensão 
falando coisas que deveriam fi car 
ocultas. Precisa do apoio dos colegas 
e dos superiores para realizar os seus 
planos. Administre as situações deste 
momento. Ao fi nal da tarde as emo-
ções têm que ser controladas, pois 
tiram o seu ânimo. 95/795 – Azul.

Trocar informações, bater papo, 
aprender sobre novos assuntos, 
é o que interessará neste ciclo. É 
tempo de romper relacionamento 
desgastado, mas com calma, sem 
precipitação com as palavras e 
ações. À noite qualquer tensão será 
provocada pela mudança de rumo. 
96/696 – Branco.

Mantenha o bom humor no amor, 
pois brigar e discutir não levam a 
nada. De manhã até duas da tarde 
evite tensão ainda mais no lar com 
familiares. A Lua em fora de curso 
a tarde dá impressões fortes em 
relação ao ambiente, absorvendo 
as energias negativas como uma 
esponja. 94/194 – Amarelo.

Os lucros virão através da ousadia e 
da coragem de arriscar. Terá chance 
de ganhar um benefício, se souber 
agir. Bom para o relacionamento 
íntimo em que não queira ser o dono 
da verdade e dar sempre a última 
palavra. Use de solidariedade. 85/385 
– Amarelo.

Projetos, ideias, conversas e planos 
se apresentam de forma mais enge-
nhosa e produtiva do que questões 
de ordem prática. Faça viagens, 
reveja pessoas queridas e amigos e 
familiares afastados. Anote as ideias 
que surgirem na sua cabeça elas 
serão bem aceitas em seu ambiente. 
87/387 – Verde.

Aplique bem o dinheiro que receber, 
não gaste à toa o que irá precisar 
depois. Evite exagerar nos gastos, 
levado por forte paixão, apenas por 
atração física. Um dinheiro ou um 
benefício a mais deve chegar em 
breve e deve ser bem aplicado, não 
gaste à toa. 38/338 – Vermelho.

A Lua em Gêmeos, por isso, qualquer 
assunto mais delicado será fácil de 
ser tocado e resolvido. Desta vez 
não deve haver a dúvida ao tomar 
atitudes, tanto nas ações como pa-
lavras em suas atividades pessoais. 
Depois do aniversário poderá entrar 
em ação, mas antes não, apenas 
prepare tudo. 45/445 – Azul.

Não force situações no trabalho, 
refl ita antes de agir para não se ar-
repender do que fi zer o disser nesta 
fase mais delicada do ano. Mantenha 
um clima de otimismo no trabalho, 
mesmo diante de difi culdades, e 
elas desaparecerão por si mesmas 
assim que o sol estiver sem eu signo. 
02/402 – Marrom.

Impasses e difi culdades serão passa-
geiros e logo virão as soluções. Com 
a Lua em Gêmeos comunique-se e 
saia da rotina em tudo. Dedique-se 
a resolver questões pessoais ou 
familiares e até mesmo crie um pro-
jeto comunitário que será sucesso. 
87/887 – Cinza.

Há muito que fazer neste fi nal de 
ano para sentir-se bem no ambiente 
doméstico. Por isso, mãos à obra. A 
sua dedicação dará bons resultados 
nesta terça a tarde. Precisa agir 
logo para resolver uma situação, 
apenas a noite pense bem antes de 
falar algo que comprometa. 78/678 
– Branco.

Anote as ideias que surgirem na 
sua cabeça elas serão bem aceitas. 
Os resultados daquilo que estiver 
realizando irão aparecer neste fi nal 
de ano ainda. Vai alterar sua rotina 
em breve quando o Sol for para o 
signo de Sagitário. 47/647 – Cores 
claras.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 15 de Novembro de 2016. Dia de Santo Alberto Magno, Santo 
Eugênio, São João Licci, São Fidenciano, e Dia do Anjo Ieiael, cuja virtude é 
a descoberta. Dia do Desporto Amador, Dia Nacional da Alfabetização, 

Dia Nacional de Combate ao Racismo, Dia do Jornaleiro e Dia da 

Proclamação da República. Hoje aniversaria a cantora Petula Clark que faz 
84 anos, a atriz Beverly D'Ângelo, que nasceu em 1951e o ator Marcelo Faria 
que faz 45 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é trabalhador, bem-humorado, modesto e 
amante do lar. Conquista grande popularidade pela sua simpatia e bom papo. 
Suas emoções são estáveis, o que torna mais fácil compreendê-lo. É artístico 
magnético e atraente, sendo bem-sucedido no comércio por conta própria. Tem 
ideias bastante liberais. Tem talento para atrair dinheiro e apoio das outras 
pessoas. Apesar de ser aventureiro precisa ter uma base. Mesmo tendo muitas 
dúvidas interiores tem personalidade forte, é determinado e com muita força 
de vontade.

Simpatias que funcionam
Para acabar com vício das drogas e bebidas: Quem 
tem algum parente viciado em drogas ou em bebidas al-
coólicas ou cigarro, deve escrever 7 vezes o nome desta 
pessoa em um papel branco e rezar o Salmo 87, pedindo 
ao anjo Veuahiah que leve para longe dela este vício que só 
traz tristezas. Depois, coloque o papel dobrado dentro da 
Bíblia, na página desse mesmo Salmo e deixe lá por 7 dias. 
No oitavo dia, recite novamente todos os versículos e pense 
fi rmemente no seu pedido, depois queime o papel e sopre 
as cinzas ao vento.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, fartura. 
Com fl ores perfumadas indica um amigo leal e bondoso. Mas 
uma árvore seca sem folhas e frutos corresponde à avareza 
e a ignorância, perdas e pobreza. Árvore com fl ores avisam 
a chegada do amor. Números de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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André Frateschi

Especializado no repertório do artista britânico, André 
Frateschi conta que mais de 80 músicas de Bowie estão 
no repertório da banda, que seleciona uma série delas 
para o espetáculo André Frateschi & Heroes - Tributo 
a David Bowie. André promete um show com músicas 
para piano e os clássicos Ziggy Stardust, Let’s Dance, 
Space Oddity, China Girl e Starman. Integra também no 
repertório o último single lançado em vida por Bowie, 
Lazarus, do CD Blackstar. A faixa ganhou um videoclipe 
onde Bowie canta na maior parte do tempo deitado sobre 
uma cama de hospital. O cantor faleceu pouco tempo 
depois do lançamento desse single.

Serviço: Teatro Morumbi Shopping (Shopping Morumbi), Av. Roque Petroni 
Júnior, 1089, tel. 5183-2800. Quartas às 20h. Ingresso: R4 50. Até 30/11.

Sandra Vargas. Foto: Divulgação

Dia 12 de novembro de 2016, 
o Grupo Sobrevento estreia seu 
novo espetáculo para bebês, 
“Terra”

Na peça uma mulher pisa na terra. 
Fazia tempo que não sentia a terra 
nos seus pés. Ao senti-la, lembra do 

carinho que brota da terra. Dela, desen-
terra os seus segredos, as coisas pequenas 
de que é feito o amor que cultivamos. 
Inspirada na ideia de que as crianças 
costumam enterrar coisas que lhes são 
signifi cativas, Sandra Vargas cria um texto 
que fala de memória, dos laços afetivos e 
do amor que está dentro de todos nós e 
que é a base de todo ser humano. Sandra 

Vargas, também atriz, apresenta-se na 
companhia de dois músicos, que tocam, 
ao vivo, violão (William Guedes, que res-
ponde pela direção musical e trilha com-
posta especialmente para o espetáculo) 
e violoncelo (Denise Ferrari). 

Serviço: Espaço Sobrevento - Rua Coronel Albino 
Bairão, 42, Mooca, tel. 3399-3589. Sábados e domingos 
às 11h. Entrada franca. Até 11/12.

O maior hipnólogo do mundo estará 
em curta temporada no Honda Hall com 
seu show de hipnose: Hipnomental. Fábio 
Puentes faz hipnose desde os onze anos de 
idade, hipnotiza pessoas, animais domésti-
cos e selvagens de diferentes espécies em 
Zoológico. Hipnologo Clínico Colaborador 
em cursos, palestras e seminários do grupo 
de Dor LER/DORT, Instituto de Neurolo-
gia e Cirurgia de Trauma do Hospital de 
Clinicas FMUSP.

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila Olím-
pia, tel. 3045-4146. Sexta (18) às 23h59. Ingresso: R$ 40.

Concerto
A Associação Brasileira de Música Clássica Japonesa e a Associa-

ção Cultural Cachuera! promovem, em 17 de novembro, o Concerto 
de Verão. A professora Yoko Nishi (koto) junto com os convidados 
Shen Kyomei Ribeiro (shakuhachi e fl auta), Gabriel Levy (acordeon), 
Camilo Carrara (violão), Vitor da Trindade (percussão) e Paulo Dias 
(percussão). Na primeira parte do concerto, peças de koto revelarão 
a virtuosidade de Yoko Nishi e as possibilidades de sonoridades do 
instrumento japonês. A segunda parte inclui músicas brasileiras (Pi-
xinguinha, Milton Nascimento, etc) e o encontro dos instrumentos 
japoneses e ocidentais.

Serviço: Espaço Cachuera, R. Monte Alegre, 1.094, Perdizes, tel. 3875-5563. Quinta (17) 
às 20h.  Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Missa
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 aprofundando na obra da autora, 
Eduardo percebeu 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 encantamento ao poder da palavra. 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.

Teatro para bebêsRock
Divulgação

MELHORANDO SEMPRE.

“Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para 
que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o 
bem...” – Paulo. (II Coríntios, 13:7.). Evidentemente, não podes 
garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira cons-
tante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha, 
entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que 
vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma fl or. Certo, 
não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis mas 
compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos quais 
somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento, 
contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente 
e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem 
dúvida, não podes socorrer a todos os enfermos que choram na 
Terra, entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação 
de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o 
amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, 
não podes sanar as difi culdades totais da família em que nasceste, 
todavia, ninguém está interditado, no sentido de ajudar a um pa-
rente menos feliz ou cooperar na tranqüilidade que se deve manter 
em casa. Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada 
conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram 
no Planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca 
exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. 
Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, 
confi ante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado 
corrigir todos os erros e extinguir todas as afl ições que campeiam 
nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, 
melhorando a vida e dignifi cando-a, em nós e em torno de nós. Livro 
Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.

Mágica e ilusionismo



O segmento de franquias 

continua sendo um 

dos que mais cresce no 

Brasil, mesmo em meio 

à atual crise econômica

Além de atrair milhares 
de franqueados todos 
os anos, o segmento 

também registra um aumento 
considerável no número de 
redes. O negócio é bastante 
interessante para quem tem 
um negócio que pode ser repli-
cado, a fi m de ganhar escala. Os 
franqueados atuam como uma 
espécie de sócios locais, tendo 
seus direitos e deveres. 

Contudo, mais que uma 
empresa de sucesso, para 
franquear uma marca é preciso 
tomar uma série de cuidados 
e principalmente se cercar 
de profi ssionais muito com-
petentes e experientes no 
franchising. Por ter já passado 
por todos esses passos, com-
partilho com você os cuidados 
indispensáveis que nós tivemos 
na hora de franquear. 
 • Plano de negócios: Sem 

um bom plano de negó-
cios, nada irá acontecer. 
O franqueador precisa 
ter muito claro suas 
perspectivas e possibili-
dades. É hora de definir 
o modelo ideal, levantar 
os custos necessários 
para a formatação e ex-
pansão, e ainda desenhar 
o perfil adequado do seu 
franqueado.

É o momento de defi nir a 
estratégia de abertura de uni-
dades, as regiões prioritárias 
para expandir, além dos valores 
da taxa de franquia, royalties, 
fundo de propaganda e prazo 
de retorno do investimento 
feito pelo franqueado. Sem 
uma projeção clara do quanto 
será investido e quanto será 
lucrado, ninguém manifestará 
interesse em ser seu franquea-
do. Contar com o apoio de uma 
consultoria especializada em 
franchising pode ser a melhor 
alternativa.
 • Instrumentos jurídi-

cos: Um dos documentos 
mais importantes é a 
COF - Circular de Oferta 
de Franquia, que é regida 
pela Lei 8.955/94. Trata-
se do contrato que sela 
os compromissos entre 
franqueador e franqueado. 
É preciso um grande apoio 
jurídico nesse momento, 
tanto para um lado quanto 
para o outro.

O franqueador precisa se 
cercar de bons advogados a 
fi m de garantir que o plano de 
negócios que ele elaborou na 
etapa anterior esteja extrema-
mente bem documentado, a 
fi m de evitar processos e outras 
decepções no futuro. Todo o 
cuidado nesse momento ainda 
é pouco.

 • Padronização: Tendo 
tudo muito bem defi nido, 
é hora de criar os manuais 
da sua franquia. Neles 
fi cam estabelecidos, nos 
mínimos detalhes, o pro-
jeto arquitetônico e de 
decoração, os padrões 
de produtos, serviços e 
atendimento, o sistema 
de gestão e tudo o que for 
importante para garantir 
que o cliente não perceba 
nenhuma diferença, mes-
mo que seja atendido em 
unidades separadas por 
quilômetros de distância. 
Tudo precisa estar devida-
mente padronizado.

É importante que esse ma-
nual seja feito com base numa 
unidade-piloto, que pode ser 
um pouco diferente do seu 
negócio atual, que deve ter 
que passar por algumas adap-
tações para se transformar 
numa franquia. Na unidade 
modelo, poderão ser realiza-
dos diversos testes para que 
se reproduzam fi elmente as 
condições de trabalho que 
serão enfrentadas diariamente 
pelos franqueados que estarão 
à frente da operação.
 • Expansão: Depois de ter 

tudo bem testado e apro-
vado, é hora de expandir. 
Algumas redes preferem 
internalizar a expansão, 
querendo manter essa área 
tão estratégica dentro da 
própria franqueadora. Já 
outras, preferem contratar 
empresas especializadas 
nessa área para aumentar 
a projeção e a captação de 
leads.

Muitas defi nem um plano de 
expansão em espiral, ou seja, 
quanto mais perto da franque-
adora, melhor. Isso porque no 
início é preciso ter uma atenção 
ainda maior, principalmente 
em relação a fornecedores. 
Uma barreira geografi a pode 
difi cultar isso bastante. Con-
forme vão ganhando experi-
ência, maturidade e segurança, 
expandem para regiões mais 
distantes.

Por fim, gostaria de desta-
car que, independentemente 
de qual fase você esteja no 
seu processo de formatação 
de uma franquia, é muito 
importante ser responsável e 
pensar em primeiro lugar nos 
seus clientes. Eles seriam os 
maiores beneficiados nesse 
processo? Depois, as vanta-
gens para o seu franqueado 
são mesmo reais? Crie um 
negócio que seja sólido, para 
que ele cresça e perdure. 
Esqueça os ganhos de curto 
prazo e invista na susten-
tabilidade e longevidade 
da sua rede. Só assim será 
possível atingir o sucesso 
verdadeiro.

(*) - É sócio fundador da franquia 
Global Study, franquia de intercâmbio 

(www.globalstudy.com.br). 

Franchising na Prática: 
cuidados indispensáveis 

para formatar uma 
franquia

Flávio Imamura (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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BOREAU TERMOPLASTICOS LTDA, torna público que requereu na CETESB a
Renovação da Licença de Operação para Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não especificados anteriormente. À RUA SALETE, nº 75 -
87 - R. BALBINA, JD SALETE, TABOÃO DA SERRA/SP.

GRIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDADOS PLÁSTICOS LTDA - ME. Torna Público
que solicitou junto a Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Simplificada p/ Fabricação
de artefatos de material plástico p/ uso na construção, exceto tubos e acessórios, à Rua
Borges de Medeiros, nº 35 – Jordanópolis – SBCampo – CEP: 09891-360.

COCAIA 10 POSTO DE SERV. E CONV. LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia nº 3301577 e requereu a Licença de Instalação p/ Comércio de Com-
bustíveis p/ Veículos Automotores (Posto Revendedor), sito à Av. Paulo Guilguer Reim-
berg, nº 2.090. Pq. Maria Fernandes. São Paulo/SP.
YUKNALA LTDA EPP. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia, de
Instalação e de Licença de Operação nº 30001493, para Serviço de Serigrafia em Pe-
ças do Vestuário (Camisetas, etc.), sito à Rua Padre Adelino, nº 1.580. Quarta Parada.
São Paulo/SP.
MARIANO E MARIANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS LTDA ME. torna
público que requereu na CETESB a Renovação da Licença de Operação, para Fabricação
de Artefatos de Joalheria e Ourivesaria, sito à Rua Celso de Azevedo Marques, nº 168.
Moóca. São Paulo/SP.
POSTO GARCIA DE CAMPINAS LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renova-
ção da Licença de Operação, para Posto de Combustível, sito à Rodovia Anhanguera, s/
nº. Km 99. Jardim Eulina. Campinas/SP.
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO COMUN. VILA IOLANDA LTDA. torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 30010501, válida até 22/
03/2.021, para Hospital, Público ou Particular, sito à Rua Cabo José Teixeira, nº 189.
Vila Iolanda (Lajeado). São Paulo/SP.
LAS VEGAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP. torna público que recebeu da CETESB
a Renovação da Licença de Operação nº 45007200, válida até 10/11/2.021, para Posto
de Combustível, sito à Rua Brigadeiro Jordão, nº 959. Ipiranga. São Paulo/SP.
AUTO POSTO PARQUE DA JUVENTUDE LTDA. torna público que requereu na CETESB
a Renovação da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e
Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Cruzeiro do Sul, nº 2.363. Santana. São
Paulo/SP.
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação nº 14007435, válida até 26/03/2.019, para Posto de Abasteci-
mento de Veículos, sito à Rua Tancredo Neves, nº 900. Cristo Rei. São José do Rio
Preto/SP.
AUTO POSTO PUCCI LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito à
Rua Osvaldo Pucci, nº 621. Jardim Nossa Senhora do Carmo. São Paulo/SP.
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Instalação nº 30004527 e requereu a Licença de Operação para, Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Jacú-Pêssego,
nº 1.200. José Bonifácio. São Paulo/SP.
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. torna público que requereu da CETESB
a Licença Prévia e de Instalação (Ampliação), para Posto de Abastecimento de
Veículos, sito à Rua Tancredo Neves, nº 900. Cristo Rei. São José do Rio Preto/SP.

“Fazer o sarampo passar 
para a história não é 
missão impossível”, 

disse Robin Nandy, responsável 
pela imunização no Unicef, cita-
do num comunicado conjunto 
da Organização Mundial de Saú-
de (OMS), do Unicef, da Aliança 
para a Vacinação (Gavi) e dos 
centros de prevenção e controlo 
de doenças dos Estados Unidos 
(CDCP).

“Temos os instrumentos e o 
conhecimento para fazê-lo; o 
que nos falta é a vontade polí-
tica para alcançar cada criança, 
esteja ela onde estiver. Sem 
este compromisso, as crianças 
vão continuar a morrer de uma 
doença que é fácil e barato pre-
venir”. As entidades estimam 
que as campanhas de vacinação 
do sarampo e um aumento da 
cobertura da vacinação de roti-
na tenham permitido salvar 20,3 
milhões de vidas entre 2000 e 
2015, mas o progresso não é 
equilibrado. Em 2015, cerca 
de 20 milhões de crianças não 
foram vacinadas e estima-se 
que 134 mil tenham morrido 
da doença.

A República Democrática 
do Congo, a Etiópia, a Índia, 
a Indonésia, a Nigéria e o Pa-
quistão representam metade 
das crianças por vacinar e 
75% das mortes por sarampo. 
“Não é aceitável que milhões 
de crianças fi quem por vacinar 
todos os anos. Temos uma va-
cina segura e muito efi caz para 
parar a transmissão do sarampo 
e salvar vidas”, disse Jean-Marie 
Okwo-Bele, diretor do departa-
mento de imunização da OMS. 
Ele lembrou que a região das 
Américas foi este ano declarada 
livre de sarampo, “o que prova 
que a eliminação é possível”. 
“Agora temos de acabar com 
o sarampo no resto do mundo. 
Começa com a vacinação”, 
afi rmou.

O presidente do Gavi, Seth 
Berkley, lembrou que o sarampo 
é um bom indicador da robustez 
dos sistemas de imunização dos 
países”.

“Para abordar as doenças 

Por iniciativa do Ministério de Minas e 
Energia (MME), está em debate por meio 
de consulta pública a abertura do Mercado 
Livre de Energia para mais consumidores. 
Hoje ele benefi cia apenas empresas que 
tenham demanda mensal acima de 500kw e 
geralmente pagam mais de R$ 100 mil/mês 
na conta de luz. “Em alguns países da Amé-
rica Latina, o limite é bem mais baixo. No 
Chile é 300kw, Peru com 200kw, na Colômbia 
e em El Salvador todos os consumidores são 
livres, não há demanda mínima”, pontua 
Igor Rodrigues, diretor da Inter Energia, 
empresa de consultoria do setor.

Ele também explica que a livre esco-
lha por um fornecedor de energia gera 
uma busca por racionalização de custos 
dos geradores, inovação de produtos e 
criação de outros serviços em função da 
maior concorrência. “Mesmo sendo para 
poucos, o Mercado Livre de Energia no 
Brasil já trouxe cerca de R$ 43 bilhões 
em economia para os consumidores em 

relação aos preços praticados no mercado 
cativo (dados da Associação Brasileira dos 
Comercializadores de Energia)”, afi rma 
Rodrigues.

Entre as vantagens, o Mercado Livre 
de Energia traz preços menores para os 
consumidores e a abertura do mercado 
poderá criar produtos que não existem 
atualmente, como exemplo, um programa 
de fi delidade com geração de pontos na 
fatura e desconto por tempo de contrato. 
“Seria ainda possível garantir que a gera-
ção de energia do fornecedor escolhido 
é 100% renovável, como fontes eólicas e 
solar”, comenta Rodrigues. Ainda assim, 
nem todos podem ter acesso.  

Para o diretor, o motivo da restrição é 
que o mercado de energia elétrica funciona 
com garantias geradas por contratos lon-
gos que possibilitam a expansão de novos 
parques geradores para a construção de 
hidrelétricas, parques eólicos e solares, por 
exemplo. “Estes contratos longos somente 

são possíveis em função da garantia de 
compra futura pelas distribuidoras, que 
se dá em anos, gerando a possibilidade 
de bancos ou outros agentes terem menor 
risco em emprestar os recursos para gran-
des obras de geração de energia”, justifi ca 
Rodrigues.

Outro desafi o está no fato de que os 
agentes livres precisam se associar à 
CCEE (Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica) que atualmente funciona 
como um centralizador de informações 
de contratos de energia, obrigando os 
agentes a cadastrarem e atualizarem 
várias informações mensais e com sérias 
penalidades no caso de não cumprimento 
de alguma atividade, explica o diretor da 
Inter Energia, concluindo que quanto maior 
o mercado aberto de consumidores, maior 
será o interesse de empresas do setor em 
investir e consequentemente de gerar 
desenvolvimento para o país.

Fonte: (www.interenergia.com.br).

Sarampo mata 400 crianças por 
dia em todo o mundo, diz Unicef
Quase 400 crianças morrem diariamente de sarampo no mundo, apesar de a vacinação ter permitido 
reduzir o número de mortes em 79% nos últimos 15 anos, revela um relatório divulgado em Genebra

de mortes), pneumonia (15,5%, 
0,9 milhões de mortes) e morte 
durante o parto (11,6%, 0,7 
milhões de mortes). Em 2015, 
os países com maiores taxas 
de mortalidade infantil (mais 
de cem mortes por cada mil 
nascimentos) foram Angola, 
República Centro-Africana, 
Chade, Mali, Nigéria, Serra 
Leoa e Somália. Nestes países, 
as principais causas de morte 
foram a pneumonia, a malá-
ria e a diarréia, pelo que os 
investigadores recomendam 
investimentos para promover 
o aumento da amamentação, a 
disponibilização de vacinas e a 
melhoria da qualidade da água 
e saneamento.

Em comparação, nos países 
com menores taxas de morta-
lidade infantil (menos de dez 
mortes por cada mil nascimen-
tos), incluindo a Rússia e os 
Estados Unidos, as principais 
causas de morte foram anoma-
lias congênitas, complicações 
devido ao parto prematuro e 
lesões. Os investigadores reco-
mendam a melhoria da detec-
ção e tratamento das anomalias 
congênitas, dos cuidados de 
saúde durante a gravidez e o 
parto e mais investigação sobre 
a efi cácia das intervenções em 
casos de lesão.

Citada num comunicado da 
The Lancet, a autora principal 
do estudo, Li Liu, da Escola 
de Saúde Pública Johns Ho-
pkins Bloomberg, nos Estados 
Unidos, reconheceu que a so-
brevivência infantil “melhorou 
substancialmente desde que os 
Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio foram defi nidos, em-
bora a meta de reduzir em dois 
terços a mortalidade infantil não 
tenha sido alcançada”. “O pro-
blema é que este progresso foi 
desigual e a taxa de mortalidade 
infantil permanece elevada em 
muitos países. É necessário 
um progresso substancial nos 
países da África subsaariana e 
no sul da Ásia para se alcançar 
a meta dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável”, disse 
(Agência Lusa).

evitáveis através da vacinação 
mais mortíferas precisamos de 
compromissos fortes por parte 
dos países e dos parceiros para 
aumentar a cobertura vacinal 
e os sistemas de vigilância”, 
afi rmou.

O sarampo, uma doença viral 
altamente contagiosa que se 
transmite por contato direto 
e pelo ar, é uma das principais 
causas de morte entre as crian-
ças pequenas a nível mundial, 
mas é evitável com duas doses 
de uma vacina segura e efi caz.

No entanto, surtos da doença 
em vários países, provocados 
por falhas na imunização de 
rotina e em campanhas de 
vacinação, continuam a ser 
um problema: só em 2015 
houve surtos no Egito, Etió-
pia, Alemanha, Quirguistão e 
na Mongólia. Quase metade 
das 5,9 milhões de mortes de 
crianças com menos de cinco 
anos registradas em 2015 ocor-
reram no primeiro mês de vida, 
conclui estudo o divulgado em 
Londres. Publicado na revista 
científi ca The Lancet, o estudo, 
que apresenta os dados mais 
recentes sobre a mortalidade 
infantil em 194 países, indica 
que 5,9 milhões de crianças 
morreram em 2015 antes dos 
5 anos, 2,7 milhões das quais 
eram recém-nascidas.

Globalmente, em 2015 houve 
menos quatro milhões de mortes 
infantis do que em 2000, em 

grande parte devido à redução 
da mortalidade associada à 
pneumonia, à diarréia, morte 
durante o parto, malária e ao 
sarampo (todas caíram mais 
de 30% entre 2000 e 2015). No 
entanto, embora o número de 
mortes de recém-nascidos tenha 
diminuído de 3,9 milhões em 
2000 para 2,7 milhões em 2015, 
o progresso na redução da mor-
talidade neonatal (nos primeiros 
28 dias de vida) foi mais lento 
do que nas crianças entre um 
mês e cinco anos. Isto resultou 
num aumento da proporção de 
recém-nascidos entre a mortali-
dade infantil, de 39,3% em 2000 
para 45,1% em 2015.

Se as mortes de recém-nasci-
dos tivessem caído ao mesmo rit-
mo das mortes de crianças entre 
um mês e cinco anos, o mundo 
teria alcançado o Objetivo de 
Desenvolvimento do Milênio de 
reduzir a mortalidade infantil em 
dois terços entre 1990 e 2015, 
o que não aconteceu. O estudo 
destaca também as desigual-
dades no progresso registrado 
no mundo, com as taxas de 
mortalidade infantil variando 
entre 1,9 e 155,1 mortes por 
mil nascimentos, e 60,4% (3,6 
milhões) de todas as mortes 
ocorridas em 10 países.

Apesar dos progressos, as 
principais causas de morte 
entre as crianças foram as 
complicações devido a parto 
prematuro (17,8%, 1,1 milhões 
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A música, quando cons-

truída num formato or-

questral, requer uma 

elaboração sustentada 

por vários naipes para 

que atinja suntuosidade, 

beleza e harmonia

Para tanto, o compositor 
escolhe, a priori, os 
instrumentos que se 

identifi cam com os efeitos que 
deseja produzir. Como escul-
tura sonora, é moldada passo 
a passo, tendo como alicerce 
materiais que vão desde a fra-
gilidade da argila até a potência 
do granito. Esses materiais 
servirão de base para que a 
composição se transforme em 
objeto de contemplação.

A tessitura familiar, à seme-
lhança da orquestra, compre-
ende a transmissão geracional 
que organiza as diferenças e o 
sentido de pertencimento, no 
que diz respeito às ligações 
que geram a dinâmica familiar. 
A encenação que comporta 
os sujeitos e os lugares que 
ocupam, permite que a inter-
subjetividade transite e, assim, 
sustente o mito familiar.

Toda música, como discur-
so em ato, provoca reações 
em todos os envolvidos, na 
temporalidade de sua execu-
ção. Essas melodias podem 
suscitar imagens de formas e 
dimensões singulares, porque 
alcançam as diversas subjeti-
vidades, constituídas em con-
tinentes familiares íntegros ou, 
por vezes, frágeis com ameaças 
constantes de ruptura.

As crenças familiares com-
partilhadas de forma cons-
ciente e também inconsciente 
oferecem contornos que carac-
terizam o grupo, delimitando 
interioridade e exterioridade, 
isto é, um dentro (quem sou 
eu) e um fora (quem é o ou-
tro), bem como as fronteiras 
de pertencimento/exclusão. A 
vida como processo ritualizado 
é fundamental para a dimensão 
que assegura o nível intersub-
jetivo (ou não), ocasionando 

refl exos familiares.
Numa época, ou mesmo en-

tre gerações, a música deixa 
sua marca registrada sobre 
um tipo de vida sócio- política, 
relacionada a esse período. 
Pode-se interpretá-la dentro 
de um contexto em que, cada 
um deixa entrever seu poder e 
riqueza, decadência e declínio, 
que conferem uma condição 
de empoderamento ou empo-
brecimento psíquico, gerando 
descontinuidade de criações, 
pelo entorpecimento das ins-
tâncias psíquicas dos sujeitos. 
Diversos compositores deixa-
ram esse signo transparecer 
em suas obras.

A transmissão psíquica opera 
com a temporalidade, isto é, 
com as marcas que diferenciam 
as gerações. Assim alojadas, 
permitem o acolhimento e a 
história recriada nos descen-
dentes da malha familiar, que 
se defi ne inclusive, pelo con-
texto sócio- político-cultural 
nem sempre afi nado com as 
garantias a seus cidadãos.

A orquestra e a família, como 
sinônimo de grupalidade, 
apontam para a importância 
da dimensão dos vínculos e 
do respeito à condição do de-
senvolvimento humano, como 
fator relevante à constituição e 
manutenção de alteridade.

Realização, equidade e afi lia-
ção são variáveis pertencentes 
a toda denominação grupal. 
Os aspectos contemplados 
na relação orquestra/família 
também se aplicam a empre-
sas, visto que, a prospecção de 
motivação para o sucesso da 
entidade está diretamente re-
lacionada a fatores intrínsecos 
e extrínsecos à equipe.

(*) - Pianista, compositora C.D.M.SP 
– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do 

livro “Poemas de Amor e Vida” 
Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga, 

com pós em neuropsicologia 
(rosemary9mantovani@gmail.com);

(**) - Psicóloga – IPUSP. Doutora 
em Semiótica e Linguística Geral 

– FFLCHUSP. Especialista em 
Psicologia Hospitalar-INCOR-

HCFMUSP Bacharel em Letras 
Clássicas e Vernáculas – FFLCHUSP. 

(srugno@gmail.com).

Música e Psicologia
na promoção da Saúde

Rosemary Mantovani (*) e Sueli Rugno (**)

13º Salário
1) Quais trabalhadores têm direito ao 13º salário?

O 13º salário, ou gratifi cação natalina, é devido a todos os 
empregados urbanos, rurais e domésticos.

2) Qual é o prazo de pagamento do adiantamento 
(1ª parcela) do 13º salário?

O pagamento da 1ª parcela do 13º salário deve ocorrer 
entre os dias 1º de fevereiro e 30 novembro de cada ano, 
salvo se o empregado já o recebeu por ocasião das férias. 
O adiantamento deve ser pago ao ensejo das férias, se 
requerido pelo empregado no mês de janeiro do corres-
pondente ano.

3) Poderá o empregado receber, por ocasião das 
férias, o adiantamento do 13º salário?

Sim, desde que faça a solicitação ao empregador no mês de 
janeiro do ano em curso.

Caso o empregado não tenha solicitado o adiantamento 
do 13º salário por ocasião das férias, na data correta, fi cará a 
critério do empregador conceder ou não esse adiantamento, 
sem prejuízo de eventual disposição sobre o assunto no docu-
mento coletivo de trabalho da respectiva categoria profi ssional. 
Ressalta-se que a 1ª parcela do 13º salário corresponde a 50% 
do salário recebido no mês anterior.

4) Empregado admitido em 16 de fevereiro terá 
direito ao avo desse mês para cálculo do 13º 
salário?

Não. Para ter direito ao avo de 13º salário é necessário que o 
empregado tenha trabalhado em uma fração igual ou superior 
a 15 dias no mês.

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

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

Marcel Novaes – Record –  Professor, físico 
pesquisador, especialista em história da democracia, 
lançou foco no sistema americano. O fato de ser pro-
fessor brasileiro, propicia uma abordagem bastante 

clara sobre o processo democrático norte-unidense, tornando-o 
mais palatável. O leitor saberá de fatos primordiais que lastrea-
ram o seu movimento revolucionário, nascimento e o fi ncar de 
pilares que a sustentam até o momento. Esclarecedor.

O Grande Experimento: A desconhecida 
história da revolução americana e do 
renascimento da democracia moderna

Lydia Simonato – Rede Sem Fronteiras – 
Cada poema um provérbio e sua devida explicação. 
Ex: “De cabo a rabo”; “Bicho de sete cabeças”, “Chato 
de galocha”. A premiada professora, alia boa poesia 
com textos sérios, contudo, bem humorados. Para 
qualquer idade.

Ditos por não Ditos

Cris Guerra – Planeta – Criadora do blog 
“Hoje vou assim”, compilou fotos e dicas, que ao 
longo de cinco anos, auxiliou com suas dicas diárias, 
pessoas que desejavam diferenciar-se ou achar-se, 
num visual adequado à sua personalidade ou me-
ramente a uma casualidade. Bela variedade. Prima 
pelo diferente.

Moda Intuitiva

Gabriel Torres – Nova Terra -  Sem temer 
contar seus segredos, o milionário autor, inicia 
seu livro num tom, propositadamente arrogante, 
dizendo-se milionário antes de escrever o livro, aliás, 

seu 26º. De maneira fl uida e muito prática, literalmente ensina 
como tratar a matéria, seus enfrentamentos e principalmente 
o posicionamento que o candidato a rico deverá ter. Deixa 
claro que dinheiro não aceita desaforo. Fácil e absolutamente 
factível.

Os Mitos do Dinheiro:
O caminho para a sua 
independência fi nanceira

Gilberto M. A. Rodrigues – Moderna – Pro-
fessor de Relações Internacionais, emérito pesqui-
sador, retrata artigos publicados em sua coluna no 
jornal A Tribuna de Santos. Neles, em forma de bate 

papo , trata de assuntos internacionais, ao sabor do dia-a-dia. 
Sem fi rulas, explica situações. Com muita verve, aponta erros 
e não raro oferece uma eventual solução. Bom.

Papo de Café: Conversando 
sobre relações internacionais Assista ao canal Livros 

em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003910-55.2016.8.26.0008 (Cumprimento de
Sentença). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a SEYU TERUYA,
CPF 645.397.178-04, RG 3473507, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença 
por parte de MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, alegando em síntese:
foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 17.580,13, 
p p g

que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo ofe-
recer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2016.           12 e 17/11 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Citação e Intimação - Prazo 20 dias. Proc. 0005191-
22.2011.8.26.0008. A Drª. Amanda Eiko Sato, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do 
Tatuapé/SP. Faz Saber a Espólio De Roberto Cardoso Junior, representado por Roderlei Cardodo RG 
8.575.142, CPF/MF 057.070.918-07, Cátia Cardoso CPF Nº 113.425.228-50 que Momentum Empre-
endimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 
2.076,65, referente ás despesas da taxa de conservação do lote 20 da Quadra BN, Empreendimento 
Terras de Santa Cristina I. Estando os réus, em lugar ignorado, foi deferida a Citação e Intimação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo, 29 de Setembro de 2016.                                                                               12 e 17/11

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0013470-58.2011.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Baiardo de Brito

ç ( ) ( )

Pereira Júnior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Durvalino dos Santos, Rua Hum, 100, Predio 22
- Apto. 33 B, Taipas - CEP 02820-000, - SP, CPF 111.004.948-04, RG 6.410.859, Casado, Brasileiro,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: ação de cobrança no valor de R$ 23.732,61, referente às
da taxa de conservação do lote 28, da Quadra OK, do Empreendimento Terras de Sta Cristina VII. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 

ç p

os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10 de maio de 2016. 12 e 17/11

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014660-22.2016.8. 26.0007. O(A) Mm. Juiz(A)
De Direito Da 3ª VC, do Foro Regional Vii - Itaquera, Estado de SP, Dr(A). Celso Maziteli Neto, 
na Forma da Lei, Etc. Faz Saber A Jose Carlos Vieira, Cpf: 092.958.083-51, Rg 200.371 0 5, Que 
Nos Autos da Ação De Cumprimento de Sentença, Requerida Por Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, Foi Deferida A Sua Intimação Por Edital Para Que Efetue O Pagamento Do Valor
De R$ 11.707,83, Que Deverá Ser Devidamente Atualizado Até A Data Do Efetivo Pagamento, No
Prazo De 15 Dias, A Fluir Após Os 20 Dias Supra, Sob Pena De Multa De 10 % (Art.513,§2º,Iv,Do 
Ncpc), Podendo Oferecer Impugnação No Prazo De 15 Dias. Será O Presente Edital, Por Extrato,
Afixado E Publicado Na Forma Da Lei. Nada Mais. Dado E Passado Nesta Cidade De São Paulo, Aos
10 De Outubro De 2016.                                                                                                   12 e 17/11

Intimação Prazo 20 dias Processo nº 0171354-07.2011.8.26.0100, Cumprimento de sentença
(0031708-06.2016.8.26.0100) O(a) Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível do Foro da Capital - São Paulo, na forma da lei, etc. Faz Saber a MARTA ANGELICA 
BIASOTTI, CPF 292.631.358-60, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença
por parte de UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO

q p p ç p çq p p ç p ç

por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 20.699,61, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 
15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                       12 e 17/11

Edital de Citação prazo 20 dias - Proc. 1005943-47.2015.8.26.0004. O Dr. Julio Cesar Silva de Men-
donça Franco, Juíza de Direito da 1º VC do Foro Regional da Lapa/SP. Faz Saber á Daiane Da Rocha 
Soares, Portadora do RG Nº 45.371.584-9 e CPF Nº 345.002.458-20 que UNIÃO SOCIAL CAMILIANA,

ç g p

lhes ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança de R$ 13.875,51, referente ao contrato de prestação
q

de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a representante
legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque
a ação, sob pena de ser constituído, de pleno direito o titulo executivo judicial. Ficando advertido de 
que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. São Paulo, 14/10/2016.                                                                             12 e 17/11

Edital de Citação Prazo 20 dias - Proc. 1011127-94.2014.8.26.0011. A Drª ROSANA MORENO SAN-
TISO, Juíza de Direito da 3º Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP, Faz Saber a AUSILIARE 
TELECOM & INFORMATICA LTDA CNPJ Nº 74.308.248/0001-50 que MOMENTUM EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 9.901,78, referente 
à taxa de conservação e melhoramentos do lote 37, da Quadra CW, do Loteamento Ninho Verde ll. 
Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, ofereça contestação a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será 
o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 14 de Outubro de 2016.   12 e 1711

Processo Nº1015771-73.2015.8.26.0002/01 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 8ªVC, do Foro Regional 
II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Amaury Almeida Pena, CPF 089.163.048-14, RG 14.825.598-14, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 
ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, 
alegando em síntese: que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Insti-
tuição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 4.538,66 que deverá ser devidamente atualizado até
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 
10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC) . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua Intimação, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 03 de outubro de 2016.                                                                          12 e 17/11

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 3000059-40.2012.8.26.0543. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de São Paulo, Dr(a).Cláudia Vilibor  Breda, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) SIMÃO M F TRANSPORTE ROD. E TURISMO LTDA, na pessoa 

( )

de seus representante legal, Rua da Luz, 131, SL 01, Braga - CEP 28900-001, Cabo Frio-RJ,
CNPJ 08.189.031/0001-44, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte 
de Concessionaria da Rodovia Presidente Dutra SA, alegando em síntese: Que no dia 19/08/2010,
por volta das 14h30min, o requerido Lúcio Mauro da Silveira Barbosa estava trafegando como 
caminhão Scania VABIS 75, ano 1977, placa GWI-1390, de propriedade da requerida Simão MF 
Transporte Rod. e Turismo Ltda., quando na altura do Km 188+000, sentido crescente da rodo-
via, perdeu o controle do veículo de forma imprudente, colidindo em outro carro, vindo a causar 
acidente, danificando o patrimônio público sob concessão da requerente. Foi lavrado Boletim de
ocorrência nº 757.696, descrevendo as circunstâncias do mesmo. Alega que o acidente gerou 
diversos prejuízos ao patrimônio público administrado pela requerente, e para realizar os devidos
reparos, despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 4.014,73. Por fim, afirma a requerente 
que em diversas vezes tentou contatou contato para realizar acordo amigável com os requeridos 
para a reparação dos danos causados, porém as tentativas restaram infrutíferas. Requer sejam os
pedidos formulados, julgados procedentes, condenando os requeridos ao pagamento dos danos 
materiais no valor de R$ 4.014,73, acrescido de correção monetária e juros de mora legais a
partir do evento, condenando, ainda os mesmos ao pagamento de custas processuais, honorários 
advocatícios e demais custas processuais que vier a dar causa. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
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proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 11 de outubro de 2016. 12 e 17/11

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 3000064-62.2012. 8.26. 0543. O(A) Mm. Juiz(A) de
Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado De São Paulo, Dr(A). Patrícia Cotrim Valério, Na
Forma Da Lei, Etc. Faz Saber: G R Abdo Transportes Ltda, Inscrito No Cnpj Nº 07.486.579/0001-93,
Ré Ausente, Incerta, E Paradeiro Desconhecido, Que Na Respectiva Vara E Cartório, Tramita Os 
Autos da Indenização Por Danos Materiais Que A Concessionária Da Rodovia Presidente Dutra 
Move Contra Sí, Por Conta Dos Danos Que Lhe Foram Causados Em Decorrência Do Acidente 
Que Ocorreu Em 22/01/2011, Cuja Narrativa Da Na Peça Inicial É A Seguinte: Por Volta Das 
20h26min, O Veiculo De Propriedade Da Requerida Estava Trafegando Com O Caminhão- Trator,
Ano 1979, Cor Vermelha, Placa Jlg-4219, Renavam Nº 425503143, Na Altura Do Km 290 + 000, 
Sentido Decrescente Da Rodovia, Quando Perdeu O Controle Do Referido Veículo, Tombando 
Na Rodovia E Vindo Em Seguida Atingir E Danificar Patrimônio Público Sob Concessão Da
Requerente E Posteriormente Evadiu-Se Do Local. Mediante O Acidente Ocorrido Foi Lavrado O 
Respectivo Boletim De Ocorrência N.º 842.864, Descrevendo As Circunstâncias Do Mesmo. O 
Referido Acidente Gerou Diversos Prejuízos Ao Patrimônio Público Administrado Pela Requerente,
Sendo Necessária A Mobilização Regional De Empregados, Bem Como A Instalação De Novo 
Material Em Substituição Ao Danificado. A Requerente Também Alocou Pessoal Capacitado E 
Equipamentos Indispensáveis Para A Realização Da Obra E Resguardo Da Segurança Daqueles 
Que Trafegavam Pela Rodovia E, Sobretudo, Daqueles Que Realizavam Os Devidos Reparos. Para 
Realizar Os Devidos Reparos, A Requerente Despendeu, Na Data Da Ocorrência, A Quantia De
R$ 3.395,23 ( Três Mil, Trezentos E Noventa E Cinco Reais E Vinte E Três Centavos) Conforme
Demonstrativo Anexado Nos Autos. Estando Em Termos, Expede-Se O Presente Edital Para Citação 
Da Empresa, Para, No Prazo De 15 (Quinze) Dias, A Fluir Após O Prazo De 30 Dias, Conteste O 
Feito, Sob Pena De Presumirem-Se Aceitos Como Verdadeiros Os Fatos Articulados Pela Autora. 
Será O Presente Edital, Por Extrato, Afixado E Publicado Na Forma Da Lei. Nada Mais. Dado E 
Passado Nesta Cidade De Santa Isabel, Aos 30 De Setembro De 2016.                         12 e 17/11

Edital de Citação Prazo de 20 dias - Processo Nº 4002585-97.2013. 8.26.0002 - O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria De Lourdes Ferreira RG Nº 28.944.122-
5, CPF Nº 171.437.578-10, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 3.043,72. referente às da taxa de conservação do lote 07, da Quadra 
CH, do Empreendimento Terras de Sta Cristina VII. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida
a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.               12 e 17/11

Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37          NIRE 35300338022

RETIFICAÇÃO
No Balanço Patrimonial encerrado em 30/06/2015 publicado na edição de 28/08/2015
deste jornal, não constou a data do “Relatório dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Contábeis” emitido por “Veneziani Auditores Independentes”, como
segue:   São Paulo, 25 de agosto de 2015

Tropas marcham em Londre

após fi m da Primeira Guerra, em 1918.

O horário em que a paz 
devia entrar em vigor 
era, exatamente, 11 ho-

ras. Apesar do documento ter 
sido assinado em novembro, 
ele é apenas simbólico, já que a 
Guerra continuou a existir em 
partes da Rússia e do Império 
Otomano. Na Grã-Bretanha, é 
uma tradição fazer dois minu-
tos de silêncio pontualmente 
às 11h do dia 11 do 11º mês do 
ano para lembrar as vítimas da 
Primeira Guerra Mundial. Mas, 
a maior parte das celebrações é 
realizada no segundo domingo 
do mês, ou seja, no dia 13 deste 
ano, para permitir que todos 
os britânicos consigam fazer 
alguma homenagem àqueles 
que partiram.

Em outros países, como 
França, Canadá, Estados 
Unidos e Austrália, é feito um 
minuto de silêncio no mesmo 
horário para lembrar as vítimas 
da maior guerra registrada até 
a década de 1920. Diversos mo-
numentos pelo mundo também 
foram iluminados com imagens 
de “papoula”, a fl or símbolo do 

Celebrações pelo mundo marcam 
os 98 anos do fi m da 1ª GM

Diversas celebrações ao redor do mundo marcaram os 98 anos do fi m da Primeira Guerra Mundial, encerrada 
em 11 de novembro de 1918. Chamado de “Dia do Armistício” (ou “Remembrance Day”), ele é celebrado 
neste dia por essa ser a data em que foi assinado um acordo de paz entre os Aliados e o Império Alemão

por parte dos britânicos - até 
da premier Theresa May - 
que afi rmam que usarão o 
símbolo na partida. Já Gales 
divulgou nesta quinta-feira 
(10) que desistiu de fazer a 
homenagem.

A Primeira Guerra Mundial: 
Iniciada em 28 de julho de 
1914, com o assassinato do 
arquiduque Francisco Ferdi-
nando em Sarajevo, a Primeira 
Guerra Mundial durou até 1918 
e deixou entre 9 e 20 milhões 
de mortos e outros 30 milhões 
de feridos. O conflito teve 
enormes refl exos nas socieda-
des, especialmente europeias, 
com punições graves - tanto 
econômicas quanto territo-
riais - que acabaram levando o 
continente à Segunda Guerra 
Mundial, após o surgimento 
e o fortalecimento de Adolf 
Hitler e do nazismo. O chefe 
do Terceiro Reich, inclusive, 
esteve na guerra e alimentou 
o ódio dos cidadãos que se 
consideravam “traídos” pelos 
acordos assinados pelo então 
governo (ANSA).

dia da paz. A planta foi esco-
lhida porque ela começou a 
brotar nas trincheiras após o 
fi m da guerra.

A questão da fl or de papoula, 
que é utilizada para fabricar 
ópio, também causou um 
problema no futebol. Ingla-

terra, Escócia e País de Gales 
queriam usar uma fl or em seus 
uniformes nas partidas válidas 
pelas Eliminatórias europeias 
para a Copa do Mundo, mas a 
Fifa proibiu a manifestação. A 
decisão da entidade máxima 
do futebol causou protestos 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/07/1977), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José João dos Santos e de Rita 
Pereira de Souza Santos. A pretendente: MARCIA PEREIRA DAS NEVES MORAES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - 
SP, no dia (15/09/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Armando Souza Moraes e de Maria Pereira Moraes.

O pretendente: ERIC CALIXTO VIEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia (06/06/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Benedito Vieira e de Cláudia 
Calixto. A pretendente: JANAÍNA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão arrematadeira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia (03/05/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz do Nascimento 
e de Ana Maria dos Santos.

O pretendente: LEANDRO BANDEIRA MARTINS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão copeiro, nascido em Carnaubal - CE, no dia (16/04/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moises Alves Martins e de Francisca 
Edice Bandeira da Silva. A pretendente: MICHELLE CRISTINA BATISTA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em 
São Miguel dos Campos - AL, no dia (02/09/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria Silvia Batista da Silva.

O pretendente: GEZIEL TEÓFILO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão montador de estruturas, nascido em Jaboatão dos Guararapes - 
PE, no dia (03/07/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Teófi lo da Silva e de Laura Maria Souza da Silva. A pretendente: JOSEFA 
LUCIANA TOMÉ DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em Terezinha - PE, no dia (28/10/1978), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eronides Paulino de Almeida e de Maria Cícera 
Tomé de Almeida.

O pretendente: ADILSON GONÇALVES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de transportes, nascido em Jundiaí - SP, no dia (04/08/1967), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Gonçalves de Souza 
e de Maria Carvalho de Souza. A pretendente: IVANA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Itabuna - BA, 
no dia (25/03/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir 
dos Santos e de Iraci Silva Bomfi m.

O pretendente: GILDERLÂNDIO ALVES BEZERRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em Jaguaribara - CE, no dia (03/05/1978), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Soares Bezerra e 
de Maria Gildete Alves. A pretendente: ALINE ALBUQUERQUE FERREIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Jaguaretama - CE, no 
dia (11/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Salomão 
Ferreira e de Luciene Albuquerque Oliveira.

O pretendente: AMILTON FELIX DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão produtor musical, nascido em Guarulhos - SP, no dia (21/12/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amaro Felix da Silva e de Maria José 
da Silva. A pretendente: CLÁUDIA HELENA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia (07/05/1982), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silverio Eliseu da Silva e 
de Helena Maria de Castro Silva.

O pretendente: FÁBIO SILVA DE MORAES, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profi ssão metalurgico, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/08/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Irismar de Morais e de Maria 
Diva Silva de Morais. A pretendente: TÂNIA MARIA DODE, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão berçarista, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, no 
dia (31/08/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Oscar 
Dode e de Neide Aparecida Dode.

O pretendente: CLAUDIOMAR OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão arrumador, nascido em Araioses - MA, no dia (25/09/1977), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Santos da Silva e de Ina-
cia Oliveira da Silva. A pretendente: SARA MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia (08/09/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Antonio da Silva e 
de Maria Madalena da Silva.

O pretendente: ISMAEL DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de limpeza, nascido em Barra do Choça - BA, no dia (05/04/1994), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademario Souza Santos 
e de Marizete Oliveira de Jesus. A pretendente: JULIANA SANTOS DE JESUS SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em 
Barra do Choça - BA, no dia (09/11/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Flozino da Silva e de Leonoura Santos de Jesus Silva.

O pretendente: ROBSON CAETANO DE OLIVEIRA FRANCISCO, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(09/05/1990), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner 
Francisco e de Maria Antonia de Oliveira. A pretendente: FLAVIA MARÇAL DE JESUS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (20/07/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Otavio 
Ribeiro de Jesus e de Isabel Marçal de Almeida Jesus.

O pretendente: FELIPE ALVES LIMA FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/04/1995), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Djalma Vicente Ferreira e 
de Maria de Fatima Alves Lima. A pretendente: FERNANDA CAROLINE DUARTE NG, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Santa Isabel - SP, no dia (28/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Duarte Ng e de Leni de Oliveira Almeida.

O pretendente: ÍGOR GOMES PERINI PONTES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vidreiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/05/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fausto Gomes Ferreira Pontes e 
de Mirian Perini Gomes Pontes. A pretendente: RAQUEL FERREIRA DA CRUZ, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Sento Sé - BA, no 
dia (25/07/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosalvo 
Justiniano da Cruz e de Maria Ferreira da Cruz.

O pretendente: HENRIQUE ALVES TAVARES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão frentista, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/06/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Emilio Tavares e de Marines 
Alves de Oliveira. A pretendente: THAÍS APOSTOLO GOMES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (03/12/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jairo 
de Souza Gomes e de Odilia Evangelista Apostolo.

O pretendente: DENER EBER FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico eletronico, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/01/1976), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ruth dos Santos Ferreira. A preten-
dente: JURACI ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/01/1981), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Alves da Silva e de Ercilia 
Rodrigues Silva.

O pretendente: ISVALDO DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Carpina - PE, no dia (05/09/1991), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Isvaldo Luiz da Silva e de Maria Josefa de 
Souza Silva. A pretendente: JANAINA MARIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Limoeiro - PE, no dia (05/05/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivanildo Soares da Silva 
e de Severina Maria dos Santos.

O pretendente: KENEDY FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/03/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marly Ferreira da Silva. A pretendente: 
REBECA DE ARAUJO FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia (16/08/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Alves Ferreira e de Veronica de Araujo Ferreira.

O pretendente: JOSÉ JOÃO ALVES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão cozinheiro, nascido em Primavera - PE, no dia (17/08/1972), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João José Alves e de Laurelina Maria 
da Conceição Alves. A pretendente: TATIANE DE JESUS RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (18/05/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio 
Rodrigues e de Marisa de Jesus.

O pretendente: MARCIO APARECIDO CUNHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/01/1960), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Balduino Cunha e de Maria José 
Cunha. A pretendente: SONIA REGINA MEDEIROS BATISTA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão orientadora socio educativo, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (26/09/1965), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alfeu 
Batista e de Vera Lucia Medeiros Batista.

O pretendente: ERNANDE DE SALES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de ourives, nascido em Crato - CE, no dia (18/08/1973), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Sales e de Francisca Maria 
de Sales. A pretendente: GLAUCIA DA SILVA AMORIM, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, profi ssão estagiaria, nascida em Guarulhos - SP, no dia (23/06/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Noelson de Goes Amorim 
e de Denise Aparecida Hora da Silva Amorim.

O pretendente: IGOR ALVES DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão copeiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/11/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo de Almeida e de Marcia Alves da Silva. A 
pretendente: LARISSA MISAEL DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia (16/04/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Neto de Sousa e de Cristiane Bispo dos Santos.

O pretendente: LEANDRO DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/02/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salomão Antonio do Nascimento e 
de Elena Bernardino do Nascimento. A pretendente: CINTIA CRISTINA DE LIMA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (21/06/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudineia de Lima.

O pretendente: VANDERSON DOS ANJOS DO CARMO, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/07/1999), 
residente e domiciliado em Guaianases, São Paulo - SP, fi lho de Jilvan Pereira do Carmo 
e de Ivanice dos Anjos do Carmo. A pretendente: ISABELLA BUENO DA SILVA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Jundiaí - SP, no 
dia (21/03/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner 
Gomes da Silva e de Eonise Aparecida Bueno.

O pretendente: DANILO LEMOS PELEGRIN, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão autonomo, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/07/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Gobetti Pelegrin e de Josefa 
Rita Lemos Pelegrin. A pretendente: RAYANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão assistente contabil, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (13/07/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Genival 
Alto de Oliveira e de Maria Nilza de Souza Almeida.

O pretendente: ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão estoquista, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/09/1989), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Amancio da Silva e de 
Maria Oliveira de Andrade. A pretendente: GIULIANA BIANCA CESTARO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(12/07/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jair Cestaro 
e de Isabel Pires Lima Machado.

O pretendente: EDUARDO FERREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/08/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Nunes de Souza e de Neusa 
Ferreira da Silva Souza. A pretendente: THAYANE RODRIGUES CASTRO MARTINS, na-
cionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão assistente de departamento pessoal, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (01/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Nilson Castro Martins e de Andreia Rodrigues da Rocha.

O pretendente: VINICIUS DE ALMEIDA BEZERRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motoboy, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/06/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valmir Novais Bezerra e de Onaide Alves 
de Almeida. A pretendente: KATHARINE CRISTINA SANTIAGO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia (23/01/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José do Carmo Pereira 
Santiago e de Elenilda de Oliveira Santiago.

O pretendente: FERNANDO ROCHA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão feirante, nascido em Cotia - SP, no dia (27/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro João da Silva e de Lauriene Rocha de Oliveira. A preten-
dente: LIGIA MATOS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Maciel dos Santos e de Regina Maria de Matos.

O pretendente: DANILO LOURENÇO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de cobrança, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/01/1992), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anibal Caetano de Souza 
Filho e de Marli de Oliveira Lourenço Souza. A pretendente: TAMIRES JORDAO CAFE, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão assistente de compras, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (20/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Ribeiro Cafe e de Elisabeth Candida Jordao Cafe.

O pretendente: EDNILSON ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/08/1977), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Felismino dos Santos e 
de Jardelina Alves dos Santos. A pretendente: ELIZETE VIEIRA DA SILVA, nacionalida-
de brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Barra - BA, no dia 
(14/07/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Vieira 
da Silva e de Eli Maria da Silva.

O pretendente: VITOR DA SILVA CAVALCANTI, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão auxiliar de padaria, nascido em Suzano - SP, no dia (10/03/1987), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Nunes Ca-
valcanti e de Neuza Juventino da Silva. A pretendente: THAÍS BATISTA DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (09/11/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Augusto dos Santos e de Ana Lúcia Batista da Silva.

O pretendente: DANILO APOLINARIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/01/1992), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero da Silva e de Santa 
Siara Apolinaria da Silva. A pretendente: ANALINE MORAIS MARTINS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão perfumista, nascida em Mombaça - CE, no dia 
(02/06/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Deusimar 
Martins de Lima e de Lindalva de Morais Lima.

O pretendente: ALLAN BARBOZA DE MELO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/01/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmundo Alves de Melo e de Maria 
de Lourdes Barboza de Melo. A pretendente: VIVIANA SILVA MARTINS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão lider de tecelagem, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (18/09/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jonas 
da Cunha Martins e de Maria Juscelina Silva Martins.

O pretendente: RODOLFO MIGUEL MARTINS DE MORAES FILHO, nacionalidade 
brasileira, estado civil viúvo, profi ssão coordenador de aeroporto, nascido em Ferraz de 
Vasconcelos - SP, no dia (26/12/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Rodolfo Miguel Martins de Moraes e de Maria de Fatima Moraes da Silva. 
A pretendente: JAKELINE DE OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia (22/12/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jovenilton Alves dos Santos e de 
Helena Dias de Oliveira.

O pretendente: OSVALDO DE ANDRADE SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/07/1966), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Guedes da Silva Filho e de Helena 
de Andrade Silva. A pretendente: MARIA NEUZA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em Gloria - BA, no dia 
(10/09/1955), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Vieira 
da Silva e de Elza Vieira da Silva.

O pretendente: FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteiro, profi ssão instrutor de auto escola, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(01/12/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemar 
Cerqueira Rodrigues e de Lucia Maria de Oliveira Rodrigues. A pretendente: DÉBORA 
CRISTINA GOMES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi s-
são promotora de vendas, nascida em São Paulo - SP, no dia (23/04/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos dos Santos e de Marinalva 
Gomes dos Santos.

O pretendente: MARCOS FARIAS NEVES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de máquinas, nascido em Guarulhos - SP, no dia (22/04/1987), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maurinho Farias 
das Neves e de Maria Lucia Farias das Neves. A pretendente: LUCI GREICE DOS 
SANTOS FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Camaçari - BA, no dia (31/07/1984), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Ferreira e de Severina dos 
Santos Ferreira.

O pretendente: CICERO JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão pedreiro, nascido em Garanhuns - PE, no dia (05/04/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião José da Silva e de Quiteria Maria da 
Silva. A pretendente: ADORIELMA ALVES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Aguas Belas - PE, no dia (06/06/1980), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Arnaldo de Souza 
e de Josefa Alves de Souza.

O pretendente: MAYKON LANDIN VAZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão montador de toldo, nascido em Colorado do Oeste - RO, no dia (12/08/1988), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Souza Vaz e de 
Adelia Paz Landim Silva. A pretendente: GILVANEIDE LAURINDA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Itabaianinha 
- SE, no dia (04/04/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Terezinha Laurinda Santos.

O pretendente: FERNANDO AUGUSTO DE JESUS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/11/1985), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Regina Aparecida de Jesus. 
A pretendente: KARLA CRISTINA SODRÉ SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Teresópolis - RJ, no dia (11/10/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlindo da Silva Santos 
e de Zilda Araujo Sodré Santos.

O pretendente: ROGERIO DOS SANTOS SILVA JUNIOR, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, nascido em Garanhuns - PE, no 
dia (02/12/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio 
dos Santos Silva e de Lenice Aleixo de Morais Silva. A pretendente: ANDRESSA SA-
LOMÃO FERREIRA RAMOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
operador de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/05/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Souza Ferreira Ramos e de 
Andreia Rodrigues Salomão.

O pretendente: VITOR ALEXANDRE MOREIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (12/12/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
Miguel Alves de Oliveira e de Maria Conceição Moreira de Oliveira. A pretendente: 
RENATA DI FRANCIS ADÃO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (30/10/1981), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edison Natal Adão e de Ana 
Joana Francisca Adão.

O pretendente: FABRICIO ALVES MARINHO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão motoboy, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/07/1995), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Florisval de França 
Marinho e de Ivani Alves dos Santos França  Marinho. A pretendente: TALITA 
CRISTINA DA SILVA PINHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
operadora de call center, nascida em Suzano - SP, no dia (31/05/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luciano dos Santos Pinho e 
de Vani da Silva.

O pretendente: JOÃO APARECIDO BARRETO DA CRUZ, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em Itaquqquecetuba - SP, no 
dia (02/08/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
Arthur da Cruz e de Edinalva Cunha Barreto. A pretendente: ROZALIA PORTU-
GAL LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profissão operadora 
de caixa, nascida em Vitória da Conquista - SP, no dia (27/03/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edvaldo da Silva Lima e de 
Naelza Rocha Portugal.

O pretendente: SEVERINO RAMOS DA SILVA GOMES JUNIOR, nacionalidade brasi-
leira, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, nascido em Ribeirão - PE, no dia 
(05/06/1985), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino 
Ramos da Silva Gomes e de Cleonice Anunciada da Silva Gomes. A pretendente: AN-
DREIA CONCEIÇÃO FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - SP, no dia (17/06/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Almachis Costa Ferreira e de Maria Conceição 
dos Santos.

O pretendente: THIAGO BENTO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/03/1987), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silas Bento da Silva e de Rita de Cassia 
Arruda da Silva. A pretendente: NATÁLIA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia (30/11/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Soares de Souza 
e de Luci Coelho de Lima.

O pretendente: WESLEY DE SOUZA LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/03/1993), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto de 
Lima e de Silvana Maria de Souza Torres Lima. A pretendente: DAYANE MORAIS 
DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (19/06/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Abisael Cosmo de Carvalho e de Josefa Edilma Morais de 
Santana Carvalho.

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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Melania estampou as 
páginas da revista QG 
no ano 2000, logo após 

começar seu namoro com o 
magnata Donald Trump. Ela 
foi fotografada nua, coberta 
apenas por diamantes, em um 
Boeing 727 para ilustrar seu 
perfi l na revista britânica.

Com a eleição de Trump, 
Melania também se torna 
a segunda primeira-dama 
norte-americana nascida fora 
do país. A primeira foi a bri-
tânica Louisa, esposa de John 
Quincy Adams, presidente de 
1825 e 1829.    Nascida em 26 
de abril de 1970, em Sevnica, 
perto de Liubliana, capital da 
Eslovênia, Melania chegou 
aos Estados Unidos em 1996 
e, logo em 1998, conheceu o 
magnata durante um evento Melania Trump no ensaio para a revista ‘GQ’.
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Melania é a única primeira-dama 
dos EUA a posar nua

Das passarelas à Casa Branca, a modelo eslovena Melania Trump, de 45 anos, é a nova primeira-dama 
dos Estados Unidos, sendo a única a já ter posado nua para uma revista masculina

de moda, enquanto trabalhava 
para a revista Allure. 

A modelo e Trump se casa-
ram em 2005 e tiveram apenas 
um fi lho, Baron, que tem 10 
anos. Melania também foi capa 
da revista “Vogue” e posou para 
as publicações “Vanity Fair” e 
“Elle”. Em meados dos anos 
1990, com 25 anos, a modelo 
posou nua pela revista fran-
cesa “Max”. Recentemente 
as imagens foram publicadas 
pelo jornal norte-americano 
“New York Post”. Apesar do 
seu passado exposto, a modelo 
se manteve discreta durante 
toda campanha eleitoral do 
marido. Na única vez que fez 
um discurso, foi acusada de 
plagiar o texto de 2007 da 
então primeira-dama Michelle 
Obama (ANSA).

Publicada na revista Scien-
ce, uma análise estatística da 
produtividade de milhares 
de pesquisadores de diversas 
áreas, bem como do impacto 
dos artigos desses cientistas, 
mostra que os trabalhos mais 
infl uentes distribuem-se de 
modo aleatório ao longo da 
sequência de publicações 
de cada carreira individual, 
embora os cientistas mais 
bem- sucedidos acumulem 
mais publicações, com maior 
impacto, nas primeiras duas 
décadas de atividade cien-
tífi ca.

Numa tentativa de mode-
lar os parâmetros que regem 
as principais métricas usadas 
na avaliação institucional de 
pesquisadores, os autores, 
da Europa e dos Estados 
Unidos, buscaram separar 
os efeitos da sorte e do 
mero volume de publicações 
sobre o impacto geral da 
careira, e chegaram a um 

fator, que chamaram de “Q”, 
que “captura a capacidade 
de um pesquisador de tirar 
vantagem do conhecimento 
disponível de modo a ampliar 
(Q > 1) ou reduzir (Q < 1) o 
impacto de um artigo a”.

O valor de “Q”, diz o arti-
go, é constante ao longo da 
carreira do pesquisador. “O 
modelo obtido pressupõe 
que cada cientista seleciona 
ao acaso um projeto com po-
tencial pa, e o aperfeiçoa com 
um fator Qi que é exclusivo 
do cientista, resultando num 
artigo de impacto. Publica-
ções de impacto verdadei-
ramente alto, portanto, são 
resultado de um cientista 
de alto Qi selecionar, por 
sorte, um projeto de alto 
pa; qualquer cientista, in-
dependentemente de seu 
parâmetro Qi, pode publicar 
artigos de baixo impacto 
ao selecionar um pa baixo” 
(Jornal da Unicamp).

Leis do impacto
científi co
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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: ANTONIO JOSÉ MARTINS, brasileiro, divorciado, aposentado, nascido 
em Remédio - BA, aos 31/05/1941, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Vitorio José Martins e de Maria Joana Martins; A pretendente: LUCILENE DE 
ARAUJO, brasileira, divorciada, do lar, nascida em Teresina - PI, aos 22/12/1957, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Raimunda de Araujo.

O pretendente: ANTONIO LUIZ PEREIRA, brasileiro, viúvo, aposentado, nascido em 
Central de Minas - MG, aos 11/12/1941, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de João Luiz Pereira e de Cecilia Gomes de Almeida; A pretendente: FRAN-
CISCA RODRIGUES SOARES, brasileira, divorciada, aposentada, nascida em Central 
de Minas - MG, aos 14/05/1955, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ravail Rodrigues de Oliveira e de Derminda Soares de Oliveira.

O pretendente: JULIANO DA SILVA ZANARDO, brasileiro, solteiro, pintor de construção 
civil, nascido em São Paulo - SP, aos 05/11/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Giovani Zanardo e de Regina da Silva; A pretendente: ECIANE 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em 
Itororó - BA, aos 17/10/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Eduardo Silva dos Santos e de Margarida Santos da Conceição.

O pretendente: CRISTIANO FERREIRA DE PAULA, brasileiro, solteiro, operador de 
caixa, nascido em Barueri - SP, aos 20/02/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Daniel de Paula e de Maria Elisa Ferreira; O pretendente: FÁBIO 
EDVAN PEREIRA AFONSO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, técnico de informática, 
nascido em São Paulo - SP, aos 01/02/1976, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos dos Santos e de Maria da Penha Pereira Afonso.

O pretendente: ISAAC OLIVEIRA DE MATOS, brasileiro, divorciado, técnico de enfer-
magem, nascido em Itaituba - PA, aos 01/01/1984, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Berascochea José Lopes de Matos e de Maria Lucia Oliveira de 
Matos; A pretendente: SILVIA DE MORAES SANTOS, brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Jequié - BA, aos 26/06/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Silvio Roberto Andrade dos Santos e de Maria Rita de Moraes Santos.

O pretendente: VITOR FERNANDES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, professor de 
inglês, nascido em São Paulo - SP, aos 09/09/1989, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Rios de Carvalho e de Yeda Maria Fernandes 
Rios de Carvalho; A pretendente: NATALIA BRANDÃO CAMACHO, brasileira, solteira, 
auxiliar de classe, nascida em São Paulo - SP, aos 12/03/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raul Jorge Fernandes Camacho e de Sueli Bezerra 
Brandão Camacho.

O pretendente: GUSTAVO MARCELINO MARTINS DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 
balconista, nascido em Rio Casca - MG, aos 18/04/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José das Dores de Souza e de Maria Helena Martins de 
Souza; A pretendente: LUCIANA SOUZA MARIO, brasileira, divorciada, do lar, nascida 
em Santo André - SP, aos 18/04/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Valdemar Mario e de Nilda da Penha Souza Mario.

O pretendente: PEDRO SIMÃO, brasileiro, divorciado, aposentado, nascido em São 
Paulo - SP, aos 19/11/1949, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Geraldo Simão e de Geralda Augusta Simão; A pretendente: MARIA JOSÉ DA 
SILVA PAES, brasileira, solteira, do lar, nascida em Paranatama - PE, aos 17/01/1963, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Feliciano Paes 
e de Alzira Soares da Silva.

O pretendente: ALEX CLAUDINO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 19/07/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Tiburtino dos Santos e de Cristiane Claudino de Araujo dos 
Santos; A pretendente: ANA CAROLINA SAMPAIO SILVA, brasileira, solteira, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 04/12/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Eduardo dos Santos Silva e de Lilian Sampaio.

O pretendente: WILLIAN SALES DA COSTA, brasileiro, solteiro, manobrista, nascido 
em Campo Grande - MS, aos 14/02/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Jose Jacinto da Costa e de Roseli dos Santos Sales; A 
pretendente: IARA QUEIROGA PORDEUS SANTOS, brasileiro, divorciada, aten-
dente, nascida em São Paulo - SP, aos 01/03/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Ibson dos Santos e de Risolene Queiroga 
Pordeus Santos.

O pretendente: ALEXANDRE SIMÃO, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em São Paulo - SP, aos 16/06/1975, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Pedro Simão e de Angela Aparecida Simão; A pretendente: SUELY 
VIEIRA DA SILVA, brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em Barueri - SP, 
aos 05/02/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel 
Vicente da Silva e de Maria de Lourdes Vieira da Silva.

O pretendente: ALEKSANDER SILVA ARAUJO, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 08/02/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jorge Aparecido de Araujo e de Maria de Fatima Silva Araujo; A preten-
dente: KATIA PAMELA SANTANA, brasileira, divorciada, esteticista, nascida em São 
Paulo - SP, aos 30/04/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Catia Santana.

O pretendente: CHRISTIAN JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 07/05/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Faustino José dos Santos e de Maria da Conceição Monteiro de Souza; A 
pretendente: NAYARA SANTANA SOUZA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 25/09/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Celso Carlos Lima Souza e de Luciara Santana.

O pretendente: ALAN VIEIRA LOPES DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de manipu-
lação, nascido em São Paulo - SP, aos 25/05/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Eduardo Lopes da Silva e de Antonia Vieira da Silva; 
A pretendente: VERONICA CERQUEIRA DIAS, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Cachoeira - BA, aos 23/01/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Pedro Conceição Dias e de Maria de Fátima Cerqueira Dias.

O pretendente: EDEMIR SOARES DA SILVA, brasileiro, solteiro, garçom, nascido em 
Planalto - PR, aos 09/08/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Olavio Soares da Silva e de Iria Iracema da Silva; A pretendente: SUILAN MI-
RELY DA SILVA, brasileira, divorciada, do lar, nascida em Cupira - PE, aos 15/01/1976, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Adelino da Silva e 
de Creuza Maria da Silva.

O pretendente: JEREMIAS SOUZA SILVEIRA, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido 
em Distrito José Gonçalves, em Vitória da Conquista - BA, aos 23/03/1970, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josélito da Silveira Filho e de Valtenizia 
de Souza Silveira; A pretendente: BRUNA MONTEIRO FONTOURA, brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Caruaru - PE, aos 11/12/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Monteiro de Souza e de Geina Pereira Fontoura.

O pretendente: RODRIGO MARTINS DA SILVA, brasileiro, solteiro, manobrista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 23/12/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Fabio Martins da Silva e de Maria Carmelia Martins da Silva; A pretendente: 
RENATA NATÁLIA VIEIRA FREITAS, brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida 
em Viçosa - MG, aos 20/12/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Roberto de Freitas e de Vânia Vieira da Silva Freitas.

O pretendente: AGOSTINHO DO NASCIMENTO SANTOS, brasileiro, divorciado, vigilante, 
nascido em Palamo - BA, aos 05/08/1957, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Alfredo dos Santos e de Maria Alves do Nascimento; A pretendente: 
VITALINA ALVES SENA, brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Laje-
dinho - BA, aos 01/05/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Avelino Sena e de Valdomira Alves da Silva.

O pretendente: JOSÉ ADRIANO GUEDES COÊLHO, brasileiro, divorciado, pintor de 
construção civil, nascido em Icó - CE, aos 05/01/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Bôsco Coêlho e de Maria José Guedes Coêlho; A 
pretendente: MARIA LÚCIA NICOLAU BANDEIRA, brasileira, solteira, fi scal de caixa, 
nascida em Icó - CE, aos 03/09/1966, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Bandeira Neto e de Maria Nicolau Bandeira.

O pretendente: CRISTIANO ALMEIDA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, gerente, nascido 
em Campos dos Goytacazes - RJ, aos 24/01/1977, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Nilson Rodrigues da Silva e de Maria Edite de Almeida 
Silva; A pretendente: RENATA PROFIRIA DOS SANTOS, brasileira, solteira, manicure, 
nascida em Itororó - BA, aos 31/12/1978, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria Porfi ria dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ARNALDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, cozinheiro, nascido em 
Inhapi - AL, aos 13/07/1972, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Narciso Justino da Silva e de Ester Maria de Jesus; A pretendente: MARIA JOSÉ 
ALVES, brasileira, solteira, do lar, nascida em Água Boa - MG, aos 30/01/1965, residen-
te e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gentil Luiz Alves e de Cristina 
Ramires dos Santos.

O pretendente: ELISEU BOHNKE FILHO, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em São 
Paulo - SP, aos 08/05/1977, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Eliseu Bohnke e de Silvana Aparecida Silva; A pretendente: ELISANGELA ANDRIOLLI 
SILVA, brasileira, solteira, técnica em gestão de recursos humanos, nascida em São 
Paulo - SP, aos 14/11/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Sebastião Ezequiel da Silva e de Adelia Andriolli da Silva.

O pretendente: ALESSANDRO DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 28/12/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jacinto Moreira dos Santos e de Maria Cecilia da Silva Santos; A pretendente: 
ANDREZA ALVES DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, estudante, nascida em São 
Paulo - SP, aos 20/11/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Valderez Alves do Nascimento e de Helena Alves Farias.

O pretendente: MARCELO TEIXEIRA LOPES, brasileiro, solteiro, militar, nascido 
em Rio de Janeiro - RJ, aos 20/09/1972, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Walter Lopes e de Jacyra Maria Teixeira Lopes; A pretendente: 
LUANA CRISTINA DOS SANTOS XAVIER DE MOURA, brasileira, divorciado, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 24/12/1981, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Sérgio Roberto dos Santos e de Marileide Correia 
dos Santos.

O pretendente: LUIZ FELIPE SILVA DE PAIVA, brasileiro, solteiro, açougueiro, nascido em 
São Paulo - SP, aos 01/02/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Cristiane Silva de Paiva; A pretendente: DIANY LELIS DA SILVA, brasileira, solteiro, 
estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 07/07/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Acelino de Sousa Silva e de Adriana da Silva Lelis.

O pretendente: SAMUEL TRISTÃO, brasileiro, solteiro, polidor de autos, nascido em 
Itapecerica da Serra - SP, aos 06/06/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maxima Aparecida Tristão; A pretendente: THAIS MENDES RO-
BERTO, brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 08/11/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Roberto e de 
Ildenice  Mendes Santos.

O pretendente: JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI, brasileiro, solteiro, auxiliar 
de barman, nascido em São Paulo - SP, aos 21/07/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos dos Santos Cavalcanti e de Mercia Alves de 
Oliveira; A pretendente: VALERIA VIEIRA BARBOSA, brasileira, divorciada, atendente, 
nascida em São Roque - SP, aos 21/04/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Valerino Barbosa Barra e de Maria Vieira de Sa.

O pretendente: SEBASTIÃO REGINALDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, supervisor, 
nascido em Lages - SC, aos 07/10/1968, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Sebastião Alves dos Santos e de Maria Zeni Leite dos Santos; A pretendente: 
ROSANGELA PRATES GONÇALVES, brasileira, divorciada, gerente de vendas, nascida 
em São Paulo - SP, aos 11/04/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Gonçalves de Brito e de Maria da Penha Prates Gonçalves.

O pretendente: FABIANO GONÇALVES DE ALMEIDA, brasileiro, divorciado, pizzaiolo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/02/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jizelia Gonçalves de Almeida; A pretendente: ANA LUCIA PATEZ 
DA SILVA, brasileira, divorciada, psicóloga, nascida em São Paulo - SP, aos 21/01/1975, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ana Patez Silva.

O pretendente: LUIZ RICARDO BEZERRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, analista admi-
nistrador, nascido em São Paulo - SP, aos 16/11/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Alves de Souza Filho e de Luiza Ana Bezerra de Souza; 
A pretendente: TAMYRES SOUZA MACIEL FERREIRA, brasileira, solteira, manicure, 
nascida em São Paulo - SP, aos 26/02/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Elias José Ferreira e de Tatiana Souza Maciel da Fonseca.

O pretendente: ROGERIO BASTOS CARDOSO, brasileiro, divorciado, pintor de cons-
trução civil, nascido em São Paulo - SP, aos 29/01/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raulindo Cardoso e de Solange Bastos Cardoso; A 
pretendente: LUCIANA LIDUINO PROCOPIO, brasileira, divorciada, do lar, nascida 
em Distrito Brás Cubas, Município Mogi das Cruzes - SP, aos 23/11/1976, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Quirino Procopio e de Maria 
das Graças Liduino Procopio.

O pretendente: LUIZ PHELIPE DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empilhador, nascido em 
São Paulo - SP, aos 20/01/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Roseli de Oliveira; A pretendente: GISLENE FERREIRA FIALHO, brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 31/08/1981, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Estevão Fialho e de Vanda da Penha Ferreira Fialho.

O pretendente: DANIEL SALLES HERNANDES, brasileiro, divorciado, técnico eletrônico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 24/10/1976, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Luiz Hernandes e de Maria Lucia Salles Hernandes; A pretendente: 
TATYANE ROCHA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, aos 09/05/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Daniel Fernandes de Oliveira e de Elizabete Esteves da Rocha de Oliveira.

O pretendente: GERALDO RAIMUNDO DA SILVA, brasileiro, divorciado, pedreiro, nascido 
em Caratinga - MG, aos 20/03/1953, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Jose Pedro da Silva e de Edite Maria da Silva; A pretendente: ZILDETE DA 
SILVA BRITO, brasileira, divorciada, do lar, nascida em Itororó - BA, aos 01/10/1952, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson Ferreira da Silva 
e de Zilda Vilas Boas da Silva.

O pretendente: JEAN SANTOS MATOS, brasileiro, divorciado, confeiteiro, nascido em 
Jequié - BA, aos 05/02/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Ribeiro de Matos e de Maria José Alves dos Santos; A pretendente: GRACIETE 
SANTOS OLIVEIRA, brasileira, solteira, estudante, nascida em Vitória da Conquista - BA, 
aos 12/06/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maurício 
Machado Oliveira e de Andreia Silva Santos Oliveira.

O pretendente: LOEDILSON VIEIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, técnico de manuntenção, 
nascido em Aurelino Leal - BA, aos 16/12/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ailton Vieira dos Santos e de Lucia Pereira Santos; A pretendente: 
ANAYLEIDE DIOGO DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, atendente, nascida em Bom 
Jesus - RN, aos 11/08/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Raimundo Minervino do Nascimento e de Maria do Socorro Diogo.

O pretendente: DANIEL DEODATO DE MELO, brasileiro, solteiro, vigilante, nascido em 
Passira - PE, aos 12/02/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Maria Lúcia da Conceição; A pretendente: KARINA DE OLIVEIRA ROCHA, brasi-
leira, divorciada, cabeleireira, nascida em Itapetinga - BA, aos 14/11/1986, residente e 
domiciliada neste distrito, Jardim Casablanca, São Paulo - SP, fi lha de Maria Raimunda 
de Oliveira Rocha.

O pretendente: ALESSANDRO FELIX DA SILVA, brasileiro, divorciado, analista de logís-
tica, nascido em São Paulo - SP, aos 26/05/1975, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ivaldo Felix da Silva e de Araci Felix da Silva; A pretendente: 
LETICIA SANTOS FREITAS, brasileira, solteira, assistente comercial, nascida em São 
Paulo - SP, aos 11/03/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Luiz de Oliveira Freitas e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: DIEGO LEONARDO FRANÇA ABBADE, brasileiro, viúvo, técnico de 
informática, nascido em São Paulo - SP, aos 31/07/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Tadeu Abbade e de Edna França Lima Abbade; 
A pretendente: ELIZANGELA BARBOSA DA SILVA, brasileira, divorciada, auxiliar de 
escritório, nascida em Caruaru - PE, aos 21/11/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Otavio Luiz da Silva e de Juvaní Barbosa Torres da Silva.

O pretendente: PABLO GAIA SILVA, brasileiro, divorciado, porteiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 27/02/1977, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Adenilton Ferreira Silva e de Adelia Ribeiro Gaia; A pretendente: MARLENE TEÓFILO 
DE SOUZA, brasileira, divorciada, controladora de acesso, nascida em Tauá - CE, aos 
08/05/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Teófi lo 
de Souza e de Luzimar Venâncio de Souza.

O pretendente: ELIZEU DE MACEDO, brasileiro, solteiro, armador, nascido em Campo 
Maior - PI, aos 26/01/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Raimundo Nonato Macedo e de Maria das Graças Rocha Macedo; A pretendente: 
LUCINEIA ROCHA SANTOS LINO, brasileira, solteira, encarregada, nascida em Jequié 
- BA, aos 28/07/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Lino dos Santos e de Maria Rocha Santos Lino.

O pretendente: SERGIO DOS REIS BISPO, brasileiro, divorciado, carreteiro, nascido em 
São Paulo - SP, aos 12/01/1978, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Davi Santos Bispo e de Joelice dos Reis Bispo; A pretendente: ELIZANGELA DA 
SILVA BATISTA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 05/01/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Luiz Batista e de 
Elizete Pereira da Silva.

O pretendente: VALTERMIRANDA NONATO DE MELO, brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Barro Alto - BA, aos 27/09/1966, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisca Nonato da Silva; A pretendente: MÔNICA 
APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, solteiro, auxiliar gráfi co, nascida em São 
Paulo - SP, aos 08/10/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Sinval Silva e de Francisca Maria Ribeiro Silva.

O pretendente: WAGNER SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, monitor, nascido em 
Santo Amaro - BA, aos 07/08/1996, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Claudionor Jose Carmo dos Santos e de Valmira Maria Silva; A pretendente: VAL-
DELINE SANTOS DA SILVA, brasileira, solteira, estudante, nascida em Bananeiras - PB, 
aos 15/01/2000, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeci 
Santos da Silva e de Maria das Graças da Silva.

O pretendente: KLEBER SANTOS DUTRA RIBEIRO, brasileiro, divorciado, técnico de 
refrigeração, nascido em São Paulo - SP, aos 23/07/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Dutra Ribeiro e de Rita Pereira Santos Dutra 
Ribeiro; A pretendente: SELMA LILIAN LOURENÇO JULIO, brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 04/11/1967, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Julio e de Maria Lourença Julio.

O pretendente: RENAN LIBARINO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 06/05/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Rogerio Lima de Araujo e de Gislaine Valente Libarino; A pretendente: JULIANA 
FRANCISCA DE OLIVEIRA AGOSTINHO, brasileira, solteira, secretária, nascida em São 
Paulo - SP, aos 14/12/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Pedro Cesar Agostinho e de Sidnai Francisca de Oliveira Agostinho.

O pretendente: JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, brasileiro, solteiro, aposentado, nascido 
em Saire - PE, aos 20/03/1946, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Joaquina Erminia da Conceição; A pretendente: ROSÁRIA MARIA ROMÃO, 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Cabo - PE, aos 18/12/1965, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Teodósio Romão e de Maria de Lourdes da 
Silva Romão.

O pretendente: EKECHI PRINCE AKA, marfi nense, solteiro, comerciante, nascido em 
Grand - Bassam, Costa do Marfi m, aos 23/11/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nathaniel Kouame Aka e de Nnada Rose Aka; A pretendente: 
ELISABETE DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, auxiliar de higienização, nascida em Santo 
André - SP, aos 02/08/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Natalicio Galvão de Oliveira e de Aldalia Josefa de Oliveira.

O pretendente: WAGNER FRANCISCO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, gerente 
de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 04/08/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mariano Aparecido dos Santos e de Leusi dos Santos; A 
pretendente: JULIANA GONÇALVES MOREIRA, brasileira, solteira, analista de comercio 
exterior, nascida em São Paulo - SP, aos 10/06/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Alves Moreira e de Maria de Fatima Gonçalves Moreira.

O pretendente: CAIO CASSIMIRO SOUZA, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/05/1997, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo de Souza e de Ivani de Fatima Cassimiro Souza; A 
pretendente: AMANDA GOES SAMUEL, brasileira, solteira, jovem aprendriz, nascida em 
São Paulo - SP, aos 24/09/1996, residente e domiciliada e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Giuvani Lima Samuel e de Mirtes Xixico Goes.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ANDERSON TABORDA, estado civil solteiro, profi ssão analista de RH, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Maria) SP, no dia 07 de junho de 1974, 
residente e domiciliado na Vila Antônina, São Paulo - SP, fi lho de Odete Taborda. A 
pretendente: ERINALVA SOUSA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão recepcionista, 
nascida em Barra de Santa Rosa - PB, no dia 05 de julho de 1980, residente e domiciliada 
na Vila Antônina, São Paulo - SP, fi lha de José Galdino da Silva e de Margarida Silva 
Sousa. R$ 35,00

O pretendente: RICARDO LUIZ ANDRADE DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 22 de outubro de 1982, residente e 
domiciliado em Cerqueira César, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Fernando Bortolazzo de 
Souza e de Eliana Maria Ban Andrade de Souza. A pretendente: MARIANA ALVES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo (Registrada 
na Liberdade) SP, no dia 15 de maio de 1983, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Idalicio de Oliveira da Silva e de Maria Aparecida Almeida Alves da 
Silva. R$ 35,00

O pretendente: JEANPAULO VIEIRA DA FONSECA, estado civil divorciado, profi ssão 
coordenador de frota, nascido em Osasco - SP, no dia 17 de março de 1977, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Afonso Nunes da Fonseca e de 
Gelci Vieira da Fonseca. A pretendente: DANIELA LOURENÇO CAMPIÃO, estado civil 
divorciada, profi ssão funcionária pública estadual, nascida em São Paulo - SP, no dia 01 
de fevereiro de 1973, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José 
Mario Lourenço e de Anna Del Carratore Lourenço. R$ 35,00

O pretendente: JOICE RIOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão analista de marketing, 
nascido em São Paulo (Registrado no Ermelino Matarazo) SP, no dia 16 de setembro de 
1984, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Pereira de Lima 
e de Maria Luiza de Oliveira Rios. A pretendente: LAÍS POLITCHUK DE SÃO FELIX, 
estado civil solteira, profi ssão analista comercial, nascida em São Paulo (Registrada no 
Alto da Mooca) SP, no dia 11 de dezembro de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Pacifi co de São Felix e de Ana Lucia Politchuk de São 
Felix. R$ 35,00

O pretendente: JOSÉ MARCIO NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Cabo de Santo Agostinho (Registrado no 2º Distrito de 
Prazeres, Jabotão dos Guararapés) PE, no dia 12 de julho de 1981, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Maria Cicera Nunes da Silva. A 
pretendente: CARLA RODRIGUES NUNES, estado civil solteira, profi ssão comerciante, 
nascida em São Paulo (Registrada em Itaquera) SP, no dia 28 de novembro de 1979, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Donizeti Nunes e 
de Ivete Rodrigues Pinto. R$ 35,00

O pretendente: IGOR ZARPELÃO LOPES, estado civil solteiro, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 16 de 
maio de 1990, residente e domiciliado na Vila Redgente Feijó, São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Adelino Lopes e de Edna Zarpelão Lopes. A pretendente: NATHALIA 
EDVIGES ALVES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida  em 
São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 16 de janeiro de 1991, residente 
e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Alvaro da Silva de Lima e 
de Maria Alice Alves de Lima. R$ 35,00

O pretendente: RUI ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 24 de 
agosto de 1995, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Rui Antonio 
de Oliveira e de Marcia Aparecida Quatroque de Oliveira. A pretendente: LETICIA 
MITTER CORREIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
São Paulo (Registrada na Vila Matilde) SP, no dia 11 de dezembro de 1996, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Fernando da Silva e de Adriana 
Aparecida Mitter Correia da Silva. NIHIL

O pretendente: MARCIAL DOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15 de janeiro de 1967, residente e domiciliado na 
Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Nelson dos Reis e de Adelaide Molina dos 
Reis. A pretendente: MEIRE LAUDELINO MAURICIO, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em São Paulo (Registrada em Santana) SP, no dia 07 de agosto de 
1967, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Elvanio Apolinario Mauricio e 
de Hilda Laudelino Mauricio. Obs.: Edital de Proclamas, enviado ao Registro Civil, onde 
reside o pretendente. NIHIL

O pretendente: RODRIGO SANTOS MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão 
educador, nascido em Carapicuiba - SP, no dia 10 de dezembro de 1981, residente e 
domiciliado no Jardim Tango, São Paulo - SP, fi lho de Delrio Luiz Machado e de Roinia 
Maria Santos Machado. A pretendente: AMANDA CAMILLA DOS SANTOS OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente social, nascida em Itaporanga - PB, no dia 19 
de fevereiro de 1986, residente e domiciliada no Jardim Tango, São Paulo - SP, fi lha de 
Armando José de Oliveira e de Maria do Socorro dos Santos Oliveira. NIHIL
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Empresas & Negócios

O pretendente: ALEX SALAZAR COSTA, nascido em São Luiz - MA, no dia 09/08/1983, 
estado civil solteiro, profi ssão pintor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Orlando Duarte Costa e de Vitoria Celia Salazar Costa. A pretendente: MARIA 
ALANE DE BRITO SANTOS, nascida em Juazeiro do Norte - CE, no dia 11/07/1996, estado 
civil solteira, profi ssão doméstica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Adriano dos Santos e de Cicera Francisca de Brito. NIHIL

        1º Subdistrito - da Sé
Geny de Jesus Macedo Morelli- Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados


