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“O saber deve ser 
como um rio, cujas 
águas doces, grossas, 
copiosas, transbordem 
do indivíduo, e se 
espraiem, estancando a 
sede dos outros”. 
Gilberto Freyre (1900/1987)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +1,36% Pontos: 
60.316,12 Máxima de +1,47% 
: 60.379 pontos Mínima de 
-2,38% : 58.092 pontos Volume: 
9,15 bilhões Variação em 2016: 
39,14% Variação no mês: -2,57% 
Dow Jones: -0,04% (18h30) Pon-
tos: 19.184,55 Nasdaq: +0,02% 
(18h30) Pontos: 5.252,07 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,4705 Venda: R$ 3,4718 
Variação: +0,14% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,53 Venda: R$ 3,63 
Variação: -0,37% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,4644 Venda: R$ 
3,4650 Variação: +0,84% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,4170 
Venda: R$ 3,6000 Variação: 
-0,08% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,60% ao 
ano. - Capital de giro, 15,66% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.177,80 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,71% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,490 
Variação: +0,76%.

Cotação: R$ 3,5060 Variação: 
+0,21% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0663 Venda: US$ 1,0663 
Variação: +0,03% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6980 Venda: R$ 3,7 
000 Variação: +0,19% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,5900 Venda: 
R$ 3,8300 Variação: estável.

vespa Futuro: +1,42% Pontos: 
60.500 Máxima (pontos): 60.615 
Mínima (pontos): 58.240. Global 
40 Cotação: 893,102 centavos 
de dólar Variação: -1,7%.

Após mais de nove meses 
de negociação, a Ode-
brecht concluiu na tarde 

de sexta-feira (2), a fase de 
assinatura dos acordos de dela-
ção premiada com o Ministério 
Público Federal. Um total de 
77 executivos e ex-executivos 
da empresa formalizaram o 
acordo de colaboração com 
a Lava Jato e, a partir desta 
semana, começarão a prestar 
depoimentos para confi rmar o 
que prometeram contar sobre o 
esquema de corrupção e propi-
na no qual se envolveram. 

Entre os executivos que 
assinaram o acordo estão o 
patriarca e o presidente do 

     Executivos da Odebrecht 
terminaram de assinar 
acordos de delação premiada

Conselho de Administração 
do grupo, Emílio Odebrecht, 
e seu fi lho, o ex-presidente da 
empresa, Marcelo Odebrecht. 
Até agora, os contatos entre 
investigadores e advogados da 
empresa aconteciam em uma 
“mesa de negociação”, marca-
dos por tensão dos dois lados. 
Os procuradores da República 
exigiam mais informações por 
um lado, enquanto advogados 
tentavam reduzir a pena dos 
clientes de outro. A partir de 
agora, com as assinaturas, esta 
fase está encerrada.

Os executivos já detalharam, 
em anexos, o que vão dizer e em 
troca já sabem a pena que irão 

cumprir. Marcelo Odebrecht, 
por exemplo, cumprirá uma 
pena total de dez anos, na qual 
deve permanecer até o fi nal de 
2017 na cadeia. Depois, passa 
a dois anos e meio de prisão 
domiciliar, onde progride para 
o semiaberto e, por fi m, para 
o regime aberto. A empresa 
também negociou um acordo 
de leniência, no qual se com-
promete a pagar uma multa 
no valor de R$ 6,8 bilhões. O 
dinheiro será parcelado em 23 
anos e dividido entre Brasil, 
Estados Unidos e Suíça.

Ainda não há calendário defi -
nido pelos investigadores sobre 
a ordem em que os executivos 

A empresa também negociou um acordo de leniência, no qual se compromete

a pagar uma multa no valor de R$ 6,8 bilhões.

serão ouvidos a partir desta 
semana. Toda a negociação é 
mantida em sigilo pela PGR e 
por advogados. Só depois da 

colheita dos depoimentos o 
material poderá ser enviado 
ao ministro Teori Zavascki, do 
STF. Ele precisa homologar 

os acordos de delação para 
que os fatos narrados pelos 
delatores possam ser usados 
em investigações (AE).

Pedidos de falência 
O número de pedidos de falência 

registrou elevação de 2,7% em 
novembro na comparação com 
outubro, divulgou a Boa Vista 
SCPC. De janeiro a novembro, o 
número acumulou alta de 11,7%. 
Em contrapartida, no confronto 
com novembro de 2015, os pedidos 
recuaram 5,1%. Em novembro, as 
falências decretadas subiram 23% 
na margem e 0,9% na comparação 
com o mesmo mês de 2015.

São Paulo - O presidente da 
Petrobras, Pedro Parente, disse 
que é preciso acompanhar com 
cuidado o comportamento do 
preço do barril de petróleo após 
a mudança das perspectivas de 
produção global nesta semana. 
Segundo o executivo, a decisão 
da Opep de cortar a produção 
para forçar uma alta no preço 
da commodity pode incentivar 
a concorrência da indústria 
do shale gas (gás de xisto), o 
que pressionaria novamente o 
preço do barril para baixo.

“A decisão da Opep gerou 
crescimento de preços nos 
últimos dias. Temos que olhar 
com muito cuidado, pois a sus-
tentação destes novos níveis 
dependem muito da produção 
do shale”, avaliou o executivo 
durante palestra na Abiquim. 
“Isso pode atrair mais produção 
de shale e trazer os preços do 
barril para entre US$ 40 e US$ 
50”, acrescentou. Segundo 
Parente, esse é o patamar de 

Presidente da Petrobras,

Pedro Parente.

O ministro das Relações Ex-
teriores, José Serra, confi rmou 
na sexta-feira (2) a suspensão 
da Venezuela do Mercosul. Ele 
disse que o país tinha sido adver-
tido quanto a essa possibilidade. 
“Já tinha sido anunciado [que 
a Venezuela seria suspensa do 
bloco econômico] se não cum-
prisse certos requisitos, e foi”, 
ressaltou o ministro, que evitou 
comentar ou dar detalhes sobre 
o assunto. Serra participou do 
lançamento da campanha con-
tra a dengue em uma escola na 
zona oeste de São Paulo.

A decisão sobre a Venezuela 
está relacionada ao vencimento 
do último prazo acordado em 
setembro para que Caracas 
cumprisse suas obrigações de 
adesão ao Mercosul. Os chan-
celeres dos países fundadores 
bloco – Brasil, Argentina, Para-
guai e Uruguai – elaboraram um 
comunicado no qual explicam 
que a Venezuela não cumpriu 
seus acordos.

A marginalização da Vene-
zuela se desenhava desde que 
os demais sócios bloquearam, 
em julho passado, o acesso do 
país à presidência semestral 
do Mercosul. Em setembro, 
os quatro países fundadores 
decidiram ocupar o posto de 
forma colegiada e intimaram 

Venezuela foi alertada e sabia 

que poderia sair do Mercosul, 

diz o chanceler José Serra.

São Paulo - As vendas a pra-
zo no varejo da cidade de São 
Paulo tiveram alta de 5,8% em 
novembro ante igual mês do ano 
passado, informou na sexta-
feira (2), a Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP). O 
resultado positivo foi puxado 
por bens duráveis, como ele-
trônicos e eletrodomésticos. A 
associação, no entanto, minimi-
za o avanço ao ressaltar que a 
base de comparação é fraca e 
que novembro de 2016 teve um 
dia útil a mais que novembro 
que 2015. Além disso, as vendas 
decorrentes da Black Friday 
também ajudaram. 

“É um aumento signifi cativo. 
Contudo, não podemos projetar 
esse resultado para o Natal, 
visto que o consumidor pode 
ter antecipado na Black Friday 
as compras de fi m de ano”, 
aponta o presidente da ACSP, 
Alencar Burti.

Já as vendas à vista regis-
traram retração de 10,2% em 
novembro. O fator que mais 

pesou foram as variações de 
temperatura, que prejudicam 
a comercialização de roupas e 
calçados da moda primavera-
verão. Além disso, diz a as-
sociação, a Black Friday não 
concentra seu apelo a esses 
tipos de artigo, gerando pouco 
impacto em seu desempenho.

Burti lembra que 2015 teve 
o pior Natal do Plano Real, o 
que pode sugerir que a queda 
de 2016 deverá ser mais fraca. 
“Ainda há incertezas no cenário 
macroeconômico. Só a recupe-
ração do emprego, da renda 
e da confi ança pode, de fato, 
alterar os nossos indicadores 
econômicos”, comenta. Em 
relação a outubro, tanto as 
vendas a prazo quanto à vista 
cresceram em novembro, 4,4% 
e 10%, respectivamente. No 
período acumulado de janeiro 
a novembro, as vendas a crédito 
e à vista acumulam perdas de 
5,1% e de 12,7%, respectiva-
mente, sobre igual período de 
2015 (AE).
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Já as vendas à vista registraram retração

de 10,2% em novembro.

Thinkstock

Rio - De 2005 a 2015, o nú-
mero de pessoas que moram 
sozinhas aumentou no País de 
10,4% para 14,6%, especial-
mente a partir dos 50 anos, 
mostra a ‘Síntese de Indica-
dores Sociais’, divulgada pelo 
IBGE. Nesta faixa etária, a pro-
porção de arranjos unipessoais 
subiu de 57,3% para 63,7% no 
período. Este crescimento se 
deu na esteira do envelheci-
mento da população.

As mulheres, maioria entre 
os idosos, eram 50,3% entre as 
pessoas que vivem em arranjos 
unipessoais, os homens, 49,7%. 
No total, 15,7% das pessoas 
que têm mais de 60 anos não 
têm companhia em casa. O 
número médio de moradores 
dos domicílios no País era de 
2,87 pessoas em 2015, frente 
a 3,20 em 2005. A chamada 
“geração canguru”, pessoas de 
25 a 34 anos que continuam 
morando com os pais, parece 
não mudar suas escolhas diante 
do cenário socioeconômico do 
País, segundo o IBGE. 

Em 2004, representavam 
21,7% dessa população; em 
2015, 25,3%. São pessoas mais 

JF Diório/Estadão

A crise econômica tem leva-
do muitas famílias brasileiras 
a cancelarem o serviço de TV 
paga. O número de clientes de 
TV por assinatura no país caiu 
2,4% entre outubro de 2015 e o 
mesmo mês deste ano. O setor 
registrou uma perda de 471 mil 
assinantes no período e chegou 
a 18,9 milhões de clientes em 
outubro de 2016, segundo dados 
divulgados pela Anatel. O nú-
mero de assinantes começou a 
cair já no início do ano passado. 
Em 2015, o setor perdeu 3,1% 
de sua base de clientes.

“O fator principal é a crise 
econômica, que levou principal-
mente as famílias de mais baixa 

Petrobras: decisão da Opep 
pode impulsionar gás de xisto

tria tradicional de óleo e gás, 
pois requer aportes menores 
e tem maturação mais rápida. 
“É possível ter um campo de 
shale produzindo em menos de 
três anos. Já na nossa indústria 
tradicional, precisamos de sete 
a quinze anos para colocar 
um campo em exploração”, 
comparou. 

Parente acrescentou que a 
mudança no cenário global do 
setor de óleo e gás teria levado 
a Petrobras a realizar ajustes 
no seu plano estratégico de 
qualquer forma, assim como 
ocorreu em outras companhias. 
“Todas as grandes empresas 
mundiais embarcam em um 
processo de emagrecimento, 
com venda de ativos, adequa-
ção do pessoal e redução dos 
gastos de custeio e investi-
mentos”, exemplifi cou. “A Pe-
trobras teria que fazer ajustes 
independentemente da sua 
situação fi nanceira bastante 
apertada” (AE)

preços que garante a viabilida-
de econômica da produção do 
gás de xisto. Hoje, o barril do 
petróleo tipo Brent era nego-
ciado em torno de US$ 54.

O presidente da estatal res-
saltou que a indústria do gás de 
xisto colocou em xeque a indús-

Vendas a prazo no varejo 
de São Paulo cresceram 

5,8% em novembro

Serra confi rma suspensão 
da Venezuela do Mercosul

o governo do presidente Nico-
lás Maduro a adotar, até 1º de 
dezembro, todos os compro-
missos de adesão. Entre eles, a 
livre circulação de mercadorias 
entre os países do Mercosul e 
a cláusula democrática.

Na última terça-feira (29), a 
Venezuela se declarou dispos-
ta a aderir a um dos acordos 
comerciais pendentes - aquele 
relacionado às tarifas comuns e 
à livre circulação de bens. “Fi-
nalizadas as revisões técnicas, a 
Venezuela se encontra em con-
dições de aderir ao Acordo de 
Complementação Econômica”, 
afi rmou a ministra das Relações 
Exteriores, Delcy Rodríguez, 
em uma carta dirigida aos 
governos da Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai (ABr).

Aumenta número de pessoas 
que moram sozinhas

Cerca de15,7% das pessoas 

que têm mais de 60 anos não 

têm companhia em casa.
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escolarizadas e que trabalham, 
em sua maioria, mas que es-
tendem a permanência com 
a família por ainda estarem 
concluindo os estudos, por 
acomodação ao padrão de vida 
dos pais ou por dependência 
emocional deles. A pesquisa do 
IBGE traz também dados sobre 
as condições dos domicílios 
brasileiros. Entre os alugados, a 
proporção de imóveis em que o 
aluguel consumia 30% ou mais 
da renda domiciliar mensal 
fi cou em 5,7% em 2015, ante 
3,9% em 2005 (AE).

Número de assinantes de TV 
paga continua caindo

renda a cancelar seus pacotes”, 
disse o presidente da consulto-
ria Teleco, Eduardo Tude. Entre 
outubro de 2015 e outubro de 
2016, a entrada dos serviços de 
TV por assinatura nos domicílios 
brasileiros caiu de 29,22% para 
27,83%. A queda contrasta com 
o crescimento do setor nos anos 
anteriores. Entre 2010 e 2014, o 
número de assinantes dobrou e, 
em 2014 o setor cresceu 8,7%.

Para a Associação Brasileira 
de TV por Assinatura (ABTA), 
no entanto, os números não são 
tão assustadores, já que o setor 
teve uma redução menor do que 
a queda registrada na economia 
do país como um todo (ABr).

Reforma da Previdência
Brasília - O presidente Michel 

Temer reuniu-se com o ministro 
interino do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, e com o secretário da 
Previdência, Marcelo Caetano, na 
sexta-feira (2), para tentar fechar 
os últimos pontos da proposta de 
reforma da Previdência. A intenção 
do governo é enviar o texto nesta 
semana para o Congresso. 

A aposentadoria dos políticos é 
o ponto ainda em aberto no texto 
fi nal da reforma da Previdência. 
A proposta elaborada pela equipe 
técnica inclui os parlamentares 
entre os que vão ter de seguir 
as regras mais rígidas para se 
aposentar, como idade mínima e 
tempo de contribuição mais longo. 
No entanto, o presidente Michel 
Temer ainda não bateu o martelo 
se vale a pena manter essa proposta 
e comprar o desgaste político com 
o Congresso.

O presidente defi niu ainda, como 
uma forma de sinalização ao mercado 
para blindar a equipe econômica, que 
vai efetivar Dyogo no Planejamento. 
Diante de críticas à dificuldade 
de a equipe econômica conseguir 
colocar em prática as medidas de 
recuperação da economia cresceu a 
especulação de uma possível “fritura” 
de Meirelles. A data do anúncio de 
Dyogo como efetivo, entretanto, 
ainda não está confi rmada (AE).



Mario Enzio (*)

Laranjas

Além da fruta, do suco 

e seus subprodutos 

saudáveis e nutritivos, 

a expressão ganhou 

força nos últimos meses, 

reaparece com força 

total. 

Nada a ver com alimen-
tação, mas com meios 
de simular negócios 

escusos.  
O assunto é se proteger por 

trás de uma personalidade ju-
rídica, contando com a certeza 
de que nada estará declarado 
no nome do manipulador. 
Coisa que vem de longe. 

Antes do atual Código Ci-
vil de 2003, era comum um 
empresário “vender” a sua 
empresa quase falida para 
duas pessoas de poucas pos-
ses. Quando os credores iam 
atrás, na tentativa de cobrar 
suas dívidas, se deparavam 
com a penúria e a desolação. 
Ficavam no prejuízo.

O Novo Código regulou um 
pouco mais a matéria. Agora, 
quando a empresa é alienada, 
os atuais sócios ainda perma-
necem com a responsabilida-
de no negócio por dois anos. 
Há uma preocupação para que 
a má gerência não seja bene-
fi ciada. Há quem se dedique 
na recuperação de empresas 
nessas condições. 

Os benefícios dos sujeitos 
que se passam por ‘laranjas’ 
estão em ocupar um lugar de 
destaque para que outra pes-
soal possa usufruir vantagens. 
É se colocar no lugar do outro. 
A propriedade é daquele que 
fradou, mas está no nome de 
quem vai enfrentar o problema 
se for apanhado. Ou seja, há 
um ônus para o sujeito laranja. 
Nada é dele, mas tudo está em 
seu nome.

Quer seja por um contrato 
de gaveta ou outros mecanis-
mos legais, há uma rede bem 
tecida para despistar a compra 
ou venda, e se procurarem 

não encontrará qualquer bem, 
nada, no nome do verdadeiro 
proprietário. 

Esse jogo de proteção entre 
os pares, à base do sigilo e da 
mordaça, é coisa que mais se 
assemelha a uma negociação 
mafi osa, onde se falar será 
punido ou até, quem sabe, 
descartado. Em contraparti-
da, há o oposto dessa fi gura, 
que participa, mas é ingênua, 
simples, que aceita estar num 
esquema desses por uma pe-
quena recompensa. O termo 
foi apropriado da maneira 
como se saboreia a fruta da 
laranja, quando se consome 
ou tira-se todo suco, fi ca só o 
bagaço, e se descarta no lixo. 
Não presta mais.

De vez em quando, só para 
recordar, as reportagens des-
cobrem uma dessas histórias: 
uma pessoinha, sem saber do 
que se trata, é dona de uma 
empresa em uma cidade do 
interior, que fornece materiais 
diversos, sob licitação públi-
ca, a vários órgãos públicos. 
Movimenta milhões, sem ter 
conta bancária, e em geral, 
está instalada numa casa 
humilde.

Ainda esse vocábulo está 
relacionado à violência, como 
nas penitenciárias, onde esse 
sujeito laranja sempre aco-
berta algum tipo de crime, 
qual seja: tráfi co de drogas, 
assassinato, violência sexual, 
roubo, entre outros.       

Assim como defuntos, re-
gistros civis fantasmas, que 
fazem parte desse repertório 
de pessoas que servem aos 
propósitos da enganação, ta-
peação ou da fraude. Nota-se 
que esse cerco vai se fechando 
com as informações cruzadas, 
mas longe de ser perfeito. O 
crime sempre está um passo 
à frente da Lei.

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

Direito e Ciências Sociais. Site:
(www.marioenzio.com.br).
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Dobra o 
percentual de 
negros em 
universidades 

O percentual de negros no 
nível superior deu um salto 
e quase dobrou entre 2005 e 
2015.  Em 2005, um ano após 
a implementação de ações afi r-
mativas, como as cotas, apenas 
5,5% dos jovens pretos ou 
pardos e em idade universitária 
frequentavam uma faculdade. 
Em 2015, 12,8% dos negros 
entre 18 e 24 anos chegaram ao 
nível superior, segundo pesqui-
sa divulgada pelo IBGE.

Comparado com os brancos, 
no entanto, o número equi-
vale a menos da metade dos 
jovens brancos com a mesma 
oportunidade, que eram 26,5% 
em 2015 e 17,8% em 2005. Os 
dados foram constatados pela 
‘Síntese de Indicadores Sociais 
- Uma análise das condições de 
vida da população brasileira’. A 
pesquisa também mostra que os 
anos de ensino infl uenciam no 
salário: quanto maior a escola-
ridade, maior o rendimento do 
trabalhador.

De acordo com o IBGE, a 
difi culdade de acesso dos es-
tudantes negros ao diploma 
universitário refl ete o atraso 
escolar, maior neste grupo do 
que no de alunos brancos. Na 
idade que deveriam estar na 
faculdade, 53,2% dos negros 
estão cursando nível funda-
mental ou médio, ante 29,1% 
dos brancos. Na última década, 
o Brasil conseguiu aumentar o 
número de estudantes entre 15 
e 17 anos no Ensino Médio de 
81,6% para 85%. No entanto, o 
IBGE avalia que o crescimento 
foi tímido e destaca o impacto 
da “pedagogia da repetência” 
na evasão escolar entre os mais 
pobres (ABr).

A entidade, com sede nos 
Estados Unidos, tem 
como uma das áreas de 

atuação a política de drogas e 
o uso medicinal da cannabis na 
América Latina.

No último dia 22 de novem-
bro, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
incluiu na lista A3 de substân-
cias psicotrópicas vendidas no 
Brasil com receita controlada 
(tarja preta), o tetrahidro-
cannabinol (THC) em con-
centração de, no máximo, 30 
mg por mililitro e associado ao 
canabidiol (CBD) também em 
30 mg por mililitro. A medida 
é o primeiro passo para o re-
gistro no país do medicamento 
Mevatyl, conhecido na Europa 
como Sativex, feito à base de 
Cannabis sativa e indicado 
para o tratamento de pacien-
tes adultos com espasticidade 
moderada a grave por conta de 
esclerose múltipla. 

Remédios à base de Cannabis sativa (maconha) são indicados 

para o tratamento de pacientes adultos com espasticidade 

moderada a grave por conta de esclerose múltipla.

O crescimento econômico 
do Brasil na última década não 
se refl etiu em mais igualdade 
no mercado de trabalho. Com 
ou sem crise, as mulheres 
brasileiras continuam traba-
lhando mais – cinco horas a 
mais, em média – e recebendo 
menos. A renda das mulheres 
equivale a 76% da renda dos 
homens e elas continuam sem 
as mesmas oportunidades 
de assumir cargos de chefi a 
ou direção. A dupla jornada 
também segue afastando mui-
tas mulheres do mercado de 
trabalho, apesar de elas serem 
responsáveis pelo sustento de 
quatro em cada dez casas.

As contatações são da ‘Sín-
tese de Indicadores Sociais 
- Uma análise das condições de 
vida da população brasileira’, 
divulgada pelo IBGE. A pes-
quisa estudou os indicadores 
entre os anos de 2005 e 2015. 
As mulheres tendem a receber 
menos que os homens porque 
trabalham seis horas a menos 
por semana em sua ocupação 
remunerada. Porém, como de-
dicam duas vezes mais tempo 
que eles às atividades domésti-
cas, trabalham, no total, cinco 
horas a mais que eles. Ao todo, 
a jornada das mulheres é de 

Entre as mulheres, 70% estão fora do mercado de trabalho e 

dedicam-se aos afazeres domésticos e familiares.

Cinco dias após tornar-se 
campeão mundial na Fórmula 
1, Nico Rosberg surpreendeu 
o mundo e anunciou, na sexta-
feira (2), sua aposentadoria 
da Fórmula 1. O piloto alemão 
de 31 anos afi rmou que tomou 
a decisão após “refl etir por 
um dia” e contar para Vivian, 
sua esposa, e Georg Nolt, que 
gerencia a sua carreira, e, por 
último, para Toto Wolff, chefe 
da equipe Mercedes. “Desde 
quando comecei, aos seis anos, 
tive esse sonho: ser campeão 
mundial... Conquistei isso, dei 
tudo por isso, e com ajuda dos 
fãs consegui”, escreveu Nico 
no Facebook.

Em uma longa postagem, 
o piloto alemão lembrou sua 
trajetória de 25 anos nos es-
portes a motor  “com todo o 
árduo trabalho, o sofrimento, os 
sacrifícios”. Rosberg destacou 

Foi proclamado o novo rei da 
Tailândia, Maha Vajiralongkorn, 
que exercerá o cargo com o 
nome de Rama X. O príncipe 
herdeiro tem 64 anos e ganhou 
o direito de reinar após a morte 
de seu pai, Bhumibol Adulyadej 
- que ocupou o trono tailandês 
por sete décadas -, em outubro 
passado. No entanto, Vajira-
longkorn não foi empossado 
imediatamente porque pediu 
“mais tempo de luto”.

Nesse período, o reinado foi 
exercido pelo regente Prem 
Tinsulanonda, de 96 anos. Ain-
da assim, a coroação de Rama 
X ocorrerá apenas depois da 
cremação de Bhumibol, no fi m 
de 2017, quando terminará o 
período de luto nacional de-
cretado pelo primeiro-ministro 
Prayuth Chan-o-cha.

Vajiralongkorn é o segundo 
de quatro fi lhos do monarca 
falecido, mas o único homem. 

Novo rei da Tailândia, Maha 

Vajiralongkorn.

Portaria do Ministério da Saúde, publicada 
sexta-feira (2) no Diário Ofi cial da União, torna 
pública a decisão de incorporar ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) os medicamentos ombitasvir, 
veruprevir, ritonavir e dasabuvir no tratamento 
contra a hepatite C. Os quatro medicamentos 
incorporados serão utilizados em casos de 
hepatite crônica causada pelo genótipo 1 em 
indivíduos com fi brose avançada e cirrose. A 
portaria entra em vigor hoje.

A hepatite C é causada pelo vírus C (HCV), 
presente no sangue. Entre as causas de trans-
missão mais comuns estão a transfusão de 
sangue e o compartilhamento de material para 
uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos, 
entre outros), de higiene pessoal (lâminas de 
barbear e depilar, escovas de dente, alicates de 
unha ou outros objetos que furam ou cortam) 
ou para a confecção de tatuagem e colocação 
de piercings (ABr).
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Instituto defende mais 
estudos sobre uso medicinal 

de derivados da Cannabis
Com o processo de regulamentação de medicamentos que têm como princípio ativo substâncias 
extraídas da maconha, será necessário investir em pesquisas científi cas no país para aprofundar o 
conhecimento sobre o tema. A opinião é do vice-presidente do Instituto Humanitas 360, Piero Bonadeo

mercado para um produto bra-
sileiro desse tipo de remédio”, 
diz o médico, para quem ainda 
falta conhecimento científi co 
sobre os benefícios medicinais 
da cannabis. 

Desde 2015 o preconceito 
contra o uso de remédios feitos 
à base de maconha diminuiu 
quando a Anvisa autorizou 
a importação de produtos 
feitos com CBD, responden-
do demanda de famílias que 
precisavam do remédio. Ele 
cita experiências vitoriosas de 
regulamentação do uso medici-
nal em países como Colômbia, 
Uruguai e Chile, onde os go-
vernos criaram programas de 
cooperativas para o cultivo. “No 
Chile tem a maior marijuana 
farma da América Latina, com 
uma cooperativa que atende 4 
mil pacientes em todo o país, em 
diferentes províncias do Chile, 
tudo sob controle do governo”, 
afi rma (ABr).

“O maior benefi ciado será o 
paciente. Porque vai ser mais 
fácil e estará mais disponível 
o remédio no mercado. Acho 
que vai educar também os 
médicos, porque é ele que 

precisa pesquisar sobre esse 
remédio, muitos no Brasil ainda 
não têm formação, não sabem, 
precisam conhecer mais o uso 
desse remédio. E vai ajudar, 
no futuro, talvez a criação de 

Mulheres trabalham cinco horas a mais 
e ganham menos que os homens

55,1 horas por semana, contra 
50,5 horas deles.

De acordo com a pesquisa-
dora do IBGE Cristiane Soa-
res, os homens continuam se 
esquivando de tarefas da casa, 
o que se refl ete em mais horas 
na conta delas. “Na década, a 
jornada masculina com os afa-
zeres domésticos permanece 
em 10 horas semanais”, desta-
cou. Mesmo trabalhando mais 
horas, as mulheres têm renda 
menor, de 76% da remuneração 
dos homens. Esse número era 
de 71% em 2005 e refl ete o fato 
de mulheres ganharem menos 
no emprego e também por não 
serem escolhidas para cargos 
de chefi a e direção. 

Dos homens com mais de 
25 anos, 6,2% ocupavam 
essas posições, contra 4,7% 
das mulheres com a mesma 
idade. Porém, mesmo nesses 
cargos, fazendo a mesma coi-
sa, o salário delas era 68% do 
deles. Apesar deste cenário, a 
pesquisa mostra que cresce o 
número de mulheres chefes de 
família. Considerando todos 
os arranjos familiares, elas 
são a pessoa de referência de 
40% das casas. Entre aqueles 
arranjos formados por casais 
com filhos, uma em cada 
quatro casas é sustentada por 
mulheres. O percentual de 
homens morando sozinho com 
fi lhos é mínimo (ABr).

SUS tem mais quatro remédios para hepatite C

Nico Rosberg anuncia 
aposentadoria da Fórmula 1

que a temporada atual, que se 
encerrou no último domingo 
(27), foi “muito difícil” e que 
as decepções com a perda de 
título em 2015 e 2014 foram o 
“combustível para elevar minha 
motivação a níveis que eu nunca 
tinha experimentado antes”.

“Em Abu Dhabi, eu sabia que 
aquela poderia ser minha última 
corrida e aquele sentimento 
clareou minha cabeça antes do 
início. Eu quis aproveitar cada 
parte da experiência, sabendo 
que poderia ser minha última 
vez... e quando as luzes apaga-
ram, eu tive as mais intensas 55 
voltas da minha vida”, escreveu 
o campeão. Rosberg começou 
a carreira na Fórmula 1 em 
2006, e no total disputou 206 
grandes prêmios pela Williams 
e pela Mercedes. Conquistou ao 
todo 23 vitórias, 57 pódios e 30 
pole-positions (ANSA).

Príncipe herdeiro é 
proclamado rei da Tailândia

Ele é uma fi gura enigmática 
para grande parte da população 
e não possui a mesma autorida-
de moral do pai. Nos últimos 
anos, passou longos períodos 
em uma cidade nos arredores 
de Munique, na Alemanha. O 
novo rei é pai de seis fi lhos, tidos 
com três mulheres diferentes, e 
agora está ofi cialmente solteiro 
(ANSA).
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Líderes com
o toque de Midas

Uma grande parte 

de nós já teve ou tem 

contato com líderes que 

possuem resultados bem 

acima da média e que 

foram ou são admirados 

por suas equipes, pares, 

superiores e parceiros

Eles são tão diferencia-
dos que chamamos de 
Líderes Midas. Midas é 

um personagem da mitologia 
grega que transformava em 
ouro tudo o que tocava, ou 
seja, são profi ssionais deseja-
dos em qualquer empresa ou 
organização. Esses líderes têm 
duas dimensões bem distintas: 
a parte racional (que é formada 
pelas estratégias, processos e 
toda parte técnica necessária 
de um gestor), e a parte emo-
cional (que envolve gestão 
de pessoas, relacionamento 
interpessoal, conhecimento da 
cultura organizacional, entre 
outras). 

A capacidade do líder de 
desenvolver essas duas di-
mensões será altamente res-
ponsável pelos resultados 
que obterá em seus desafi os. 
Quanto mais desenvolver essas 
competências e comportamen-
tos, mais sucesso conquistará. 
E quais são as principais 
características dos líderes 
bem-sucedidos? De maneira 
geral, podemos ressaltar cinco 
características. 

A primeira é a visão de 
futuro e está relacionada a 
capacidade do líder de ter um 
propósito signifi cativo para 
a empresa, para as pessoas, 
para a sua própria liderança e 

ainda compartilhá-lo de forma 
agregadora com todos os en-
volvidos. A segunda é a credi-
bilidade, que é a capacidade do 
líder de pensar, sentir e agir de 
forma coerente e justa gerando 
confi ança e clareza.

A terceira é o relacionamen-
to mobilizador, que leva o líder 
a se comunicar e se relacionar 
com todos os envolvidos para 
gerar uma mobilização racional 
e emocional em direção aos 
objetivos desejados. 

A quarta é o comportamen-
to, que chamo de agridoce. 
Eu o considero um dos com-
portamentos mais tênues, 
pois é quando o líder tem a 
capacidade de trabalhar com 
a “dor e o prazer” das pessoas 
de forma adequada a fi m de 
movimenta-las na direção 
correta, sem comprometer 
o ambiente corporativo. A 
quinta e última característica 
é o autoconhecimento elevado, 
pois ele faz com que os lideres 
saibam exatamente os pontos 
fracos e fortes e áreas a serem 
desenvolvidas, aproveitando 
assim as oportunidades e agin-
do estrategicamente.

 Vale salientar que esses dois 
pontos são importantíssimos, 
tanto o racional quanto o emo-
cional. O equilíbrio entre as 
duas áreas resultam em pesso-
as bem-sucedidas, motivadas, 
conscientes e responsáveis 
pelo desenvolvimento de ou-
tras pessoas. 

Líderes com esse perfil 
são fontes de inspirações 
abundantes!

 
(*) - É coach de negócios certifi cado 

pela ActionCOACH.

Adam Nöckel (*)

A - Artesanato e Gastronomia 
A Fundação Ema Klabin em parceria com a Ong ADUS (Instituto de 
Reintegração do Refugiado Brasil) promove no sábado (10), das 13h00 
às 18h00,  a segunda edição da  Feira Étnica. O evento acontece com 
expositores de diversos países e terá pratos, artigos típicos e objetos de 
arte. Durante o evento o público pode participar de ofi cinas gratuitas 
de turbantes africanos e de cartões de Natal e curtir o som da Banda 
Senegal Sunugal. Tudo com entrada franca. Toda a verba arrecadada 
será revertida para a  ONG ADUS. Durante a Feira, a casa-museu Ema 
Klabin (na Rua Portugal nº 43 - Jardim Europa), estará aberta para 
visitação. Outras informações: (www.emaklabin.org.br).  

B - Retorno à Cuba 
A Delta iniciou na última quinta-feira (1), seu serviço programado de 
transporte de passageiros com voos diários sem escalas dos Estados 
Unidos para Cuba. Os voos decolam de Miami, Nova York-JFK e Atlanta 
para Havana, no retorno da companhia aérea para a capital cubana, pela 
primeira vez em 55 anos. A companhia aérea é a única transportadora 
norte-americana atual a ter operado um serviço de passageiros no país 
até este ser suspenso em 1961 em virtude do clima político instável e 
desafi os de rentabilidade. A Delta também foi a última companhia aérea 
dos Estados Unidos a deixar o mercado cubano, com a suspensão de 
seu voo entre Havana e Nova Orleans.

C - Vales-compras 
O Shopping Frei Caneca encerra sua comemoração de 15 anos com a 
promoção de Natal. Desde o mês de abril, o empreendimento realiza a 
campanha “15 Anos do Shopping Frei Caneca” que já premiou 12 clientes 
com vales-compras de 10 mil reais cada. Durante a promoção de Natal, 
até o próximo dia 30, a cada 400,00 reais em compras o cliente ganha um  
panetone Munik e também pode trocar as suas notas por cupons para 
concorrer a 15 vales-compras no valor de 10 mil reais cada. O prêmio 
deverá ser utilizado em compras realizadas em qualquer loja do Shopping 
Frei Caneca. O clima natalino toma conta dos corredores do shopping 
onde Papai Noel e bichinhos animatrônicos recebem os clientes. 

D - Jogos de Fuga 
As casas de Escape room ganharam fama e espaço nas agendas de diversões 
de muitas pessoas. A “brincadeira”, que na verdade trabalha diversas habi-
lidades pessoais para enfrentar qualquer situação do dia a dia, permite que 
os participantes resolvam os mistérios dentro de uma sala fechada por 1h. 
No entanto, uma nova “versão” do jogo promete levar a diversão e o apren-
dizado até o jogador: o Truckescape. O Escape Time Brasil traz ao mercado 
um veículo equipado, decorado e ambientado com uma sala móvel, que vai 
até onde os jogadores estiverem. É ideal para ações corporativas, festas de 
aniversário, casamentos, eventos em shoppings, foodparks, supermercados, 
entre outros. Saiba mais em (www.escapetime.com.br).

E - Capacitação Profi ssional 
O Instituto ProA, focado em capacitação profi ssional e orientação no 
início de carreira para jovens de baixa renda que estudem na rede 
pública, prorrogou inscrições até o próximo dia 9 para seu programa 
gratuito com duração de seis meses. Durante um semestre, 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. O interessado deve acessar o site (www.proa.org.br) e pre-
encher o formulário do Processo Seletivo. 

F - Carros Autônomos
A Ford anunciou que vai iniciar os testes com carros autônomos em es-
tradas reais europeias em 2017. Como os traçados das vias e as normas e 
sinais  de trânsito na Europa variam em cada país, a empresa realizou uma 
pesquisa para entender como as pessoas pretendem fazer com o tempo 
livre nesses futuros veículos, que dispensam o motorista. As entrevistas 
foram feitas com 5.000 adultos e, como resultado, 80% afi rmaram que 
programam relaxar e apreciar a paisagem, 72% conversar no telefone 
ou navegar na internet e 64% fazer um lanche. Livros e fi lmes vêm logo 
atrás. Entre as mães que costumam levar os fi lhos na escola, 16% dizem 
que deixariam as crianças viajar sozinhas. Quando se trata de sair para 
beber e se deslocar para o trabalho, quase metade dos entrevistados 
considera que os carros sem motorista seriam mais seguros.

G - Indústria Imobiliária  
Nesta terça-feira (6), a partir das 12h00, Secovi-SP e Fiabci-Brasil reú-
nem seus associados em mais uma edição da tradicional mesa-redonda 
“Perspectivas para o Brasil em 2017 e Tendências do Setor Imobiliário”. 
O evento apresenta retrospectiva do cenário político e econômico do 
ano que se encerra, bem como avaliação sobre as possibilidades do País 
e do setor em 2017. A análise do ambiente nacional, atual e futuro, fi ca 
por conta do economista Delfi m Netto e do jornalista e escritor Merval 
Pereira. Gilberto Duarte de Abreu Filho, presidente da Abecip, traça 
um panorama dos fi nanciamentos imobiliários. Flavio Amary e Rodrigo 
Leite Luna, presidentes do Secovi-SP e da Fiabci-Brasil, respectivamente, 
participam dos debates. Informações e reservas tel. 5591-1306. 

H - Mayors Challenge 
A Bloomberg Philanthropies anunciou os ganhadores do Mayors Challenge 
de 2016, uma competição de ideias que incentiva cidades a elaborar ideias 
inovadoras que possam resolver grandes desafi os e melhorar a vida na 
cidade – e que tenham o potencial de se difundir. A cidade de São Paulo 
foi agraciada com o Grande Prêmio deste ano e irá receber US$5 milhões 
para a sua proposta de conectar agricultores locais dos arredores da 
cidade, que estão passando por difi culdades, aos dinâmicos mercados e 
restaurantes da cidade, que necessitam de produtos orgânicos. Mayors 
Challenge de 2016 é o primeiro oferecimento de Government Innovation 
(Inovação Pública) da Bloomberg Philanthropies na América Latina e no 
Caribe. Saiba mais em: (http://mayorschallenge.bloomberg.org).

I - Graduação na França 
Candidatos interessados em fazer graduação e pós-graduação na França, 
no ano letivo 2017-2018, já podem enviar suas candidaturas por meio do 
site (www.bresil.campusfrance.org). Os dossiês eletrônicos devem conter 
informações sobre os percursos acadêmico e profi ssional dos candidatos, 
além de motivação e outros anexos. A data limite para envio dos dossiês 
varia de acordo com o nível e a área de estudo. O prazo máximo é 17 
de março. As aulas no sistema de ensino superior na França têm início 
em setembro. A França é o terceiro país mais procurado por estudantes 

internacionais em mobilidade universitária. Todos os anos, cerca de 300 
mil alunos estrangeiros são acolhidos pelas universidades. 

J - Processo Seletivo
A UNIP está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Pós-
Graduação em todas as áreas, para turmas de 2017. São mais de 500 
cursos nas modalidades presencial, semipresencial e a distância em 
Administração e Negócios, Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Jurí-
dicas, Multiprofi ssionais, Comunicação, Educação, Educação Física, 
Enfermagem, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Odontologia, Psicologia 
e Tecnologia da Informação, com duração de seis, doze ou mais meses, 
conforme a disponibilidade. O processo seletivo já está em andamento e 
as inscrições já podem ser feitas pelo site (www.posunip.com.br), onde 
também há mais detalhes sobre cada formação.

K - Programa de Estágio
O Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados está com vagas abertas 
para o Programa de Estágio 2017. Os candidatos devem cursar Direito, 
do 5º ao 8º semestres, falar inglês fl uentemente e ter disponibilidade para 
atuar em São Paulo e Rio. O programa tem duração de dois anos e carga 
de seis horas por dia. O processo seletivo inclui testes e entrevistas. Os 
benefícios são bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência mé-
dica, seguro de vida, vale-refeição, auxílio-transporte e participação nos 
programas internos de formação e desenvolvimento. Currículos podem 
ser enviados para (trabalhe.conosco@souzacescon.com.br).

L - Festival do Pescado 
Termina no próximo dia 18 a edição 2016 do Festival do Pescado e Frutos 
do Mar Ceagesp. Desde setembro, milhares de pessoas frequentam o 
evento gastronômico que mostra, por meio de receitas, toda a variedade 
de peixes e frutos do mar comercializados no maior entreposto da América 
Latina, na Vila Leopoldina. Por um preço único de R$ 64,90 por pessoa, o 
público pode comer à vontade mais de 30 opções de pratos, como Camarões 
Assados, servidos à vontade nas mesas, e a Paella Gigante feita num tacho 
de 1,20 m de diâmetro. Toda semana, receitas com três peixes diferentes, 
como  forma de ressaltar a diversidade de produtos do Setor de Pescados 
da Ceagesp. Saiba mais em: (www.festivaisceagesp.com.br).

M - Produtos de Limpeza 
O Brasil, quarto maior mercado mundial de produtos de limpeza e higiene 
doméstica, encerrou o ano de 2015 com uma movimentação de mercado 
de US$ 5,9 bi. O primeiro colocado, os Estados Unidos registraram uma 
movimentação de US$ 25,5 bi; seguido pela China com US$ 15,5 bi e 
Japão com US$ 7,9 bi. Esse cenário refl ete a aderência que o setor tem 
no país, atingindo 100% dos domicílios brasileiros. O levantamento feito 
pela Euromonitor, em parceria com a Associação Brasileira das Indús-
trias de Produtos de Limpeza, mostra que mesmo com a atual situação 
econômica do país, a população não deixou de comprar produtos de 
limpeza. O setor representa 5,2% do PIB da Indústria Química e Petro-
química Nacional, na contramão da crise, registrando bons índices de 
crescimento nos últimos oito anos (www.abipla.org.br). 

N - Serviços Contábeis 
Na quarta-feira (7), às 8h30, o Sindcont-SP promove em sua sede a 10ª 
edição do programa Café Contábil, apresentando o tema: “A Contabili-
dade como Instrumento de Economia Fiscal para as Empresas - Como 
Inovar nos Serviços Contábeis Faturando Alto”. A palestra é gratuita e 
será conduzida por Wander Brugnara, presidente do Grupo Brugnara, 
que vai analisar os dados da tributação no Brasil; falará sobre auditoria 
como forma de economia tributária, com destaque para a necessidade 
do compliance; oportunidades tributárias contábeis-administrativas; 
além de sanar dúvidas dos participantes  relacionadas ao assunto. 
Inscrições e mais informações: (http://www.sindcontsp.org.br/menu/
agenda-de-cursos/1080/).

A - Artesanato e Gastronomia 
A Fundação Ema Klabin em parceria com a Ong ADUS (Instituto de 

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

Em encontro que os dois 
tiveram em Cancún (Mé-
xico), durante a COP 13, 

a Conferência da Biodiversida-
de, Blairo Maggi reforçou que a 
OIE (Organização Internacional 
de Saúde Animal) reconhece 
a sanidade no Brasil como 
“excelente”.

De acordo com Hiromichi 
Matsushima, “faltam apenas 
resolver algumas questões 
burocráticas no Ministério da 
Saúde do Japão”. Ele destacou 
o avanço das negociações ini-
ciadas pelo secretário-executivo 
do Mapa, Eumar Novacki, em 
outubro, para que o Brasil pos-
sa exportar àquele mercado. E 
observou que o fi m das barreiras 
alcança tanto a carne bovina

O fi m das barreiras alcança tanto a carne bovina processada 

quanto a in natura.

Cresceram as vendas 
de material de 
construção 

As vendas de material de constru-
ção cresceram 5,5% em novembro 
na comparação com outubro, e 6% 
ante o mesmo mês do ano passado. 
Os dados são da pesquisa mensal da 
Anamaco, que ouviu 530 lojistas das 
cinco regiões do país, entre os dias 
25 a 30 de novembro. As regiões 
Sul e Nordeste tiveram os melhores 
resultados do mês, seguidas pelo 
Norte. Já Centro-Oeste e Sudeste 
apresentaram vendas pouco supe-
riores ao mês passado.

O mesmo desempenho não deve 
ser esperado para este mês, segundo 
o presidente da Anamaco, Cláudio 
Conz. “O consumidor não quer obras 
em casa por causa da proximidade 
com o Natal. Então, podemos 
fechar os números de 2016, e pro-
vavelmente fecharemos o ano com 
queda de 8% sobre 2015”, destacou. 
Conz afi rmou que o faturamento 
do setor, no ano passado, foi de R$ 
115 bilhões, uma queda de 5,8% 
comparada a 2014.

Desde que a associação iniciou 
o acompanhamento anual da sé-
rie histórica do varejo, em 1994, 
esta é a primeira vez que o setor 
registra retração em dois anos 
seguidos (ABr).

A produção industrial bra-
sileira registrou redução de 
1,1% em outubro, na compa-
ração com setembro. A queda 
veio depois de uma alta de 
0,5% entre agosto e setembro. 
Em relação a outubro de 2015, 
a queda chegou a 7,3%, a tri-
gésima segunda taxa negativa 
neste tipo de comparação. Os 
dados da Pesquisa Industrial 
Mensal foram divulgados pelo 
IBGE. A produção da indústria 
acumula perdas de 7,7% no 
ano e de 8,4% em 12 meses.

Na passagem de setembro 
para outubro, as quatro gran-
des categorias econômicas 
da indústria tiveram queda, 
com destaque para os bens de 
capital, ou seja, as máquinas 
e equipamentos (-2,2%). Os 
bens intermediários, isto é, 
os insumos industrializados 
para o setor produtivo, caí-
ram 1,9%. Entre os bens de 
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Brasil abre mercado do 
Japão para carne bovina

O Japão vai permitir a importação de carne bovina brasileira, informou o vice-ministro de Assuntos 
Internacionais do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do país asiático, Hiromichi Matsushima, 
ao ministro Blairo Maggi (Agricultura)

neses para exportar ao Brasil a 
carne bovina da raça wagyu in 
natura. O ministro disse que o 
Mapa não tem restrições a essa 
importação e prometeu resolver 
a questão o mais rápido possí-
vel. “Talvez ainda neste ano.” 
Para Hiromichi Matsushima, 
isso “seria um grande presente 
de Natal”.

O Brasil ainda vai abrir mer-
cado no Japão para frutas e 
produtos pets (rações e outros 
alimentos para animais de esti-
mação). Maggi se comprometeu 
a enviar informações comple-
mentares sobre manga e melão. 
Também serão priorizados, 
naquele país, entendimentos 
para a exportação de abacate 
(Mapa). 

processada quanto a in natura.   
O vice-ministro também 

pediu a Maggi que sejam apro-
vados estabelecimentos japo-

Produção industrial caiu 1,1% 
entre setembro e outubro

consumo, isto é, os destinados 
ao consumidor fi nal, os bens 
duráveis recuaram 1,2%, en-
quanto os semi e não duráveis 
caíram 0,8%.

Vinte das 24 atividades in-
dustriais pesquisadas tiveram 
queda na produção entre 
setembro e outubro de 2016, 
com destaque para os produtos 
alimentícios (-3,1%), os veícu-

los automotores (-4,5%) e o 
setor de borracha e plástico 
(-4,9%). Apenas quatro ati-
vidades industriais tiveram 
alta na produção: derivados 
de petróleo e biocombustíveis 
(1,9%), produtos de mine-
rais não metálicos (1,4%), 
produtos do fumo (0,9%) e 
equipamentos de informática 
e eletrônicos (0,2%) (ABr).
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No início dos anos 

90, um funcionário 

público ligado ao 

Partido Socialista 

Italiano, Mario Chiesa, 

foi preso, acusado de 

usar uma empresa de 

fachada para receber 

propinas de prestadoras 

de serviço ao governo 

italiano

Caso típico de corrupção, 
de relação espúria entre 
agentes públicos com 

empresários, envolvendo su-
perfaturamento, apropriação 
indevida de recursos públicos 
e fi nanciamento ilegal de can-
didaturas. A diferença, neste 
caso, é que Mario Chiesa “caiu 
atirando”: denunciou vários 
“colegas” de envolvimentos 
semelhantes. 

A investigação então se 
espalhou e – estimulando as 
delações dos envolvidos em 
troca da diminuições das penas 
-  atingiu cerca de cinco mil 
pessoas, virando de cabeça 
para baixo o sistema político 
italiano, ferindo de morte os 
três maiores partidos desde 
o fi m da Segunda Guerra – O 
PDC, o PSI e o PCI – e abrin-
do caminho para os “não-
políticos”, como o empresário 
Sílvio Berlusconi, chegarem ao 
poder.  Nesse momento, pare-
cia que, deixando os políticos 
e os partidos de fora, a Itália 
renasceria “limpa” e pronta 
para um salto de qualidade 
rumo ao futuro.

Não é preciso dizer que, 
após cerca de 7 anos de inves-
tigações, nada ou quase nada 
havia sido mudado nas práticas 
políticas italianas. Basta lem-
brar os escândalos envolvendo 
os governos Berlusconi, logo 
ele que chegara ao cargo de 
Primeiro Ministro para “acabar 
com tudo o que envergonhava 
os italianos”. 

A operação “Mãos Limpas”, 
como fi cou conhecida, perdeu 
força quando indicou que a cor-
rupção na Itália não podia ser 
combatida prendendo apenas 
os grandes fi gurões, embora 
essas prisões servissem para 
saciar o desejo de “vingança” 
por uma política que há muito 
havia virado as costas aos an-
seios mais prementes da po-
pulação: saúde de qualidade, 
transporte urbano, educação, 
segurança. 

Com o passar do tempo, 
porém, o efeito espetacular 
das prisões foi perdendo 
o “encanto” e o Ministério 
Público, seguindo a trilha do 

dinheiro roubado,  começou 
a “caçar” personagens menos 
conhecidos – funcionários, 
contadores, lobistas, cambis-
tas, operadores. 

Cada vez mais fi cava claro 
aos olhos de todos que “puri-
fi car” a política italiana de seus 
vícios não implicava apenas em 
colocar quinhentos ladrões da 
cadeia. Implicava criminalizar 
a corrupção do dia a dia, a 
sonegação do pequeno comer-
ciante, o suborno do guarda de 
trânsito, o acerto com o fi scal 
do boteco da esquina, a compra 
de alvará do posto de gasolina 
de bairro, a venda sem nota 
fi scal da lojinha de produtos 
chineses, etc. e etc.. 

Ou seja: o que se escancarava 
era que o modo de vida de uma 
sociedade era posta em xeque, 
com suas práticas que passa-
vam longe dos Palácios de go-
verno e das casas Legislativas. 
E quando esse dedo acusador 
começou a apontar também 
aqueles que comemoraram a 
prisão dos “peixes graúdos”, o 
incômodo aumentou. E então, 
alguns anos depois da euforia, 
quase ninguém se opôs quan-
do o Parlamento, na surdina, 
foi desmontando a operação 
anticorrupção. Já era hora de 
fechar as cortinas.

A Itália tornou-se um lugar 
melhor após essa epopeia 
toda? Não. A Itália continuou 
a ser um mesmo lugar e os 
italianos, de uma maneira 
geral, continuaram a pensar 
do mesmo jeito, entendendo 
que sempre é possível levar 
alguma vantagem quando se é 
“esperto” e que “crime” nunca 
é o que você está fazendo. 

E a indignação? Curio-
samente, continua intensa 
(como uma praxe): crítica 
aos políticos, abstenção nas 
eleições, sugestões de sepa-
ratismo, nostalgia do governo 
autoritário de Mussolini, etc. e 
etc.. Parafraseando um italiano 
do passado, a Operação Mãos 
Limpas mudou tudo para que 
tudo continuasse como sem-
pre esteve. A Terra gira e não 
sai do lugar. Mas a vontade 
de continuar mudando – em 
alguns, sincera -  vai criando 
os heróis do momento, desde 
que não acreditem que devam 
mudar àqueles que os apoiam, 
“traindo”, assim, a causa. 

Quando isso acontece, outro 
“herói” deve ser convocado, 
como uma ciranda: nós que 
amávamos Joaquim, que ama-
mos Moro, que amamos Lúcia, 
que amaremos...

(*) - É Doutor em Educação Histórica 
pela UFPR e professor do Curso 

Positivo, de Curitiba.

Daniel Medeiros (*)

Quando acabar o 
fôlego da Lava Jato

Ajuste fi scal dos 
estados ainda está 
em negociação

O governador do Distrito Fe-
deral, Rodrigo Rollemberg, disse 
que ainda estão em discussão os 
detalhes de um documento em 
que governadores de todo o país 
se comprometerão com o ajuste 
fi scal. O que estaria atrasando 
a consolidação do documento 
seriam as especifi cidades e dife-
renças entre os  estados. Rollem-
berg e outros governadores do 
Centro-Oeste – Marconi Perillo 
(Goiás), Reinaldo Azambuja 
(Mato Grosso do Sul) e Marcelo 
Miranda (Tocantins) - além do 
governador Confúcio Moura 
(Rondônia), reuniram-se na 
sexta-feira (2) com o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles

No encontro, segundo Rollem-
berg, não foi abordada a questão 
do repasse de uma parcela da 
multa da repatriação aos esta-
dos, conforme acordado com 
o governo federal. “Esse tema 
[repatriação] não foi tratado. 
[Conversamos sobre] aspectos 
gerais da economia e que me-
didas estruturantes os estados 
devem tomar, a União vai tomar. 
Nós temos uma convicção da ne-
cessidade de fazermos reformas. 
Agora, temos especifi cidades que 
estão sendo tratadas”, afi rmou.

De acordo com o governador do 
DF, vários governadores já estão 
adotando medidas de ajuste em 
seus estados de maneira indepen-
dente. Questionado se a União 
repassaria os valores referentes à 
repatriação antes do fi m do ano, 
Rodrigo Rollemberg afi rmou que 
“isso é com o governo”. Meirel-
les, que foi à reunião a pedido 
dos seis governadores, deixou a 
residência ofi cial sem falar com 
a imprensa (ABr).

Empresas devem 
garantir troco em 
dinheiro

A Comissão de Trabalho da 
Câmara aprovou proposta que 
obriga as empresas a garantir 
aos empregados, no início da 
jornada, uma quantia mínima 
de dinheiro em espécie para 
cobrir as despesas com troco. A 
medida está prevista no projeto 
do deputado Rômulo Gouveia 
(PSD-PB), que acrescenta um 
artigo à CLT.

O relator na comissão, depu-
tado Fábio Mitidieri (PSD-SE), 
recomendou a aprovação da 
matéria. A proposta, segundo o 
parlamentar, reconhece um pro-
blema cotidiano dos trabalhado-
res do setor de serviços: quando 
não há dinheiro em caixa, eles se 
veem obrigados a utilizar seus 
próprios recursos, para serem 
ressarcidos posteriormente.

“O texto prevê uma proteção 
adicional contra essa prática 
abusiva e não gera aumento 
de custos para as empresas”, 
afi rmou Mitidieri. O projeto, 
que tramita em caráter con-
clusivo, será analisado ainda 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

O senador José Medeiros (PSD-MT) criticou o 
ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, 
Joaquim Barbosa, que, em declaração à imprensa, 
disse não acreditar que Michel Temer fi nalize o man-
dato. Barbosa afi rmou, ainda, que o impeachment 
da ex-presidente Dilma Rousseff foi uma farsa.

“A meu ver, com todo o respeito pela história 
dele, ele fez essa entrevista ao sabor de uma 
paixão política antiga. Talvez, após ter feito o 
encaminhamento e a administração da Ação 470, 
o mensalão, ele esteja tendo um déjà-vu da época 
em que era simpatizante do PT”, disse o senador, 
que foi um dos integrantes da comissão especial 

do impeachment, citou as denúncias envolvendo a 
ex-presidente Dilma Rousseff que fundamentaram 
a decisão do Senado pelo afastamento dela.

Também integrante da Comissão de Obras 
Inacabadas, José Medeiros quer visitar as obras 
paralisadas em todos os estados para conhecer de 
perto o problema. Segundo ele, boa parte dessas 
obras está paralisada por causa da má aplicação 
do dinheiro público, uma “herança maldita” 
dos governos do PT. O senador lembrou que o 
governo federal anunciou a retomada de 1.600 
obras paralisadas, com valor estimado entre
R$ 500 mil e R$ 10 milhões (Ag.Senado).

A prefeita de Ribeirão Preto, 
Darcy Vera, presa na manhã 
de sexta-feira (2) na operação 
Mamãe Noel, da Polícia Federal 
(PF), foi transferida para a capi-
tal paulista no início da tarde. A 
prefeita - acusada de corrupção 
passiva, peculato e associação 
criminosa - foi afastada do cargo 
e presa pela PF e pelo Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco), 
do Ministério Público (MP ) 
paulista. A decisão pela prisão 
foi emitida pelo desembargador 
da 6ª Câmara de Direito Crimi-
nal do Tribunal de Justiça (TJ), 
Marcos Correa.

Além da prefeita, foram deti-
dos dois ex-advogados do Sindi-
cato dos Servidores Municipais, 
Sandro Rovani da Silveira Neto 
e Maria Zuely Alves Librandi. 
Segundo o MP, a denúncia diz 
respeito ao pagamento ilegal 
de honorários, com base em 
documentação falsa, a uma 

Prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera.

A Comissão Meio Ambiente 
da Câmara aprovou proposta 
que altera a Lei Federal do 
Saneamento Básico, para 
estabelecer que a água des-
cartada por aparelhos de ar 
condicionado seja conside-
rada fonte alternativa para 
o abastecimento de casas e 
prédios, assim como as águas 
de reuso, de captação pluvial 
e outras fontes.

O texto aprovado é um 
substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento Urbano 
para o projeto do deputado 
Sarney Filho (PV-MA). Rela-
tor, o deputado Silvio Torres 
(PSDB-SP) decidiu propor 
um novo texto por entender 
que a captação e o uso da 
água gerada por aparelhos 
de ar condicionado não pode 
ser uma obrigação. Acompa-
nhando Torres, o relator na 
Comissão de Meio Ambiente, 
deputado Luiz Lauro Filho 

Deputado Luiz Lauro Filho, 

relator da proposta.
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Além dessa proposta, ou-
tras questões polêmicas 
devem ser analisadas 

pelos parlamentares no Ple-
nário, como a regulamentação 
da terceirizaçãoe parte da 
reforma política. A alteração 
da Lei de Abuso de Autoridade 
promete longos debates. O as-
sunto foi tratado numa sessão 
temática na última quinta-feira 
(1º), quando fi caram claras as 
divergências entre parlamen-
tares e até mesmo entre inte-
grantes do Poder Judiciário. 

O relator é o senador Roberto 
Requião (PMDB-PR), que dis-
se estar analisando sugestões 
e emendas já apresentadas. 
Uma das propostas é um texto 
alternativo apresentado por 
um grupo de senadores com 
alterações indicadas pelo juiz 
federal Sérgio Moro. Um dos 
pontos mais polêmicos é a 
possibilidade de a divergência 
na interpretação da lei e na 
avaliação de fatos e provas 
constituir o chamado crime de 
hermenêutica. 

A PEC 113-A/2015 está para 
ser votada em primeiro turno 
também na terça-feira (6). A 

Muito trabalho e longos debates aguardam os senadores na semana.

O projeto que acelera a li-
beração de pesquisas clínicas 
no Brasil foi aprovado pela 
Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado. A proposta cria um 
marco regulatório para análise 
e registro de novos medica-
mentos no tratamento de cân-
cer, Alzheimer, diabetes e de 
outras doenças, além de fi xar 
regras a serem cumpridas nos 
estudos em seres humanos. O 
texto, aprovado na forma de um 
substitutivo à proposta original, 
precisa passar por turno suple-
mentar de deliberação.

“É a partir da pesquisa 
clínica que são produzidos 
conhecimentos essenciais 
para a compreensão das do-
enças e de seus mecanismos, 
das formas de prevenção e 
tratamento, além de medidas 
para a promoção da saúde. 
Portanto, é indispensável para 

que as práticas dos serviços 
e dos profi ssionais de saúde 
sejam baseadas em evidências 
científi cas que garantam a sua 
efetividade e segurança, além 
de permitir o seu constante 
aprimoramento”, afirmou o 
relator, senador Otto Alencar 
(PSD-BA).

O projeto — apresentado pela 
senadora Ana Amélia (PP-RS) 
e pelos senadores Waldemir 
Moka (PMDB-MS) e Walter 
Pinheiro (PT-BA) — contém 
dispositivos que visam prote-
ger a saúde do voluntário de 
pesquisa, mediante a garantia 
de assistência médica com 
pessoal qualificado durante 
toda a execução do estudo. 
De acordo com os autores, o 
projeto pretende, sobretudo, 
desburocratizar o sistema e 
agilizar a liberação de novos 
testes (Ag.Senado).
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Abuso de autoridade e fi m da 
reeleição são destaques no Senado
O Senado inicia a penúltima semana antes do recesso parlamentar com a votação do projeto sobre 
abuso de autoridade, prevista para terça-feira (6)

proposição proíbe a reeleição 
para cargos no Executivo, 
facilita a apresentação de 
projeto de lei de iniciativa 
popular e torna mais rigorosas 
as condições para criação de 
partidos, a chamada cláusula 
de barreira. Já o projeto do ex-
deputado Sandro Mabel, que 
regulamenta a terceirização, 
está dependendo de parecer 
do relator Paulo Paim (PT-RS), 
que já avisou que seu voto 

não prevê a possibilidade de 
terceirização de mão de obra 
nas atividades-fi m.

Na quarta-feira (7), ao me-
nos uma proposição deve gerar 
longo debate no Plenário. É o 
projeto do senador Ciro No-
gueira (PP-PI), que autoriza a 
exploração de jogos de azar no 
país. Se aprovado no Senado e 
depois na Câmara, cassinos e 
bingos poderão voltar a operar 
de forma legalizada. O projeto 

defi ne quais os jogos autoriza-
dos, como serão explorados, 
a destinação dos recursos 
arrecadados e os crimes em 
decorrência da violação das re-
gras. Enquanto isso, a proposta 
que limita os gastos públicos 
nos próximos 20 anos segue 
tramitando e vai passar nessa 
semana pela fase de discussão 
em segundo turno. A votação 
está prevista para 13 de de-
zembro (Ag.Senado).

Projeto prevê aproveitamento 
de água de ar condicionado

todos os aparelhos instalados 
e por instalar, não parece 
sensato e nem seria viável”, 
disse Lauro Filho. “Não se 
pode ignorar que uma medida 
que se mostra apropriada e 
vantajosa em uma situação 
específi ca pode não sê-lo em 
outras condições. O Brasil é 
um país continental e com 
condições ambientais, sociais 
e econômicas muito diversas”, 
completou.

Segundo o autor do pro-
jeto original, além de evitar 
a formação de ambientes de 
proliferação do Aedes ae-
gypti, mosquito transmissor 
da dengue e outras doenças, 
o objetivo é aproveitar algo 
entre 37 e 57 litros de água 
que são condensados pelos 
condicionadores de ar, por 
dia. A proposta ainda será 
analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

(PSB-SP), argumentou que o 
aproveitamento da água pro-
veniente de fontes alternativas 
deve ser pensado de forma 
integrada, considerando ainda 
a eficiência energética das 
soluções.

“Obrigar o aproveitamento 
da água do ar condicionado em 

Prefeita de Ribeirão Preto é 
transferida para a capital paulista

advogada que ocupa cargo de 
confiança na administração 
municipal.

“Planilhas e apontamentos de 
combinação para o pagamento 
de propinas foram encontrados 
em diligências de busca e apre-
ensão. Documentos obtidos 
após colaboração premiada de 
um dos envolvidos no esquema 
comprovaram a falsifi cação”, 

disse o MP em nota. Infor-
mações bancárias da prefeita 
indicaram que movimentação 
fi nanceira incompatível com 
seus rendimentos declarados 
no período de 2010 a 2015, “o 
que pode confi gurar ocultação 
de suas fontes de recursos”. A 
advogada da prefeita, Claudia 
Seixas, informou que, no mo-
mento, avalia o caso (ABr).

Medeiros critica declaração de Joaquim Barbosa

Regulamentação das 
pesquisas clínicas em 
humanos é aprovada
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BRAMORA ADMINISTRAÇÃO&CONSTRUÇÃO LTDA. 
- CNPJ/MF nº 18.636.943/0001-70 - NIRE 35.227.750.666 - 
Extrato da Ata Resumida de Redução de Capital - Deni-
se Yin Yin Shih e Yunn-Feng Shih, sócias representantes de 
100% do capital social da Bramora Administração&Cons-
trução Ltda., sociedade empresária limitada, com sede em 
São Paulo/SP, na Rua Alvarenga, 791, Sala 03, Butantã, 
São Paulo, SP, CEP: 05509-001, têm entre si justo e acor-
dado alterar o seu contrato social para preliminarmente: A- 
Reduzir o seu Capital Social no valor de R$1.267.264,00, 
de forma desproporcional entre os sócios, passando o 
Capital Social a ser de R$28.813,00; B- A restituição às só-
cias em decorrência das quotas canceladas da redução de 
capital será feita em moeda corrente nacional. São Paulo, 
02/11/2016. A presente ata é publicada na forma de extrato, 
conforme deliberado pelos sócios e na forma da lei. Assina-
turas: Yunn-Feng Shih, representada por Sr. Chen Lih Fong 
(procurador) e Denise Yin Yin Shih, representada por Sra. 
Chen Shih Yunn Feng (procuradora). E, por estarem assim 
justas e contratadas, as partes assinam o presente instru-
mento em três vias de igual forma e teor, juntamente com 
as duas testemunhas abaixo, a tudo presentes. São Paulo, 
02/11/2016. p.p. Yunn-Feng Shih; p.p. Denise Yin Yin Shih.

CCBB 13 Participações S.A.
(em fase de organização) - Ata de Assembleia Geral de Constituição

Em 24/02/16, às 14hs, à Rua Afonso Braz, nº 579, Conjunto 21, SP/SP, reuniram-se em assembleia os subscritores da totalidade das ações 
representativas do capital social da “CCBB 13 Participações S.A.”, consoante se verifica das assinaturas lançadas no Boletim de Subscrição. 
Assumiu a presidência dos trabalhos o subscritor Cristiano Carvalho de Oliveira, e, para secretário, o subscritor Bruno Santana Barros. 
Declarando instalada a assembleia, o Sr. Presidente enfatizou que a reunião tinha por finalidade a constituição de uma sociedade anônima 
destinada a participação em outras sociedades, podendo exercer ou não funções de gestão e administração dos negócios das empresas do 
grupo, denominada “CCBB 13 Participações S.A.”, tendo o seu capital social no montante de R$ 1.000,00, o qual está integralizado em 10%, 
tendo sido constatada a realização em dinheiro de R$ 100,00, depositados em conta vinculada no Banco do Brasil S/A., nos termos dos artigos 
80, IIl, e 81, da Lei 6.404/76, conforme Boletim de Subscrição. Na sequência, o Sr. Presidente entregou aos subscritores um exemplar da proposta 
do Estatuto Social, elaborado em conformidade com a Lei 6.404/76, a fim de ser discutido e votado, o qual foi aprovado por unanimidade, com 
a seguinte redação final: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º: A Sociedade gira sob a razão social de “CCBB 
13 Participações S.A.” e tem sede e foro à Rua Afonso Braz, nº 579, Conjunto 21, CEP 04511-011, SP/SP. § Único: Essa razão social poderá 
ser mantida em caso de falecimento de qualquer dos acionistas fundadores. Artigo 2º: O prazo de duração da empresa é indeterminado. Artigo 
3º: A sociedade tem por objeto social a participação em outras sociedades, podendo exercer ou não funções de gestão e administração dos 
negócios das empresas do grupo. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações - Artigo 4º: O Capital Social, a ser integralizado em moeda 
nacional, é de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com valor de emissão de R$ 1,00 cada. § 1º. 
A responsabilidade dos acionistas fica limitada ao valor total das ações subscritas ou adquiridas. § 2°. Nas deliberações da sociedade caberá a 
cada ação do capital social o direito a um voto, inclusive nas deliberações que vieram a implicar na alteração do Estatuto Social. § 3º. Poderão 
ser emitidas sem direito de preferência para os antigos acionistas, ações, debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em ações e bônus 
de subscrição cuja colocação seja feita por uma das formas previstas no artigo 172 da Lei 6.404/76, desde que a eliminação do direito de pre-
ferência seja previamente aprovada em assembleia especial , por acionistas representando a maioria das ações ordinárias. Artigo 5°: As ações 
constitutivas do Capital Social serão emitidas com observância da legislação pertinente, e assinadas por dois diretores. Artigo 6°: É defeso ao 
acionista alienar suas ações sem, antes, oferecê-las, por escrito, aos demais que, em igualdade de preço e condições, terão preferência na sua 
aquisição, exercida no prazo máximo de 30 dias de sua notificação. Capítulo III - Da Administração da Sociedade Artigo 7º: A sociedade será 
administrada por uma Diretoria, composta por, no mínimo, 2 diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais sem designação específica, 
cabendo a todos, em conjunto, à administração geral da Sociedade e a representação jurídica da sociedade, em juizo ou fora dele, ficando 
assim nomeados para Diretor Presidente - Cristiano Carvalho de Oliveira, RG nº 44.214.264 SSP/SP, CPF nº 342.435.678-67, e para Diretor 
sem designação específica - Bruno Santana Barros, RG nº 49.062.009-7 SSP/SP, CPF nº 400.136.328-33, ambos eleitos para um mandato de 
02 anos. Os Diretores acima eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem as atividades mercantis, bem como 
não estão condenados por crime algum cuja pena vede o exercício da administração da empresa, conforme o artigo 147, I, da Lei 6.404/76. § 
1º. Fica facultado aos Diretores, em conjunto, constituírem procuradores em nome da sociedade que poderão representar a empresa, nos limites 
constantes do mandato, firmando sempre em conjunto com um dos diretores. § 2º. É defeso a qualquer diretor usar a denominação social em 
negócios estranhos à sociedade, especialmente em atos de mera liberalidade em favor de terceiros. Capítulo IV - Da Assembléia Geral - Artigo 
8º: A Assembleia Geral será convocada e instalada de conformidade com as normas legais, devendo reunir-se, ordinariamente, dentro dos quatro 
primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a sua convocação, 
com prazo de convocação mínimo de 30 dias, através de instrumento escrito ou meio eletrônico. Capitulo V - Do Conselho Fiscal. Artigo 9º: O 
Conselho Fiscal da Companhia, que não terá caráter permanente, somente será instalado quando por solicitação dos acionistas na forma da 
Lei, e será composto por 3 membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia geral em que for requerido 
o seu funcionamento. § 1º. Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito a remuneração a ser fixada pela Assembleia 
Geral que os eleger. § 2°. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo VI - Do 
Exercício Social e das Demonstrações Financeiras. Artigo 10°: O exercício social coincidirá, sempre, com o ano civil, encerrando-se, portanto, 
em 31 de dezembro, quando, anualmente, serão levantados o balanço geral e as demais demonstrações financeiras do exercício, observadas 
as disposições do Capítulo XV da Lei 6.404/76. § Único: Poderá a sociedade, por deliberação da diretoria, levantar balanços intermediários e, 
com base nos resultados, convocar a assembleia geral para deliberar sobre a distribuição de dividendos, observadas as disposições legais e 
estatutárias. Capítulo VII - Do Resultado, Reservas e Dividendos. Artigo 11 º: Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer 
participação, os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. Artigo 12º: Do Lucro Líquido do exercício, 5% serão 
destinados à constituição da reserva legal; 25% para pagamento de dividendos, e o restante, colocado à disposição da assembleia geral, para 
deliberação. Capítulo VIII - Da Liquidação da Sociedade - Artigo 13º: A sociedade dissolver-se-á, liquidar-se-á ou extinguir-se-á nos casos 
legais, ou por determinação da assembleia geral que, nessa hipótese, estabelecerá a forma de liquidação, nomeando o liquidante, fixando-lhe 
a remuneração. Artigo 14º: A assembleia geral, se assim solicitarem os acionistas, elegerá o Conselho Fiscal para o período de liquidação. Em 
razão disto, o Sr. Presidente proclamou a constituição definitiva da sociedade por ações denominada “CCBB 13 Participações S.A.”. Nada mais 
havendo a tratar, e não havendo qualquer outra manifestação dos presentes, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembleia da qual se 
lavrou a presente Ata que, depois de lida e aprovada foi assinada por todos os subscritores presentes, que representam a totalidade do Capital 
Social subscrito, ficando um exemplar em poder da sociedade, e destinando-se o outro exemplar às finalidades legais. SP, 24/02/2016. Cristiano 
Carvalho de Oliveira-Presidente e Bruno Santana Barros-Secretário. Visto da Advogada: Juliana Costa Magalhães Zampronio-OAB/SP nº 
308.282. Jucesp sob o NIRE nº 3530049035-5 em 05/04/2016. Flávia Regina Britto-Secretária Geral em Exercício.

HOJE EU INICIO A MINHA COLUNA comentando as 
mudanças que a direção da Rede Record de Televisão quer 
fazer em ‘A Fazenda’. Entre os estudos da emissora de TV, 
para a nova edição do realities, está aberta a possibilidade de 
mudar de cenário. Alguns executivos da Record defendem que 
o programa ganhe uma nova sede, menor e mais barata .

NO PRÓXIMO ANO, A ATRAÇÃO DEVE CONTAR COM 

ORÇAMENTO MAIS BAIXO do que as outras edições. Outro 
ala da diretoria no entanto, considera que seria errado abrir mão 
do cenário já conhecido pelo público e defende que a produção 
se mantenha em Itu, cidade do Estado de São Paulo. Por outro 
lado os convites para os famosos já começaram.

SERÃO 16 PERSONALIDADES DO MUNDO DA TELE-

VISÃO, música, moda e esportes . Começara em março do ano 
que vem sob o comando de Roberto Justus. Na semana que 
vem a Record, vai começar a sondagem aos primeiros nomes 
de celebridades que topariam participar do confi namento do 
realitie ‘A Fazenda’.

DOIS NOMES JÁ ESTÃO CONFIRMADOS PARA ‘A 

FAZENDA’: Suzy Cortêz, miss Bumbum do ano passado, e o 
ex polegar o polêmico Rafael Ilha. Já  a atriz Antônia Fontenel-
le, quando procurada disse um sonoro não e reafi rmou: “Não 
participo desse tipo de programa”. 

COM A IDA DE CELSO PORTIOLLI PARA O LUGAR 

DO RAUL GIL, no ano que vem, o destino do programa ‘Do-
mingo Legal’ ainda é incerto. A solução, no entanto, está nas 
mãos de Sílvio Santos, que pediu estudos de custos para avaliar 
a possibilidade de substituir a atração por uma nova versão 
do programa “Fantasia’, game show que fez muito sucesso na 
emissora dando prêmios em dinheiro.

NO OITAVO CASAMENTO DO CANTOR FÁBIO JR, Cléo 
Pires, foi a ausência sentida . Porém ela fez questão de informar 
que se ausentou do casamento do pai, mas não foi problema 
de família. É que ela está se recuperando de uma virose. Em 
razão disso resolveu não pegar a ponte áerea, preferindo fi car 
descansando em casa. Aliás dizem que é sete, mas a coluna 
levantou um que durou apenas dois meses. Portanto é o oitavo 
casamento do cantor.

ADRIANE GALISTEU PROMETEU, EM REDE NACIO-

NAL, que se o Palmeiras fosse campeão ela faria um striptease. 
Como promessa é divida os fâns de todo o Brasil estão cobrando, 
depois que o time venceu o Brasileirão. Tem gente que não está 
dormindo á noite esperando pelo momento.

CORRE NOS BASTIDORES DO SBT, que Otávio Mesquita 
puxou o tapete do Raul Gil na emissora e ainda foi fazer fofoca 
do apresentador para Sílvio Santos. Segundo informações na 
boca da maquiagem o acontecido se deu no programa Pânico, 
onde Raul Gil, fez sérias acusações contra Mesquita. Otávio 
Mesquita nega e diz que o Raul quer justifi car sua saída  com 
acusações infundaveis.

FRASE FINAL: Nenhum Homem Pode Levar A Cabo Grandes 
Coisas Sem A Ação De Uma Vontade Livre.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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CONTRATAÇÃO COM FUNÇÃO FLEXÍVEL
Empresa pretende contatar funcionário no cargo de operador de 
loja, para atuar como operador de caixa e em eventuais momentos 
ajudar na limpeza e na reposição de mercadorias, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS ENQUADRADAS NO SIMPLES NACIONAL ESTÃO OBRI-
GADAS A RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE A 
MULTA DO FGTS, OU SEJA, 40% PARA O FUNCIONÁRIO E 10% COMO 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL?

Conforme Lei Complementar nº110/01 é devida a contribuição social em 
caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de dez por 
cento sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do contrato 
de trabalho, inclusive para a empresa optante pelo Simples Nacional.

FUNCIONÁRIO AFASTADO COMO INVALIDEZ
Funcionário afastado por acidente de trabalho e agora a Previdência Social 
concedeu a aposentadoria por invalidez. Como proceder na folha e no 
recolhimento do FGTS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATIVIDADES QUE UTILIZAM MOTOS
Empresa que trabalha com vigilância eletrônica, possui os funcionários 
fazendo a ronda de moto, deve pagar o adicional de periculosidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTAMENTO DA EMPREGADA DOMÉSTICA
Empregada doméstica apresentou atestado médico de 8 (oito) dias. Como 
deve ser o procedimento pela empregadora? O que a empregada domés-
tica deverá fazer? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMITIDO POR JUSTA CAUSA
Funcionário demitido por justa causa tem mais de 30 dias de aviso, 
como proceder com o cálculo  de 13º e as férias indenizadas? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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O Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos
um a um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 12 de Dezembro de 2016 a partir
das 11h30 horas pelo site www.sold.com.br, sendo o Leiloeiro responsável: Henri Zylberstajn, com es-
critório na Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar – São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 1014. O Leilão
será Online, através do portal www.sold.com.br regido pelas normas e disposições (incluindo condi-
ções de pagamento) consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por
adesão sem qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Listagem de imóveis a serem
leiloados: LOTE 1. - DESCRIÇÃO: Apto. em Belo Horizonte/MG - Unidade Hoteleira nº. 802, situada à
Rua Professor Moraes, nº 600 - com área privativa principal de 26,62m², área de uso comum de
25,25m²; área total de 51,87m², e sua respectiva fração ideal do terreno, com limites e confrontações de
acordo com a planta. Imóvel devidamente matriculado no Cartório do 6º Ofício do Registro de Imóveis
de Belo Horizonte/MG sob o nº. 113.049. LANCE INICIAL: R$ 232.900,00; LOTE 2. - DESCRIÇÃO:
Casa no Bairro Itaim Mirim, Itú/SP - Prédio residencial, de padrão regular, que recebeu o nº 154 da Rua
Francisco Lázaro, contendo 69,93m² de área construída referente Av.08/67.783 em Terreno urbano sem
benfeitorias, situado com frente para a Rua Cinco, constituído pelo lote nº 15 da Quadra F, do loteamento
denominado “Jardim dos Ipês”, no bairro do Itaim ou Itaim Mirim ou ainda São Pedro, com área de
150,00m². Imóvel objeto da matrícula nº 67.783 do Cartório de Registro de Imóveis de Itú/SP. Obs.: ocu-
pado por terceiros. Desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco
do arrematante nos termos do item 17.6 do Edital. LANCE INICIAL: R$ 101.150,00; LOTE 3. - DES-
CRIÇÃO: Casa 2 dorms, garagem no Jardim Goiás, Rio Verde/GO - Casa residencial, coberta de te-
lhas, forro laje, paredes de alvenaria, piso porcelanato, com 11 cômodos, sendo: garagem/varanda, sala,
copa, cozinha, 02 quartos, hall, 01 suíte, banheiro, área de serviços e despensa, com instalações com-
pletas, quintal murado; perfazendo a área total construída de 161,29m², sito à Rua Costa Gomes, Jardim
Goiás, Rio Verde/GO. Imóvel edificado sobre o terreno denominado Parte “A” dos lotes 13 e 14, da qua-
dra 30-A, com a área total de 247,50m², sendo: 08,25m de frente e fundos, por 30,00m nas laterais, divi-
dindo pela frente com a Rua Costa Gomes, fundos com o Córrego Barrinha, lateral direita com o lote 12
e lateral esquerda com a parte “B”, ou atuais confrontantes. Imóvel devidamente matriculado no Cartório
de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Rio Verde/GO, sob o nº. 64.015. Obs.: ocupado
por terceiros. Desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do
arrematante nos termos do item 17.6 do Edital. LANCE INICIAL: R$ 157.675,00; LOTE 4. -DESCRI-
ÇÃO: Apto. 1 vaga no Jaçanã, São Paulo/SP - Apartamento nº 15 tipo D, localizado no 1º andar da Torre
2 denominado Edifício Paineira, integrante do condomínio denominado Reserva Tropical Condominium
Club, situado na Avenida Jardim Japão, nº 1.635, esquina com a Rua Tanque Velho, no Bairro Jaçana,
22º Subdistrito, Tucuruvi, com a área real privativa de 52,827m²; a área real comum de divisão não pro-
porcional de 8,400m², que corresponde a 01 vaga para a guarda de 01 veículo de passeio de pequeno
porte, localizada no pavimento térreo, em local indeterminado e com auxílio de manobrista; a área real
comum de divisão proporcional de 44,907m², e a área real total de 106,134m², equivalente a uma fração
ideal de 0,38167% no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio. Imóvel objeto da
Matrícula nº 231.514 do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Cadastrado pelo CON-
TRIBUINTE n.º 067.182.0648-2 na Prefeitura. Obs.: ocupado por terceiros. Desocupação e propositura
de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do arrematante nos termos do item 17.6 do
Edital. LANCE INICIAL: R$ 169.150,00; LOTE 5. - DESCRIÇÃO: Apto. 1 vaga no Butantã em São
Paulo/SP - O APARTAMENTO Nº64, localizado no 6º andar do EDIFÍCIO “A” – RENATO, integrante do
“CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN GEORGE”, situado à RUA DEOLINDA RODRIGUES, nº 171, na
Vila Antonio, 13º Subdistrito Butantã, com área privativa de 70,68M², a área comum de 28,158m², perfa-
zendo a área total de 98,838M², cabendo-lhe a fração ideal de 1,2767% do terreno e das coisas comuns
do condomínio, e trocando-lhe a quota de participação de 1,2767% nas despesas de condomínio. (Contri-
buinte 160.167.0001-1 em maior área). Conforme averbação Av. 04, consta que o imóvel da matricula n.º
100,932 está cadastrado atualmente pelo CONTRIBUINTE n.º 160.167.0107-5. Imóvel devidamente ma-
triculado sob o nº 100.932 do 18º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP e A VAGA
Nº 49 – descoberta, localizada na área externa do “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN GEORGE”, si-
tuado à RUA DEOLINDA RODRIGUES, nº 171, na Vila Antonio, 13º Subdistrito Butantã, com área pri-
vativa de 10,00m², a área comum de 8,909m², perfazendo a área total de 18,909m² cabendo-lhe a fração
ideal de 0,0678% do terreno e das coisas comuns do condomínio e tocando-lhe a quota de participação
de 0,0678% nas despesas do condomínio. (Contribuinte 160.167.0001-1 em maior área). Conforme
averbação Av. 04, consta que o imóvel da matricula n.º 100.933 está cadastrado atualmente pelo CON-
TRIBUINTE n.º 160.167.0197-0. Imóvel devidamente matriculado sob o nº 100.933 do 18º Oficial de Re-
gistro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. Obs.: ocupado por terceiros. Desocupação e
propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do arrematante nos termos do item
17.6 do Edital. LANCE INICIAL: R$ 186.150,00; LOTE 6. - DESCRIÇÃO: Apto. 2 vagas em Águas
Claras, Brasília/DF - Apartamento 1008, Vagas de garagem vinculadas nº 946 e 947 Torre G – Lote 3350,
Avenida das Castanheiras, Águas Claras, Distrito Federal. Área real privativa de 86,47 m², área real co-
mum de divisão, não proporcional de 25,01 m², área real comum de divisão proporcional de 2,4832 m²,
totalizando 113,9637 m² e fração ideal do terreno de 0,00093101, conforme matricula Imóvel devidamen-
te matriculado sob o nº 260.686 do cartório do 3º Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Obs.:
ocupado por terceiros. Desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e
risco do arrematante nos termos do item 17.6 do Edital. LANCE INICIAL: R$ 211.650,00.

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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Rua Tenente
Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo - SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário BANCO CITIBANK S/A, inscrito no CNPJ sob n° 33.479.023/0001-80, com sede na Av
Paulista, 1111 – 2º andar na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento  Particular nº 41.6811,
firmado em 16 de abril de 2009 no qual figura(m) como Fiduciante(s) ALUIZIO DE OLIVEIRA
JUNIOR, brasileiro, gerente comercial, RG nº 15.898.335-SSP/SP, CPF nº 060.782.478-67 e sua mulher
ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA, brasileira, economista, RG nº 9.937.941-7 SSP/SP, CPF nº
011.645.768-60, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme Lei Civil em vigor,
residentes e domiciliados em São Paulo/SP na Rua Tania Maria, nº 109 – apto. 63, faz saber que, nos
termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar com
Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar:

Primeiro Leilão: dia 08 de Dezembro de 2016 às 14:00 horas
Segundo Leilão: dia 19 de Dezembro de 2016 às 11:00 horas

Leilão online através do site www.sold.com.br, em conformidade com as condições de venda
constantes do Edital exibido no referido site. Descrição do Imóvel: Apartamento nº 42, no 4º andar do
EDIFÍCIO TABAPUÃ, situado na Rua Antonio de Barros, nº 2.361, no 27º Subdistrito Tatuapé, com a área
útil de 122,28 m², área comum de 108,528 m², área total de 230,808 m², correspondendo-lhe uma
participação no terreno e nas coisas comuns do edifício de 0,022727, estando vinculado ao mesmo 2
vagas indeterminadas nos subsolos do edifício. Imóvel objeto da Matrícula nº 127.104 do 9º Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário.

Valor Mínimo de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 657.000,00 
Valor Mínimo de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 409.099,80

A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao
valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão
será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos
prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais,
atualizados até a data do leilão. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a
aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento)
sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura
Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registrários etc. Caso haja arremate, a escritura de venda e compra será lavrada em até 90 dias da
data do leilão. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o
risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante
propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei n° 9.514/97.
Maiores informações através do site www.sold.com.br. As demais condições obedecerão ao que
regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n°
22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Rua Tenente
Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo - SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário BANCO CITIBANK S/A, inscrito no CNPJ sob n° 33.479.023/0001-80, com sede na Av
Paulista, 1111 – 2º andar na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento  Particular de Venda e
Compra de Imóvel, Financiamento Imobiliário (SFH) com garantia de Alienação Fiduciária nº 42.10139,
firmado em 23 de maio de 2014 no qual figura(m) como Fiduciante(s) PAULA PEREIRA LIMA
CAITANO, brasileira, solteira, coordenadora de compras, RG nº 33.920.231-SSP/SP, CPF nº
291.258418-31, que declara conviver em união estável sob o regime da separação de bens, conforme Lei
Civil em vigor, residente e domiciliada em São Paulo/SP na Rua Leandro Teixeira, nº 240 – apto. 102 –
Bloco 4, CEP: 05662-060, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de
1997 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação
fiduciária de bem imóvel, fará realizar:

Primeiro Leilão: dia 07 de Dezembro de 2016 às 12:30 horas
Segundo Leilão: dia 16 de Dezembro de 2016 às 13:30 horas

Leilão online através do site www.sold.com.br, em conformidade com as condições de venda
constantes do Edital exibido no referido site. Descrição do Imóvel: Apartamento nº 32 localizado no 3º
andar do Edifício Acqua di Fiori - Bloco “A”, integrante do empreendimento “Condomínio Clublife
Morumbi Acqua”, situado à Rua Doutor Laerte Setúbal, nº 655, e Rua Doutor José Carlos de Toledo
Piza, no Parque Bairro Morumbi, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área privativa de 70,000 m² e a
área comum de 48,339 m², na qual já se acha incluída a área referente ao direito de uso de 01 (uma)
vaga indeterminada na garagem coletiva, localizada nos 2º e 1º subsolos, para a guarda de 01 (um)
veículo de passeio, perfazendo a área total de 118,339 m², correspondendo-lhe uma fração ideal de
0,3294% no terreno do condomínio. Referido empreendimento foi submetido ao regime do condomínio,
conforme o registro feito sob nº 9 na Matrícula nº 17.752, deste Serviço Registral. Cadastrado pela
Prefeitura de São Paulo sob n°. 170.073.0315-2. Imóvel objeto da Matrícula nº 399.198 do 11º Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário.

Valor Mínimo de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 413.000,00 
Valor Mínimo de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 288.396,40

A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao
valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão
será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos
prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais,
atualizados até a data do leilão. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a
aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre
o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública,
Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc.
Caso haja arremate, a escritura de venda e compra será lavrada em até 90 dias da data do leilão. O
imóvel se encontra ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante
alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do
imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as
custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração
na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei n° 9.514/97. Maiores informações através do site
www.sold.com.br. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que
regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

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

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80   NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: Em 12.9.2016, às 11h15, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme,  
em São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Marcelo José Ferreira e Silva. QUORUM: Totalidade dos membros. 
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleita Diretora VANESSA LOPES REISNER,  
brasileira, casada, bacharel em Direito, RG-SSP/SP 11.566.368-X, CPF 146.940.908-95, domiciliada em  
São Paulo (SP), na Avenida Nações Unidas, 7.815, 8º andar, Torre 2, Pinheiros, CEP 05425-905, para o 
mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na reunião do Conselho de Administração 
que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2017. 2. Registrado que a eleita: (i) apresentou os documentos  
comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da  
Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário 
Nacional (“CMN”); e (ii) será investida após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil  
(“BACEN”). 3. Em atendimento às normas do BACEN, atribuída a VANESSA LOPES REISNER a seguinte 
responsabilidade: Assuntos do SELIC - Circular BACEN 3.808/16. 4. Registrado, ainda, que não foram 
alterados os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidade. ENCERRAMENTO: Encerrados  
os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 12 de setembro 
de 2016. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Atilio Luiz Magila Albiero Junior, José Reinaldo  
Moreira Tosi, Marcos Antônio Vaz de Magalhães, Roberto Bellissimo Rodrigues e Rubens Fogli Netto -  
Conselheiros. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP -  
Registro nº 487.283/16-8, em 10.11.2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CIDADE DO VINHO - COM. VAREJ. DE COMBUSTÍVEIS LTDA. torna público que recebeu
da CETESB a Licença de Operação nº 36009399, válida até 30/11/2.021, para Posto de
Abastecimento de Veículos, sito à Rua Bom Jesus de Pirapora, nº 1.700. Jardim Bonfiglioli.
Jundiaí/SP.
CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Instalação N° 34003262 e requereu a Licença de Operação para Constru-
ção de Vagões de Passageiros, sito à Avenida Ytamaraká, Gleba A. Boa Vista. Horto-
lândia/SP.
CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação nº 34007475, válida até 30/11/2.018, para Construção de Vagões
de Passageiros, sito à Avenida Ytamaraká, Gleba A. Boa Vista. Hortolândia/SP.
CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação nº 34007476, válida até 30/11/2.018, para Construção de Vagões
de Passageiros, sito à Avenida Ytamaraká, Gleba A. Boa Vista. Hortolândia/SP.
CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 34007474, válida até 30/11/2.018, para
Construção de Vagões de Passageiro, sito à Avenida Ytamaraká, Gleba A. Boa Vista.
Hortolândia/SP.
GOODWIN IND. E COM. DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E BOMBAS SUBMERSAS LTDA.
torna público que recebeu da CETESB a Renovação de Licença de Operação nº
15008274, válida até 21/11/2.020, para Fabricação de Válvulas para fins Industriais,
n.e., sito à Rua das Margaridas, nº 70. Galpão 2. Terra Preta. Mairiporã/SP.

Gabbor Indústria e Comércio de Borrachas Ltda. Torna público que recebeu da CETESB,
a Renovação de Licença de Operação nº 15008294 com validade até 30/11/2019,
para a industrialização de chapas, laminas, lençóis ou placas de borracha natural ou
sintética, sito à Rua Antonio Mestriner, 112 - Bonsucesso - CEP 07175-550 - Guarulhos/SP.

TOPTYRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS - EIRELI - ME. Torna público que recebeu
da CETESB a Licença Prévia nº 30002368 e requereu a Licença de Instalação para
Serviço de Pneus (recondicionamento, recauchutagem, recapagem e  remoldagem)
sito á Rua Alzira Maruyama nº 284 - Vila Nova York - SP.



(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
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Especial
Fotos: Divulgação

Por outro lado, estabelecimentos com menos de 10 hectares 
representam cerca de 47% do total das propriedades do 
país, mas ocupam menos de 2,3% da área rural total. Esses 

pequenos produtores produzem mais de 70% dos alimentos que 
chegam à mesa do brasileiro, já que as grandes monoculturas 
exportam a maior parte da produção. O estudo mostra a cidade 
de Correntina, na Bahia, como exemplo emblemático dessa 
realidade, onde os latifúndios ocupam 75,35% da área total dos 
estabelecimentos agropecuários. Nessa cidade, a pobreza atinge 
45% da população rural e 31,8% da população geral. 

Os municípios com maior con-
centração de terra apresentam 
os menores índices de Desen-
volvimento Humano e aqueles 
com a menor concentração 
tinham os melhores indicadores 
sociais. A diretora executiva 
da Oxfam Brasil, Katia Maia, 
explicou que a concentração 
de terra gera desigualdade em 
todos os setores vinculados à 
produção da terra. “Quanto 
maior a concentração de terra, 
maior a concentração de inves-
timento, de maquinário, que vai 
se expandindo para diferentes 
setores. A modernização da 
agricultura não demonstrou 
melhora na condição de vida da 
população”, comentou Katia. “Números preliminares mostram 
que os municípios com maior concentração têm nível maior de 
pobreza”.

As grandes propriedades rurais com mais de mil hectares con-
centram 43% do crédito rural, enquanto para 80% dos menores 
estabelecimentos esse percentual varia entre 13% e 23%. A 
reforma agrária é fundamental para reverter o quadro, mas não 
basta, argumentou a diretora da ONG. “O governo pode assumir 
medidas e políticas no mundo rural para incentivar maior distri-
buição, especialmente na área de investimentos, apoio técnico 
e programas, como o Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar e o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar”, acrescentou.

A concentração de terra também contribui para a incidência 
de trabalho escravo, alerta o estudo. De 2003 a 2013, 82% das 
autuações do Ministério do Trabalho por trabalho análogo ao de 
escravo ocorreram no oeste da Bahia, com grande concentra-
ção de terra. Somente em Correntina, 249 trabalhadores foram 

Menos de 1% das propriedades agrícolas 
detém quase metade da área rural no país
Quase metade da área rural brasileira pertence a 1% das propriedades do país, de acordo com o estudo inédito 

Terrenos da desigualdade: terra, agricultura e desigualdades no Brasil rural divulgado ontem (1º) pela ONG 
britânica Oxfam. Os estabelecimentos rurais a partir de mil hectares (0,91%) concentram 45%

de toda a área de produção agrícola, de gado e plantação fl orestal.

encontrados nessas condições. O estudo agrupou os municípios 
de acordo com a relevância agropecuária: 1% com maior con-
centração de terras, os 19% seguintes e os 80% restantes, com 
base no último Censo Agropecuário do IBGE, de 2006, e o IBGE 
Cidades, de 2010.

Dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) indicam que 729 pessoas físicas e jurídicas se declaram 
proprietárias de imóveis rurais com dívidas à União de mais de R$ 
50 milhões cada, aproximadamente R$ 200 bilhões. Esse grupo, 
segundo a pesquisa, tem propriedades de área sufi ciente para 
assentar quase 215 mil famílias, quase duas vezes o número de 

famílias que estão acampadas 
hoje no Brasil esperando por 
reforma agrária.

América Latina - A mesma 
realidade ocorre na América 
Latina, em que 1% concentra 
51,19% de toda a superfície 
agrícola da região. O dado 
está no relatório Terra, Poder 
e Desigualdade na América 
Latina, também divulgado 
hoje, que analisa o cenário 
de concentração das proprie-
dades rurais em 15 países da 
região com base nos censos 
agropecuários locais.

O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking da região do coefi cien-
te de Gini - que mede a desigualdade na distribuição de terra, 
em que 0 corresponde à completa igualdade e 1 corresponde 
à completa desigualdade. A nota brasileira é 0,87. O Paraguai 
aparece com o pior índice de Gini (0,93), seguido do Chile (0,91) 
e da Venezuela e Colômbia (0,88), onde 0,4% das propriedades 
concentram mais de 67% da terra produtiva.

Confl itos no campo - A modernização da agricultura e os assen-
tamentos e demarcações de terras indígenas não foram capazes 
de aplacar os confl itos, que já mataram 2.262 pessoas entre 1964 e 
2010, de acordo com o estudo. A violência no campo pela disputa 
da terra ocasionou 50 mortes no ano passado e 1.217 confl itos,  
segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do MST. 
O Brasil está no topo da lista dos países onde mais ativistas am-
bientais e da terra foram mortos em 2015, segundo outra pesquisa 
divulgada em junho deste ano pela ONG Witness.

Os estados mais violentos são Rondônia e o Pará. No período, 
foram registrados momentos de pico, em especial na década de 80, 
quando aumentaram as mobilizações sociais e as lutas por terra, 

década que também marcou 
a fundação do MST. Um novo 
pico foi registrado durante 
o primeiro governo Lula, de 
2003 a 2006. Apenas em 2003 
ocorreram 496 ocupações – 
em 2010 foram 180.

Incra - De acordo com o 
Incra, mais de 1,3 milhão de 
famílias já foram assentadas 
desde o início do Programa 
Nacional de Reforma Agrá-
ria, que foi criado em 1996. 
Ao todo, 977 mil  famílias 
vivem atualmente em assen-
tamentos e áreas reformadas. 
As titulações estão sendo 
efetivadas, informou o insti-
tuto, por meio de trabalhos 
de revisão ocupacional em 
campo, “o que está sendo 
feito com maior expressão 
neste último bimestre do 
ano, a partir do desbloqueio 
de recursos destinados ao 
órgão”, diz a nota. “Todas as 

30 superintendências estão mobilizadas neste sentido, já que foi 
estabelecida como meta a emissão de cerca de 70 mil títulos de 
propriedade até o fi m do próximo ano”.

Ainda segundo o Incra, as metas para os próximos anos depen-
dem da aprovação do orçamento a ser destinado à autarquia no 
início de 2017. O instituto ressaltou que o contingenciamento de 
gastos deste ano reduziu em cerca de 40% os recursos destinado 
à reforma agrária. Além disso, informou o Incra, houve alteração 
de diretrizes e um passivo ocasionado pelo bloqueio determinado 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que paralisou o acesso 
de famílias benefi ciárias às políticas públicas asseguradas pelo 
Programa Nacional da Reforma Agrária (ABr).

Estabelecimentos com menos de 10 hectares representam cerca de 47% do total das 
propriedades brasileiras, mas ocupam menos de 2,3% da área rural total.
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News@TI
NeoGrid agrega inteligência analítica a 
seus produtos para otimizar entrega de 
informações 

@Mesmo dispondo de ofertas com elevado grau de inovação 
e bem aceitas entre seus clientes, a NeoGrid, multinacional 

brasileira de soluções para a gestão da cadeia de suprimentos, decidiu 
incorporar a plataforma analítica da MicroStrategy às suas soluções 
de visibilidade: Retail Insights (RI) e Distribution Insights (DI), que 
coletam informações de varejos e distribuidores e atuam em dilemas 
importantes da indústria para evitar faltas e excessos de estoques 
(www.neogrid.com). 

Palo Alto Networks e Amazon Web Services 
oferecem segurança automatizada na nuvem  

@A Palo Alto Networks (NYSE: PANW), fornecedora de soluções 
de segurança corporativa, anunciaa integração dos seus fi rewalls 

virtualizados de última geração VM-Series com a Amazon Web Servi-
ces (AWS) Auto Scaling e Elastic Load Balancing (ELB). Com uma 
combinação de AWS Lambda, modelos CloudFormation e serviços 
Amazon CloudWatch, e recursos automatizados XML API suportados 
por VM-Series, os clientes das duas empresas agora podem obter de 
forma automatizada funcionalidades de prevenção de violação ciber-
nética da Plataforma de Segurança de Próxima Geração da Palo Alto 
Networks enquanto as demandas de carga de trabalho da AWS oscilam 
(www.paloaltonetworks.com).

Por que a integração de 
TI e TO é crucial para a 

competitividade da indústria?

O advento dos sistemas 

ciberfísicos levou à 4ª 

Revolução Industrial – 

ou Indústria 4.0 – onde 

os sistemas virtuais 

interagem com o mundo 

físico nas plantas 

industriais e tem lançado 

luz sobre as tecnologias 

que viabilizam o que é 

conhecido por Fábrica 

Inteligente – Internet das 

Coisas (IoT), Recursos 

Analíticos Avançados 

(Big Data), Inteligência 

Artifi cial, Computação 

em Nuvem e Segurança 

Cibernética – e que muitas 

organizações planejam 

adotar para remodelar o 

cenário industrial

De acordo com o Estudo 
Global da TCS sobre Ten-
dências em Internet das 

Coisas – Complete Reimaginative 
Force –, a indústria manufatureira 
está muito à frente de outros 12 
grandes setores globais no que 
diz respeito aos benefícios con-
quistados com base em iniciativas 
de IoT, com o maior aumento da 
receita média, 29% em 2014. O 
segmento prevê que também terá 
o maior crescimento da receita 
explorando a IoT até 2018 (27% 
em relação a 2015).

As organizações que estão con-
quistando os retornos mais eleva-
dos com base na IoT investem em 
mecanismos que lhes permitem 
agir antes que um problema evo-
lua, por exemplo, minimizando os 
efeitos de falhas de equipamentos 
com a implementação de manu-
tenção preditiva e prescritiva ou 
reagindo rapidamente em caso 
de problemas com o design ou 
fabricação de produtos ao analisar 
tendências nas mídias sociais.

O ponto de partida para adoção 
da IoT é a adequada integração 
da Tecnologia da Informação (TI) 
com a Tecnologia de Operação 
(TO). E este é o momento cru-
cial em que surgem as diferenças 
entre os dois mundos – essa nova 
realidade leva algum tempo para 
ser assimilada. 

No passado, a infraestrutura de 
TI não era apropriada para o am-
biente industrial devido a requisi-
tos específi cos, como sistemas de 
tempo real e a baixa tolerância a 
riscos, já que uma falha poderia 
provocar acidentes e lesões. Como 
consequência, a TO evoluiu de 
forma independente dentro das 
organizações, e a introdução de 
novas tecnologias de TI na área da 
TO tem sido limitada. De acordo 
com especialistas do setor, exis-
tem algumas falhas comuns em 
TO, tais como:

• Silos de informação e pro-
cessos redundantes – porque a 
equipe das plantas tende a operar 
de forma autônoma dentro de seus 
limites tecnológicos e de instala-
ções, não se harmonizando com o 
restante da organização; 

• Dados pobres sobre opera-
ções e ativos – porque os mode-
los de informação e ativos não 
correspondem ao contexto de 
negócios ou porque há falta de 
integração; e 

• Custos operacionais mais 
elevados – porque há esforços 
duplicados de interface ou para 
manutenção de ativos devido à 
proliferação de plataformas e 
diversifi cação de ativos.

Por outro lado, a TI tem expe-
rimentado avanços exponenciais 
nas últimas décadas, gerando 
impactos em toda a organização. 
Ao contrário da TO, a TI não é 
considerada um core business 
em muitas empresas e, por esse 
motivo, tem sido submetida a 
um enorme escrutínio e intensa 
pressão para reduzir custos. Isso 
a ajudou a ganhar maturidade 
muito mais rapidamente em te-
mos de governança de serviços 
(ITIL), metodologia de processos 
(como SCRUM), segurança e, 
por fi m, padronização e consu-
merização tecnológicas, com a 
computação em nuvem trazendo 
fl exibilidade e elasticidade para 
lidar com fl utuações na demanda 
e a abstração de componentes 
minimizando a complexidade e 
reduzindo custos.  

Para os CEOs, a integração TI/
TO vem no momento certo e é 

altamente benéfi ca por uma série 
de razões:

• A infraestrutura de TI está 
madura o sufi ciente para lidar com 
os requisitos da TO em termos de 
alta disponibilidade, segurança e 
fl exibilidade, alavancada por redes 
confi áveis, servidores robustos, 
tecnologias de Computação em 
Nuvem e Internet das Coisas; 

• A TI pode ajudar as empresas 
a ganhar mais agilidade, trans-
parência e visibilidade sobre as 
operações de suas plantas, atin-
gindo o máximo dos PIMS e MES 
para se tornar verdadeiramente 
"just-in-time", com níveis de 
estoque otimizados e integrados 
com fornecedores e uma ope-
ração de chão de fábrica muito 
bem orquestrada. Além disso, 
Recursos Analíticos Avançados, 
entre vários propósitos, podem 
ajudar na Gestão Prescritiva dos 
Ativos, indo além da manutenção 
preditiva e prescrevendo os parâ-
metros corretos para maximizar a 
vida dos ativos;

• A TI tem um padrão de go-
vernança robusta para processos 
e tecnologias que pode garantir o 
alinhamento entre as plantas; 

• A TI tem um projeto de ar-
quitetura evoluído que maximiza 
a padronização e a modularização 
e minimiza a diversifi cação de 
plataformas e ativos de forma a 
reduzir a complexidade e garantir 
muito mais agilidade e economia 
de custo;   

• A Internet das Coisas permite 
a interoperabilidade entre equipa-
mentos e sistemas de TI, abrindo 
caminho para máquinas mais 
inteligentes, capazes de tomar 
decisões de forma autônoma por 
meio do uso de Recursos Analíti-
cos Avançados; 

• Os Recursos de Segurança Ci-
bernética da TI têm evoluído des-
de o início da era da Internet.

E as tecnologias IoT vão impor 
os maiores desafi os organizacio-
nais dos últimos 50 anos, pois 
revelam questões sensíveis - nas 
quais o CEO desempenha um 
papel fundamental, propondo 
uma governança centralizada e 
projetando a estrutura ideal que 
possa garantir a cooperação ade-
quada entre os dois mundos. Os 
CIOs e COOs deverão equilibrar 
as diferenças culturais entre suas 
duas equipes. 

Existem alguns bons exemplos 
nos quais a liderança do CEO foi 
instrumental para os programas 
de IoT, entre eles General Electric, 
Intel, HP e Walt Disney Company. 
Não apenas mudanças organiza-
cionais, mas também mudanças 
culturais são necessárias para 
vislumbrar o que gera mais valor 
para a organização. Para abraçar 
a IoT, não há espaço para ações 
individuais, mas sim para um 
corpo coordenado e harmonizado 
que deve trabalhar em conjunto 
para ajudar a organização a se 
envolver com o novo paradigma 
de transformação digital dos 
negócios, concentrando-se mais 
em oferecer mais valor para 
os clientes ao reduzir custos e 
problemas com ações proativas e 
entregar produtos mais adaptados 
às necessidades de cada um. 

Outro desafi o tem a ver com o 
grande investimento geralmente 
necessário em muitos programas 
de IoT, já que o cenário industrial 
abrange décadas de tecnologias 
diferentes. Por isso, é recomendá-
vel se concentrar em casos com o 
maior retorno pelo menor custo, 
em passos incrementais.

Em resumo, a integração TI/TO 
é crucial para a competitividade 
industrial, pois maximiza a efi cácia 
da produção e a satisfação dos 
clientes ao utilizar os recursos 
preexistentes consolidados em TI 
na área de TO. Dessa forma, será 
possível enfrentar os desafi os e 
ameaças como os relacionados à 
segurança cibernética, que é uma 
preocupação crescente na era da 
Internet das Coisas, e assim abrir o 
caminho para a Indústria 4.0. 

A Tata Consultancy Services 
(TCS), com sua vasta experiência 
em processos e tecnologias em 
diversos setores, conta com suas 
unidades de Engenharia, Empresa 
Digital e Infraestrutura para acom-
panhar essa jornada de grandes 
transformações na direção da 
Indústria 4.0 em todo o mundo.

(*) É Subhanjan Ghosh, Segment 
Head da Unidade de Negócios de 

Metalurgia e Mineração da TCS para a 
América Latina.

Subhanjan Ghosh (*)

Sua empresa está decolando e você quer explorar novos ho-
rizontes? Ou a crise afetou o seu negócio e investir em outro 
país parece ser a única saída? Antes de tomar a sua decisão, é 
importante analisar detalhadamente o cenário e o público-alvo 
em que pretende apostar, bem como os concorrentes diretos 
e indiretos. Decisão tomada, confi ra algumas dicas para ter 
sucesso nessa aventura:

Recicle propostas: dependendo do seu negócio, é possí-• 
vel adaptar planos e projetos para mercados ou públicos 
semelhantes, reduzindo tempo e gastos.  
Foque no principal: vivemos a era do cliente e a compre-• 
ensão sobre suas necessidades e demandas passa por uma 
solução de gestão de relacionamento com clientes.
Aposte na diversidade: formar uma equipe com profi ssio-• 
nais de nacionalidades diferentes, novos pontos de vista 
e experiências complementares traz inovação e novas 
oportunidades para a empresa.
Atenda bem para atender sempre: o contato com o cliente • 
deve ser assertivo elevar à satisfação, independentemente 
do mercado onde você atuar. A visão única do cliente 
também precisa estar evidente nesses contatos para que 
a experiência com a marca siga consistente.
Mantenha o espírito de startup: colha o retorno de clientes • 
sobre sua proposta de valor e faça ajustes, seja na abor-
dagem ou na sua oferta.
Aprenda com o passado: acertos e erros anteriores facilitam • 
decisões futuras.

Startup: saiba se chegou a hora de
expandir seus negócios para o exterior

Customize o que precisar: articule com sua equipe e parcei-• 
ros para que as customizações nos sistemas, inclusive os de 
gestão de clientes, estejam adaptadas para as necessidades 
dos novos mercados. E-learning gratuito para fazer isso 
pode ser bem vantajoso, como é o caso do Trailhead.
Continue nas nuvens: Software as a Service seguirá cres-• 
cendo, provendo a escalabilidade que os negócios precisam 
hoje e amanhã.
Procure ajuda: consulte entidades de classe para entender • 
qual seu atual nível de internacionalização e o que mais 
você precisará para se preparar.

(Fonte: Daniel Hoe, diretor de Marketing da Salesforce para América Latina)

Marcus Almeida (*)
 

Com o anonimato permitido pelas moedas virtuais, ciber-
criminosos espalharam malwares capazes de criptografar 
máquinas e exigiram pagamentos de resgates para devolver 

o acesso aos dados. E muitas dessas vítimas foram pequenas e 
médias empresas, inclusive no Brasil. 

Especialistas do McAfee Labs elaboraram um estudo de previ-
sões sobre o futuro das ameaças cibernéticas e apontaram que o 
ransomware continuará sendo uma ameaça bastante signifi cativa 
em 2017, especialmente devido à grande oferta de ransomware 
como serviço. A boa notícia é que o impacto global do ransomware 
está obrigando o setor de segurança e as autoridades policiais a 
tomarem providências decisivas.  Iniciativas de compartilhamento 
de informação e inteligência entre fornecedores, desenvolvimento 
de tecnologias anti-ransomware e ações por parte de autoridades 
policiais no mundo todo deverão reduzir o volume e a efi cácia 
dos ataques de ransomware até o fi nal de 2017.

No entanto, as ameaças persistem e novas modalidades devem 
crescem a partir do próximo ano e também mirar os pequenos 
negócios. Até 2020 deverão existir mais de 50 bilhões de dispo-
sitivos conectados à Internet, é o que chamamos de Internet das 
Coisas. Com tantos dispositivos, é óbvio que os criminosos tentarão 
tomar o acesso a eles para roubar dados ou infectar aparelhos. E 
isso também não será focado apenas nas grandes corporações. 
Sensores e drones podem se tornar alvos de ataques, assim como 
roteadores e impressoras usados em empresas de qualquer porte. 
No futuro, criminosos poderão usar esses dispositivos como porta 
de entrada para invadir sistemas, espalhar malwares e também 
criar uma nova modalidade de ransomware para IOT, com pedidos 
de resgate para devolver o acesso aos dispositivos. 

 
Outro setor que deverá atrair a atenção dos criminosos é a 

nuvem. Os provedores de serviços de nuvem estão cada vez mais 

Como as novas ameaças cibernéticas 
irão impactar as pequenas empresas

Sem dúvida, 2016 foi o ano do ransomware. De acordo com o McAfee Labs, as novas amostras deste 
tipo de ameaça cresceram 125% ao longo do ano e fi zeram milhares de vítimas

ganhando a confi ança dos clientes e muitas empresas estão mi-
grando para nuvens públicas e híbridas. Com maior popularização 
da nuvem, é natural que os atacantes busquem incansavelmente 
por vulnerabilidades que possam ser exploradas e desenvolvam 
ataques especialmente para a nuvem. A negação de serviço as-
sociado a pedido de resgate, por exemplo, poderá ser um ataque 
contra organizações com base na nuvem.

                                                                                  
Atualmente as pequenas empresas representam 30% de toda 

a riqueza que o País produz e isso é já um bom motivo para 
colocá-las no mapa de potenciais alvos para o cibercrime. Além 
disso, muitas vezes as pequenas empresas são alvos fáceis, pois 
não dão devida atenção à segurança da informação, tanto por 
achar que um sistema efi caz de proteção pode ser muito caro 
ou então que o seu pequeno negócio não irá atrair a atenção 
dos criminosos. Sabemos que as duas afi rmações estão incor-
retas. As pequenas empresas possuem dados relevantes para o 
cibercriminoso e são frequentemente atacadas. Por outro lado, 
existem soluções direcionadas para pequenos negócios capazes 
de oferecer segurança adequada.

 
Na maioria das vezes a empresa só tem consciência de que é 

vulnerável depois de um incidente. Um simples ataque de ne-
gação de serviço ou a perda de uma máquina criptografada por 
ransomware podem causar grandes prejuízos, parar a operação 
da empresa por dias ou até mesmo condenar todo o negócio. 

 
A segurança da informação é essencial para qualquer negócio, 

conhecer as vulnerabilidades e saber proteger os dados mais 
sensíveis pode ser o diferencial que irá fazer a empresa pros-
perar ou não. 

 
(*) É gerente de Inside Sales & SMB da Intel Security.

Na última semana a cidade de São Paulo foi sede da Comic 
Con Experience, convenção onde centenas de geeks, cosplayers 
e amantes de quadrinhos e cultura pop se encontram todos os 
anos para falar sobre os lançamentos mais recentes, seriados de 
TV, fi lmes e, claro, quadrinhos.

Ainda que esse seja um mercado de grande potencial no Brasil, 
muitas instituições de ensino tradicional não estão prontas para 
oferecer cursos sobre esses assuntos. Com isso em mente, o time 
brasileiro da Udemy, um marketplace online e global para ensino e 
aprendizado, selecionou alguns cursos que podem ajudar aqueles 
que querem mergulhar nesse universo e usar sua criatividade 
para construir a vida que imaginam.

Para os amantes de animação, por exemplo:

Todo mundo sabe que animações, especialmente em 3D, tam-
bém são parte dessa cultura e podem ser usadas no desenvol-
vimento de jogos, fi lmes live-action, cartoons e até quadrinhos 
para criar imagens realistas. Considerando que essa é a era da 
alta defi nição, saber como criar animações pode se tornar uma 
vantagem para aqueles que buscam uma carreira nessa área. Já 
para quem quer dar um passo além e se aventurar no mundo dos 
fi lmes e efeitos especiais, esse curso, em inglês, sobre Adobe After 
Effects, é voltado para aqueles que possuem pouca ou nenhuma 
experiência com o software e irá ensiná-los tudo sobre motion 
graphics e efeitos especiais.

Cursos voltados para geeks 
e amantes de quadrinhos
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BANCO 14

DPU
REGRATRES

GRACIOSO
MEADATED

LEITÃOE
POLCASAC

DAELE
COBRAREAL

SABAURU
EPICAQL

OTACICA
ALAUDEAR

OSOUR
GE

ESCOMBROS

Fixa o 
número de
jogadores
no futebol

A cidade
sem

violência

Esfarra-
pados;

rasgados

Deve ser
evitado

em salas
de cinema

(?) Turner,
empre-
sário 

dos EUA

(?) do
Rádio: fa-
se áurea
da MPB

A maior
serpente
venenosa
do mundo

Enorme
(bras.)

Serviço de
Atendimen-
to ao Con-
sumidor

A narrativa
das histó-
rias mito-
lógicas

Travor de
certas fru-
tas quan-
do verdes

Elemento
citado no 
organo-
grama

Explicação
comum
para o
talento

Compõem 
a paisagem
do local no
pós-guerra

A letra
comum 
do HD

(Inform.)

(?)-52, 
bombar-
deiro dos

EUA

Esse, em
espanhol

Criar asas 

Sufixo de
"filhota"

Precursor
do violão

Filhote 
do porco
Dança da
Boêmia

Lars (?),
iatista Enraizar

Fenômeno ligado ao
aumento do nível dos

mares

Cartunista
brasileiro

Está
iminente 

Airoso;
elegante
Trama
(fig.)

Tipo de
sanduíche

Conto
(pop.)

Parte
flexível do
chapéu-
panamá

3/ese. 4/ique — urge. 5/baita — bauru — polca. 6/alaúde. 9/cobra-real.

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

Esta segunda, o sétimo dia da lunação é bom para pessoas idosas e doentes, mas é impróprio para coisas arriscadas ou 
perigosas. Lua fora de curso em Aquário desde as 09h24 desta segunda-feira até ingressar no signo de Peixes na terça. 
Por isso a imaginação torna-se grande aliada para se encontrar soluções no trabalho. É melhor não se envolver com 
tarefas minuciosas e cheias de detalhes. Experimentar a sensação de liberdade e de conceder liberdade proporcionará 
um imenso bem-estar. Alguma situação ou emoção que vinha preocupando ou incomodando são subitamente liberadas. 
Sob essa aquariana Lua, fi camos mais indiferentes aos dramas e não ligamos tanto assim para nada.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Com a Lua fora de curso é melhor 
não esperar demais dos aconte-
cimentos. Tudo que sua mente 
criar agora poderá ser feito depois. 
Sentimentos marcantes, uma nova 
paixão, talvez um amor profundo 
ou até mesmo uma forte amizade 
lhe dará momentos felizes. 77/377 
– Vermelho.

Melhore as relações mostrando 
interesse por assuntos que atraiam 
a atenção das pessoas próximas. 
Com a Lua em Aquário melhor não 
se envolver com tarefas minuciosas 
e cheias de detalhes. Viagens podem 
ser planejadas e iniciadas neste fi nal 
de 2016. 19/219 – Amarelo.

Disposição para boas relações com 
todos, e isso será importante para 
sua felicidade. O dia é bom para 
pessoas idosas e doentes, mas é 
impróprio para coisas arriscadas ou 
perigosas. Se insistir sofrerá perdas 
por suas atitudes e pela intolerância 
e falta de consideração por alguém. 
94/394 – Marrom.

Com a Lua fora de curso deverá 
manter a rotina em seu ambiente. 
Ótimo para reunir amigos, participar 
de reuniões, festas e o dia é estimu-
lante para relações bem expansivas. 
Evite fugir de mudanças na rotina, 
que ajudam a renovar suas energias. 
92/792 – Branco.

Algumas dúvidas poderão trazer 
perturbações e obstáculos neste 
momento em que o Sol está em 
Sagitário. Não deixem que elas 
persistam e afastem amizades. Evite 
alimentar algum desejo impossível, 
mas satisfaça aquele que você pode 
realizar. 02/202 – Amarelo.

Com Sol na casa da família fi que 
perto dos pais, fi lhos e irmãos, reali-
zando aquilo que eles tanto desejam. 
A insubordinação pode ser negativa 
demais. As viagens e contatos a 
lugares distantes aumentam sua 
disposição para amar e ser amado 
nesta semana. 12/412 – Verde.

Um novo ciclo de vida começa, com 
novas oportunidades e maior mo-
tivação para alcançar seus desejos 
no próximo ano que se aproxima. 
Mantenha-se fi el aos acordos que 
foram feitos anteriormente, evitando 
voltar atrás por motivos egoístas. 
40/140 – Verde.

O Sol nos últimos graus de seu 
signo aumenta seu interesse pela 
vida e pela relação a dois. Se estiver 
completando aniversário poderá 
receber o que lhe é devido em 
breve. Aproveite para um momento 
especial com algo novo e extraor-
dinário no fi nal destra segunda.  
20/320 – Azul.

Não mude nada na rotina, reze e 
medite até chegar o seu aniversário. 
O ideal é fazer planos, mas não os 
executar ainda. Não mude o seu ritmo 
nos relacionamentos amorosos e nem 
se aventure em nada novo nesta fase 
mais delicada do ano que vai até o seu 
aniversário. 80/480 – Branco.

A insubordinação e uma reação ne-
gativa a qualquer tipo de autoridade 
fi cam bastante ampliadas. Precisa 
resolver assuntos pendentes e tomar 
decisões importantes antes que o Lua 
passe para a sua casa doze. Por isso 
resolva qualquer situação que esteja 
pendente logo. 09/509 – Cinza.

Por enquanto ainda precisa manter 
a harmonia, evitando brigas no re-
lacionamento amoroso, que podem 
diminuir o desejo e a intensidade 
sexual. Experimentar a sensação de 
liberdade e de conceder liberdade 
proporcionará um imenso bem-
estar. 47/747 – Azul.

O Sol ainda na casa três provocará 
mudanças radicais e irá alterar 
seu ritmo de vida. Neste momento 
deverão renovar o prazer sexual e 
viverem bons momentos íntimos. Os 
últimos dias do ano deverão ser mais 
agitados socialmente, fará amigos. 
89/389 – Azul.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 05 de Dezembro de 2016. Dia de Santa Crispi-
na, Santo Anastácio, São Dalmácio, São Nicécio, e Dia do Anjo 
Micael, cuja virtude é a fé. Dia do Voluntário. Hoje aniversa-
ria o cantor e pianista Little Richard que faz 84 anos, o tenor 
espanhol José Carreras que nasceu em 1946, cantora Ângela 
Rô Ro que chega aos 67 anos e a atriz carioca Danielle Winits 
que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é inteligente, inquieto, 
otimista, determinado quer alcançar o sucesso através do conhe-
cimento e força de vontade. É também inteligente, liberal, impa-
ciente. Mas precisa de estímulos mentais constantes, mudanças 
e novos horizontes. Gosta de viver a de forma intensa aprecia os 
esportes até radicais, buscando atividades às vezes arriscadas. 
Tem interesse pela comunidade e pela política. Pode ser tenso 
quando as coisas não caminham no seu ritmo. Precisam ter cuidado 
sempre com traições, falsas notícias e maledicências.

Simpatias que funcionam
Fazer uma pessoa se apaixonar por você: Todas 
as vezes que você desejar conquistar alguém faça 
este ritual. Triturar seis morangos em um copo 
de leite e adicionar 1 colher de leite condensado. 
Mexa esta mistura e diga: “Assim que você tomar 
este néctar você cairá aos meus pés de paixão me 
desejando ardentemente”.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, 
pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, 
problemas. Com pulgas, riqueza através do jogo. 
Branca, novos amores. Colorida, casamento ou 
noivado. Amarela, enfermidades. Números de 
sorte: 36, 47, 57, 59 e 75

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Santos Dumont 

A exposição apresenta a trajetória do pai da 
aviação, Santos Dumont.  A mostra de nome 
“Santos-Dumont na Coleção Brasiliana Itaú” 
apresenta um acervo com cerca de 600 peças, 
como objetos, documentos e fotos de Dumont, 
como também imagens que mostram balões, 
dirigíveis e aeroplanos que revelam detalhes não 
somente dos projetos e de sua maior invenção, 
o 14 Bis, mas também de sua personalidade. Há 
ainda uma reprodução de sua biblioteca, com 
publicações que o inspiraram, além de algumas de 
sua autoria. O público tem contato com plantas e 
documentos que relatam a doação de suas duas 
casas favoritas: a fazenda de Cabangú e a Villa 
Encantada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Al-
guns objetos pessoais completam o acervo, como 
um binóculo, uma luneta e outros instrumentos 
científi cos usados por Santos-Dumont.

Serviço: Instituto Itaú Cultural, Av. Paulista, 149, Bela Vista, 
2168-1700. De terça a sexta das 9h às 20h e aos sábados e domingos 
das 11h às 20h. Entrada franca. Até 29/01.

Santos Dumont. 

Foto: Divulga-

ção

Cena de “Peer Gynt”.

“Peer Gynt” narra 
as aventuras e 
desventuras desse 
jovem sonhador que 
dá título à peça

Ao sair de uma pequena 
vila na Noruega para 
ganhar o mundo, ele 

encontra seres mágicos, 
como duendes e ninfas, pas-
sa por diferentes paisagens, 
enriquece de maneira ilegal 
e perde tudo em seguida. 
Assumindo diferentes iden-
tidades, ele substitui o lema 
dos homens “seja você mes-
mo” pelo o dos Trolls, “basta 
a ti mesmo”, o que o faz agir 
apenas a favor dos seus in-
teresses. Ao retornar à sua 
terra natal, ele precisa lidar 
com as consequências desse 
seu espírito sem escrúpulos. 
Para apresentar esse épico, 
a encenação conta com o 
espírito transgressor do 
rock’n roll, com músicas dos 
Beatles, Queen e The Doors 
tocadas ao vivo pelo próprio 
elenco. Com Chico Carvalho, 

Musical
O espetáculo “Um Amor 

de Vinil” se passa na loja de 
discos de Amanda (Françoise 
Forton). É nesse ambiente 
que o público acompanha o 
relacionamento entre a dona 
do local, meio desmemoriada, 
e um de seus clientes, Mauricio 
(Mauricio Baduh). A paixão 
por música acaba instigando 
sentimentos mais profundos 
entre os dois, no enredo 
embalado por 22 sucessos 
da música brasileira, como 
“Negro Gato”, “Evidências” 
e “Começar de Novo”. Marco 
Gérard também participa 
como ator e violonista.

Serviço: Teatro Fecomercio, R. Dr. Plínio 
Barreto, 285, Bela Vista, tel. 3254-1631. 
Sextas, às 21h30, sábados e segundas às 
21h e aos domingos às 17h. Ingresso: R4 
20. Até 18/12.

Antonio Interlandi

O público tem mais está se-
mana para conferir o monólogo 
de Antonio Interlandi, “Palavras 
Esquecidas – O Evangelho Se-
gundo Tomé”. A montagem tem a 
participação da atriz portuguesa 
Maria de Medeiros em uma locução 
que abre a peça. O espetáculo é 
baseado no texto do Evangelho 
Segundo Tomé (Século II). Uma 
série de 114 dizeres atribuídos a 
Cristo e encontrados na década de 
1940 durante escavações no Egito. 
Diferente dos demais evangelhos, 
este texto apócrifo (que não está 
na Bíblia) não narra a vida de 
Jesus, mas traz uma coletânea de 
dizeres que teriam sido por ele 
pronunciados. 

Serviço: Teatro Eva Herz (Conjunto 
Nacional), Av. Paulista, 2.073, Bela Vista. 
Quintas e sextas às 21h. Ingressos: R$ 50 e 
R$ 25 (meia). Até 09/12.

Sem moral

Dagoberto Feliz, Daniel Maia, 
Daniel Mazzarollo, Leonardo 
Ventura, Leticia Medella, Lu-
ciana Carnieli, Marco França, 

Marco Furlan, Maria do Carmo 
Soares, Mariana Elisabetsky, 
Mel Lisboa, Nábia Vilela, Roge-
rio Romera e Romis Ferreira.

Serviço: Teatro do Sesi-SP (Centro 
Cultural Fiesp-Ruth Cardoso), Av. Pau-
lista, 1313. Sábados e domingos às 15h30. 
Entrada franca. Até 16/12.
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LIÇÃO OPORTUNA: o Dr. Albertino Silvério era conhecido advogado. 
Homem de invejável cultura. Conhecimento profundo e variado. Em par-
ticular, achava-se autoridade em assuntos socioeconômicos. Era contudo, 
refratário a qualquer tipo de assistência social. Não aceitava. Achava inútil. 
— Não acredito em benefi cência diminuta. Caridade gota a gota não resolve. 
Prefi ro soluções radicais. — Não é o que penso, Silvério. A caridade, mes-
mo pequenina, é sempre ajuda a alguém. É este o ensinamento de Jesus. 
Quem respondia era o Doutor Fontes, médico espírita e abnegado amigo 
dos sofredores. Silvério, no entanto, continuava: — Um copo de leite, por 
acaso, banirá do mundo a fome? Um cobertor ou uma veste resolverá, por 
ventura, a angústia da nudez? Isso é assunto de governos e não serão alguns 
poucos bem intencionados que irão solucioná-lo. A conversa prosseguia, 
quando passa um jovem anunciando o jornal da tarde. Silvério chama-o. 
Deseja o jornal. Rebusca o bolso e só encontra dinheiro alto. Não há troco. 
Nesse instante, porém, o doutor Fontes, tomando a quantia necessária e 
pagando o jornal, aproveitou a lição: — Veja, Silvério, o que a própria vida 
nos mostra. Ninguém nega o bem inestimável, que os grandes recursos, go-
vernamentais ou não, carreiam. Obras imensas. Doações fartas. Entretanto, 
é preciso convir que há passagens estreitas, que apenas a ajuda humilde e 
pequena transpõe. Para a compra do jornal agora o dinheiro de alto valor de 
que você dispõe só seria útil, se fracionado em valores menores e múltiplos. 
Assim ocorre também na assistência social. O muito realiza muito de uma 
só vez, mas o pouco feito com persistência e amor pode ser, em ocasiões, a 
única solução disponível para grandes problemas. Silvério compreendeu o 
ensinamento e mudo de espanto frente à lógica do amigo, iniciou, silencio-
samente, a leitura das notícias. (De “Histórias da Vida”, de Antônio Baduy 
Filho, pelos Espíritos Hilário Silva e Valérium).

Condição humana
A peça “Oração para um Pé de Chinelo” de Plínio Marcos propõe 

refl exões pertinentes e atuais a partir do texto escrito em 1969, e cen-
surado por uma década. O autor não realiza apenas uma crítica social 
ferrenha, mas vai mais fundo, revelando a tragédia da realidade daqueles 
à margem, abrindo espaço para uma refl exão sobre a condição humana. 
Com Guilherme Barroso Rodrigues, Natália Kronig e Yorran Furtado.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Pinheiros. Quartas e quintas às 
21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 15/12.



Hoje em dia as queixas 

referentes aos problemas 

de memória têm 

crescido muito. Mas as 

pessoas precisam fi car 

atentas para a diferença 

entre falta de atenção e 

a perda de memória

A falta de atenção ocorre 
quando a informação 
não é armazenada, não 

“entra na memória”. Já a perda 
de memória acontece quando a 
informação é “perdida”, como o 
esquecimento do nome de pa-
rentes, por exemplo. O estresse 
e a depressão são fatores que 
infl uenciam muitas vezes na fal-
ta de atenção. A alimentação e 
a pratica de exercícios também 
são importantes para manter a 
memória em dia.

A hipertensão, o colesterol 
alto, o tabagismo e o álcool são 
fatores de risco para a perda da 
memória, pois todos começam 
a acelerar o processo de enve-
lhecimento das artérias. O pro-
cesso começa com a obstrução 
nas micro artérias, ocasionando 
perda de sangue em regiões do 
cérebro, causando pequenas 
isquemias e assim os neurônios 
fi cam sem nutrientes e morrem. 
Por isso é importante praticar 
atividade física que ajuda a 
diminuir os fatores de risco, 
promove maior vascularização 
cerebral e assim aumentar a 
ação dos neurotransmissores.

Ficar atento a alguns sinais 
pode ajudar na prevenção da 
alteração da memória. A partir 
dos 65 anos é o período que ge-
ralmente este problema começa 
a ocorrer. É importante reparar 
se a pessoa esquece fatos re-
centes. Depois se esquece de 
eventos mais antigos. Se não 

lembra onde deixou objetos 
e/ou se esquece do nome das 
pessoas. Esses são alguns si-
nais do problema. Muitas vezes 
sinais de uma demência na fase 
inicial podem ser confundidos 
com depressão.

Um fator muito importante é a 
qualidade do sono. Ter um sono 
completo com todas as fases 
ajuda a memória. A fase REM 
aumenta a atividade cerebral, 
o que é essencial para a codi-
fi cação de informações úteis. 
O sono é um recuperador de 
energias. Ele ajuda a levar mais 
energia para os neurônios, pro-
movendo as sinapses. O cérebro 
tem proteínas que se ligam aos 
neurônios e quando acontece a 
diminuição das sinapses (que é 
a ligação entre os neurônios), 
acontece a perda de memória, 
que é uma limitação na comu-
nicação entre os neurónios. A 
falta de sinapse faz com que os 
neurónios fi quem sem energia 
e comecem a morrer.

Não existe remédio para re-
verter a perda de memória. Hoje 
os medicamentos servem para 
tentar evitar a piora da morte 
dos neurônios. As medicações 
estimulam os neurotransmisso-
res no cérebro. E ao contrário 
do que muita gente pensa, o 
café não prejudica a memória. 
Estudos comprovaram que a 
cafeína tem efi cácia na “fi xação” 
da memória. Agora os estudos 
estão voltados para interpretar 
como a cafeína atua em cada 
parte da memória, uma delas é 
o hipocampo.

(*) - Especialista na prevenção do AVC, 
é membro da Academia Brasileira 
de Neurologia; do Departamento 

Científi co de Doppler Transcraniano; 
do Departamento Científi co de 

Acidente Vascular Cerebral; fundador 
da Associação de Neurologistas do 

Estado do Rio de Janeiro.

Por que perdemos
 a memória?

André Gustavo Lima (*)
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8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CAIO CEZAR RODRIGUES DO PRADO, profi ssão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 28/07/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jair Adolfo do Prado e de Marcia Regina 
Geraldi Prado. A pretendente: ARAUÁ THOMA DE OLIVEIRA, profi ssão: agente de 
viagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 03/06/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Erumby de Almeida Oliveira e de 
Silvia Maria Thoma de Oliveira.

O pretendente: FABIO OKASAKI CINTRA, profi ssão: policial militar, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, nascido aos: 27/11/1968, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdredo Cintra e de Elza Okasaki Cintra. A 
pretendente: LIGIANNE CID DE PINHO MONTEIRO, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 18/03/1976, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oswaldo de Pinho Monteiro e de Lina Cido 
de Pinho Monteiro.

O pretendente: CARLOS DIOGO LOPES, profi ssão: microempresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus - SP, nascido aos: 15/06/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alves Lopes e de Rosana Cristina 
Ferreira da Silva Lopes. A pretendente: LAÍS KHARLAKIAN, profi ssão: farmacêutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 
25/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Paulo Jacques Kharlakian 
e de Idê Gama Monteiro Kharlakian.

O pretendente: PABLO BLEND CORREIA DE LIMA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 07/09/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Barbosa de Lima e de Ivani-
ce Maria Correia da Silva. A pretendente: VERÔNICA PIAUILINO DA SILVA SERGIO, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, 
nascido aos: 14/03/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adhemar 
Sergio Junior e de Lucivania Piauilino da Silva Sergio.

O pretendente: ESTEVAN EDUARDO DE SOUZA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 29/08/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulino Francisco de Souza e de Maria de 
Lourdes Justino de Souza. A pretendente: FERNANDA CAMARGO DA SILVA, profi ssão: 
jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 
18/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helio da Silva Filho 
e de Marli Camargo da Silva.

O pretendente: JEFFERSON SILVA DE SANTANA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 07/02/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdomiro Reis de Santana e de Patricia 
Aparecida Silva. A pretendente: FABIOLA DA ROCHA VIEIRA, profi ssão: auxiliar de 
escritório, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/07/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Gadelha Vieira e de 
Francisca Jesuina da Rocha.

O pretendente: RAFAEL BAGANHA VICTAL, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar -SP, nascido aos: 04/12/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rui Benedito Victal e de Silda 
Pereira Baganha Victal. A pretendente: CLAUDIANA CANDIDO DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Graça Aranha - MA, nascido aos: 18/10/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Gomes da Silva e de 
Maria Candido da Silva.

O pretendente: MÁXIMO PINHEIRO BARBOSA SANTOS, profi ssão: corretor de seguros, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 25/03/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maximo Antonio Barbosa Santos e de Lezeni 
Pinheiro dos Santos. A pretendente: FERNANDA CECATO NICOLÁU, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido 
aos: 15/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jorge Nicoláu 
Neto e de Bernadete Cecato Nicoláu.

O pretendente: IGOR VIRGINIO DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: analista de crédito, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido aos: 31/05/1991, 
residente e domiciliado São Paulo - SP, fi lho de Igor Virginio dos Santos e de Rosemeire 
Fernandes dos Santos. A pretendente: JÉSSICA GARDÊNIA DE PAIVA FERREIRA, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, nascido aos: 13/10/1993, residente e domiciliada São Paulo - SP, fi lha de 
Ubirajara Ferreira da Costa e de Gilleide Ferreira de Paiva.

O pretendente: ALEXANDRE MAGNO GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Amargosa - BA, nascido aos: 10/09/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osvaldo Borges de Oliveira e de 
Maria Lucia Gomes dos Santos. A pretendente: NILZA DAS DORES PINTO, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Guiricema - MG, nascido 
aos: 24/10/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Pinto 
e de Maria das Dores Damasceno Pinto.

O pretendente: MARCELO SOUZA DO CARMO, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 10/07/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Abidora Gonçalves do Carmo e 
de Marinalva Francisca de Souza. A pretendente: LARISSA BERGAMIN DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido 
aos: 22/07/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ricardo Alfredo 
Pereira da Silva e de Giselly Joriangel Roberta Dias Bergamin.

O pretendente: GABRIEL ALMEIDA BORGES, profi ssão: professor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 07/04/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Airton Carlos Almeida Borges e de Maria 
Izilda Almeida Borges. A pretendente: TAÍS FONSECA MANTILLA, profi ssão: dentista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Butantã - SP, nascido aos: 05/12/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Sergio Mantilla Barra e de 
Cecilia Grant Fonseca Mantilla.

O pretendente: IVAN AUGUSTO SAID, profi ssão: professor de educação fi sica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido aos: 28/08/1985, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Norberto Said e de Lucimar da Silveira 
Said. A pretendente: CAROLINA MAZZINE DE ALMEIDA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Consolação - SP, nascido aos: 11/01/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Leonidas de Almeida e de Nilce 
Mazzine de Almeida.

O pretendente: ESDRAS FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: agente de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Belo Horizonte - MG, nascido aos: 30/07/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gladson Fernandes Gonçalves 
e de Maria Madalena Neres dos Santos Fernandes. A pretendente: LOUISE HAVENY 
COSTA ALVES, profi ssão: copeira, estado civil: solteira, naturalidade: de Guanambi - BA, 
nascido aos: 05/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Deumar 
Silva Alves e de Sieli Aparecida Costa Alves.

O pretendente: FABIAN DE ARAUJO PINHEIRO, profi ssão: educador fi sico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 31/07/1980, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Osmir Lobão Pinheiro e de Eleonora Correia 
de Araujo. A pretendente: RENATA DOS SANTOS, profi ssão: advogada, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 19/03/1978, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Felino Santana dos Santos e de 
Sonia Maria Barbosa da Costa.

O pretendente: BRENDAN TYLER KUTIN, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Van Nuys - Califórnia - EUA, nascido aos: 23/11/1985, residente e do-
miciliado na Califórnia - EUA, fi lho de Michael Stanley Kutin e de Leann Gail Rainforth. A 
pretendente: ANTONIELY ROSE DE OLIVEIRA BEZERRA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: no Distrito de Jaraguá, Município de Maceió - AL, nascido 
aos: 04/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wesdras Alves 
Bezerra e de Maria Renadir Alves de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ LUIZ ABREU MODOLO, profi ssão: técnico em segurança do 
trabal, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, nascido aos: 27/08/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Modolo Vilera e de Norma 
Serra Abreu. A pretendente: LUCIANA MUNIZ LOMBA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Miracema - RJ, nascido aos: 23/02/1975, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jacinto Manoel de Figueiredo Lomba e de 
Elizabeth Muniz Lomba.

O pretendente: WILLIANS MAURICIO, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 10/11/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Luciomar Mauricio e de Maria de Fatia Mauricio. A preten-
dente: SHIRLEI DE OLIVEIRA MARÇAL, profi ssão: administradora de empresas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, nascido aos: 17/02/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gaspar Bispo Marçal e de Maria 
da Conceição Oliveira Marçal.

O pretendente: LEONARDO MELDONIAN TAKAKI, profi ssão: publicitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 20/04/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Roberto Takaki e de Suzana Meldonian 
Takaki. A pretendente: ROBERTA MARINI DOS SANTOS, profi ssão: secretária, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Bebedouro - SP, nascido aos: 26/01/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Roberto dos Santos e de Marcia Marini 
dos Santos.

O pretendente: FABIANO CAMPOS DA CONCEIÇÃO, profi ssão: agente técnico 
administrativo, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, 
nascido aos: 23/12/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Valdemar da Conceição e de Selma Campos da Conceição. A pretendente: LILIANE 
ALCANTARA PORTO DOS SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 28/07/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Geronimo dos Santos e de Lauriene 
Alcantara Porto dos Santos.

O pretendente: LEONARDO PISCIOTTANO LEITÃO, profissão: administrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, nascido 
aos: 22/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Heliomar 
de Amorim Leitão e de Iasmim Pisciottano Leitão. A pretendente: ISABELLA 
ORTEGA DA SILVA, profissão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 01/01/1988, residente e domicilia-
da neste Subdistrito - SP, filha de Rogerio Ferreira da Silva e de Maria Cecilia 
Ortega da Silva.

O pretendente: WILLIAM VIEIRA DE SOUZA, profi ssão: instrutor de musculação, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 16/04/1977, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rubens Vieira de Souza e de Janete de 
Almeida Vieira de Souza. A pretendente: ELISANGELA LOPES DOS SANTOS, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Crato - CE, nascido aos: 06/05/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Balbino dos Santos e de 
Maria Socorro Lopes dos Santos.

O pretendente: ANDERSON REIMBERG GOMES, profi ssão: auxiliar de operação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Campo Limpo Paulista - SP, nascido aos: 05/04/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Gomes e de Teresinha 
Reimberg Gomes. A pretendente: EGYDIA ROSA DA SILVA NETA, profi ssão: cabeleirei-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: em Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 04/10/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aparecido Roque Rosa da Silva 
e de Alayde Gonçalves.

O pretendente: BRUNO MOREIRA ORI, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 04/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Edvaldo Ori e de Rosangela Abdalla Moreira Ori. A pretendente: 
MARÍLIA FEITOSA DESIMONE, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 05/06/1989, residente e domiciliada nesta Capital 
- SP, fi lha de Flávio Tadeu Desimone e de Nilma Cristina Feitosa de Souza.

O pretendente: GIOVANI FERREIRA MACHADO, profi ssão: agente de trânsito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 22/05/1964, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roque Leite Machado e de Ivone Ferreira Ruas. A 
pretendente: ROSANA DA PENHA TAVEIRA FONTES, profi ssão: arquiteta, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 13/12/1961, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Odilon Fontes e de Elvira Taveira Fontes.

O pretendente: DARIO CARDOSO DE OLIVEIRA, profi ssão: taxista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido aos: 07/01/1981, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Angelo Soares de Oliveira e de Eunice Cardoso de 
Oliveira. A pretendente: GRACIELA GAY, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em El Soberbio, Provincia de Misiones - Argentina, nascido aos: 17/04/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Albino Gay e de Iraci Gay.

O pretendente: MICHEL MARCELO CAMPOS, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 14/01/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Teixeira Campos Filho e de Eunilde Ferreira Campos. 
A pretendente: PATRICIA KLEBES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Presidente Prudente - SP, nascido aos: 03/01/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Brunini Klebes e de Santa Cabral Klebes.

O pretendente: LEONARDO FABRICIO FRADESCHI JUVANTENY, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 
01/07/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Paulo Juvanteny e 
de Ana Esmeralda Fradeschi Juvanteny. A pretendente: CAMILA JOSÉ DIAS, profi ssão: 
empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Guilherme - SP, nascido 
aos: 19/08/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fausto José Dias 
e de Eunice Aparecida Campos Dias.

O pretendente: DANIEL TAVARES ROCHA, profi ssão: gerente de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 13/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Roberto da Rocha e de 
Penha Tavares da Rocha. A pretendente: HELENA RODRIGUES RIQUENA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 
14/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Celso Riquena e de 
Carla de Cassia Rodrigues Riquena.

O pretendente: ROVILSON ALVES FERREIRA, profi ssão: pintor de autos, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Cornélio Procópio - PR, nascido aos: 18/10/1962, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Alves Ferreira e de Lourdes Ferreira de 
Souza. A pretendente: MARIA APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Varginha - MG, nascido aos: 18/06/1944, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Luiz de Souza e de América Marcelina.

O pretendente: RAFAEL CLAUDINO ROSA, profi ssão: técnico de telecom, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 13/10/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Rosa e de Shirley Claudino Rosa. A pretendente: ANA 
CLAUDIA LOPES DE SOUZA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Mauá - SP, nascido aos: 20/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Sebastião Ferreira de Souza e de Maria Clareti Lopes de Souza.

O pretendente: AILTON ROBERTO JUSTINO, profi ssão: vigilante, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 14/06/1969, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rubens Justino e de Alzira Calixto Justino. A 
pretendente: ROSÂNGELA BARRIOS, profi ssão: teleatendimento, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Cangaiba - SP, nascido aos: 18/05/1968, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Miguel Barrios Antiquera e de Darcí Guandolini Barrios.

O pretendente: ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 11/04/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Ferreira de Oliveira e de Elzita Pereira 
de Oliveira. A pretendente: CINTIA DE ALMEIDA COSTA, profi ssão: instrumentadora 
cirurgica, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Pari - SP, nascido aos: 
21/04/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Francisco Costa 
e de Elisabeth de Almeida Costa.

O pretendente: ALEXANDRE AFONSO ALVES DE MOURA, profi ssão: gerente industrial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco - SP, nascido aos: 17/06/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Fernando Alves de Moura e de Felisbina 
da Conceição Pires Afonso de Moura. A pretendente: AMANDA ACHNITZ PAGLIARINI, 
profi ssão: agente de aeroporto, estado civil: divorciada, naturalidade: em Guarulhos - SP, 
nascido aos: 09/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Milton 
Pagliarini Junior e de Ione Souza Achnitz Pagliarini.

O pretendente: RENAN SALES LOMBARDI, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 26/01/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Durvalino Lombardi e de Joana Sales de Oliveira. A pretendente: 
JULIANA QUINTEIRO PRIORELLI, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira César - SP, nascido aos: 16/09/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Henrique Priorelli e de Terezinha Aparecida Quinteiro Priorelli.

O pretendente: WALTER PRADO DOS SANTOS, profi ssão: taxista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 01/02/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Waldemir Batista dos Santos e de Benta do Prado. A pretendente: 
DIVA MONTAGNANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital 
- SP, nascido aos: 21/11/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Divo 
Montagnana e de Maria das Dores de Paula Candido.
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 resgate de Erwin Tumiri, 
o técnico de voo da La-
Mia, mostra o boliviano 

lúcido, informando que está 
com dores nos braços e na colu-
na. Sob uma luz dos socorristas, 
Tumiri começa a gritar por seus 
companheiros de tripulação. 
“Alex, Ángel, David”, grita o 
homem. Alex Quispe era o 
outro técnico de voo no avião, 
encarregado pelo plano de voo 
a partir do aeroporto boliviano 
de Santa Cruz de la Sierra. Já 
Ángel Lugo também era um 
dos técnicos de voo enquanto 
Romel David Vacafl ores, assis-
tente de voo. Todos faleceram 
na tragédia.

Ao mesmo tempo, um socor-
rista pede para ele fi car calmo, 
não gastar energia e informa 
que as equipes estão procuran-
do por todos os sobreviventes. 
Tumiri é um dos sobreviventes 
que menos apresentou lesões 
sérias e já está fora da UTI. O 
jornal colombiano “El Tiem-

São Paulo - A demanda por transporte 
aéreo doméstico de passageiros regis-
trou queda de 5,64% em outubro de 2016 
na comparação com o mesmo mês de 
2015, informou ontem (1º), a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac). Com 
o resultado, o setor aéreo brasileiro já 
registra 15 meses consecutivos de ret-
ração. No acumulado dos dez primeiros 
meses deste ano, a demanda doméstica 
acumula baixa de 6,32% frente igual 
etapa de 2015.

A oferta por transporte aéreo domés-
tico, por sua vez, diminuiu 5,6% em 
outubro em relação ao mesmo período 
do ano passado, na décima quarta baixa 
sucessiva do indicador. No ano, a oferta 
acumula redução de 6,08% ante janeiro 

a outubro de 2015. A taxa de aproveita-
mento das aeronaves em voos domésticos 
operados por empresas brasileiras fi cou 
em 79,2% em outubro de 2016, estável 
em relação ao mesmo mês de 2015. No 
período de janeiro a outubro de 2016, o 
aproveitamento doméstico foi de 79,8%, 
frente a 80% no mesmo intervalo do ano 
passado.

A Gol liderou o mercado doméstico em 
outubro, com uma participação, medida 
pelo indicador de demanda RPK, de 35,5%, 
acima dos 34,6% de sua principal concor-
rente, a Latam. A Azul fi cou em terceiro 
lugar em outubro, com 17,1% do market 
share, enquanto a Avianca Brasil registrou 
12,2% de participação. 

As empresas aéreas nacionais transpor-

taram um total de 7,256 milhões de pas-
sageiros pagos no mercado doméstico em 
outubro, o que corresponde a uma queda 
de 8,91% em relação ao mesmo mês de 
2015. No acumulado dos primeiros dez 
meses do ano, a quantidade de passage-
iros transportados soma 73,472 milhões, 
um recuo de 8,26% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

Já a carga paga transportada no 
mercado doméstico foi de 28,506 mil 
toneladas em outubro de 2016, o que 
representou redução de 5,65% com 
relação a outubro de 2015. No ano, a 
carga paga doméstica transportada 
acumula redução de 7,44% em relação 
ao mesmo período de 2015, atingindo 
261,8 mil toneladas (AE).

Vídeo mostra resgate de 
sobrevivente da tragédia da Chape
A Polícia Nacional da Colômbia divulgou, na sexta-feira (2), um vídeo do resgate de um dos seis so-
breviventes da tragédia com o voo da Chapecoense

Erwin Tumiri foi uma das seis pessoas que sobreviveram ao 

desastre na Colômbia.

que Cobija fi ca a 2.065km da 
cidade de Medellín, uma folga 
bem grande na distância em 
relação ao máximo de autono-
mia da aeronave. No entanto, 
como o voo saiu de Santa Cruz 
de la Sierra, o trajeto tinha 
exatamente a mesma duração 
da viagem, cerca de 3 mil 
quilômetros em 4h22. Bonilla 
já havia ressaltado que, além 
de ser arriscado fazer uma 
viagem assim, o piloto feriu 
regras internacionais, que es-
tabelecem que é preciso ter 30 
minutos a mais de combustível 
para casos de emergência e a 
necessidade de uma segunda 
opção de pouso.

Além disso, uma funcionária 
da Aasana alertou o despachan-
te do voo, que entregou o plano 
com a rota, que era preciso 
mudar a rota para atender os 
requisitos de segurança, mas 
que ele não aceitou. Mesmo 
assim, o voo foi liberado pelos 
bolivianos (ANSA).
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po” informou que o plano de 
voo apresentado pela LaMia à 
Agência Nacional de Aviação da 
Bolívia (Aasana) era diferente 
do que foi apresentado para a 
agência colombiana.

“À Aerocivil, a companhia 
aérea deu uma permissão de saí-
da, apoiada pelas autoridades 
bolivianas, a partir da cidade de 

Cobija com destino a Rionegro 
[Medellín]. Descobrimos que, 
na realidade, ele veio de Santa 
Cruz, que é muito mais ao sul, 
quando o avião estava no espa-
ço aéreo colombiano”, disse o 
secretário de Segurança Aérea 
da Aeronáutica Civil, Fredy 
Bonilla.

O representante destacou 

Demanda por transporte aéreo doméstico caiu 5,64% em outubro
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Revezamento
1) O que se entende por turno ininterrupto de 

revezamento?
Considera-se trabalho em turno ininterrupto de reveza-

mento aquele prestado por trabalhadores que se revezam 
nos postos de trabalho, nos horários diurno e noturno, em 
empresa que funcione ininterruptamente ou não. A Instrução 
Normativa nº 01/1988, do Secretário de Relações do Traba-
lho, determinou que, para que haja a ocorrência de turnos 
ininterruptos de revezamento, devem estar presentes os 
seguintes fatores:
 • existência de turnos, ou seja, que a empresa mantenha 

uma ordem ou alteração dos horários de trabalho pres-
tado em revezamento; 

 • que os turnos sejam em revezamento, isso signifi ca 
que o empregado ou turmas de empregados trabalhem 
alternadamente para que seja possível, em face da inin-
terrupção do trabalho, o descanso de outro empregado 
ou turma; 

 • que o revezamento seja ininterrupto, isto é, não sofra 
solução de continuidade no período de 24 horas, indepen-
dentemente de haver ou não trabalho aos domingos.

2) Empresa que adota escala de revezamento em 
turnos ininterruptos de 24 horas deve respeitar 
a concessão de intervalo entre jornadas?

Sim. Entre duas jornadas de trabalho o empregado deverá 
descansar, no mínimo, 11 horas consecutivas. Esse descanso 
será observado ainda que o empregado trabalhe sujeito à 
escala de revezamento em turnos ininterruptos.

3) A escala de revezamento deve ser afi xada no 
quadro de avisos da empresa?

Sim. Uma das obrigações das empresas cujos empregados 
trabalham em escalas de revezamento é manter essa escala, 
organizada mensalmente, no quadro de avisos e à disposição 
da fi scalização.

4) O que é um folguista e qual é a sua forma de 
contratação?

Folguista (ou revezante) é o empregado contratado para 
trabalhar no lugar de outro empregado, no dia em que 
este se encontra de folga, sobretudo quando existe uma 
escala de revezamento. Em verdade, a CLT nada previu 
a respeito dessa fi gura. Este profi ssional surgiu devido à 
necessidade do empregador substituir o empregado que 
está usufruindo o seu dia de folga (descanso semanal 
remunerado) por outro trabalhador, em atividades que 
demandem continuidade. 

Não existe um regime diferenciado para o folguista, assim, 
ele é um empregado regido pela CLT como qualquer outro 
empregado.  Porém, em virtude de o trabalho desempenhado 
pelo folguista estar sujeito a variações quanto ao horário de 
trabalho, é importante constar em seu contrato de trabalho 
que a jornada estará sujeita a uma escala de revezamento, 
ou seja, que ele trabalhará nos dias/horários destinados à 
folga do empregado “X”.

Mesmo com a fl exibilidade acima descrita, o empregador 
deverá delimitar uma jornada mínima, de 6h, 7h ou 8h di-
árias, por exemplo. Deverá ainda delimitar no contrato se 
o empregado folguista trabalhará uma vez por semana, ou 
mais, pois se forem exigidas mais horas de trabalho além das 
contratadas, estas serão horas extraordinárias. Além disso, o 
empregador deve estar atento a todas as normas trabalhistas 
aplicáveis aos empregados em geral, tais como:
 a) intervalo interjornada - entre uma jornada e outra 

deve haver no mínimo 11h consecutivas de descanso 
(art. 66 da CLT);

 b) intervalo intrajornada - se o empregado trabalhar 
acima de 4h, até o limite de 6h, terá direito a des-
canso de 15 minutos. Se a jornada for superior a 6h, 
o intervalo para descanso e refeição deve ser de 1h 
(mínimo) a 2 horas (máximo). Esses intervalos não 
são computados na jornada de trabalho (art. 71 da 
CLT);

 c) descanso semanal remunerado (DSR) - todo 
empregado, inclusive o folguista, faz jus ao DSR de 
24 horas consecutivas (CLT, art. 67). O empregador 
poderá estabelecer o dia destinado ao DSR do folguista 
dentre aqueles em que o empregado não trabalhe em 
virtude da escala;

 d) turno ininterrupto de revezamento - caso exista 
turno ininterrupto de revezamento, a carga horária 
diária máxima permitida é de apenas 6h (Constituição 
Federal, art. 7º, XIV).

Por fi m, o empregador deverá consultar o acordo ou con-
venção coletiva de trabalho da categoria a fi m de verifi car 
se existe mais alguma proteção ou regra diferenciada para 
os folguistas.

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

Perguntas e respostas

netjen@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

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

Gandhy Piorski – Peirópolis – Pesquisador, 
artista plástico, teólogo, esforça-se para resgatar 
os dons infantis de criar brinquedos com as mãos, 
cristalizando sonhos, descortinando e dimensionan-
do um universo mágico, que certamente propiciará 

uma interessante tempera para uma vida adulta. Um especial 
contraste com as inovações tecnológicas, que hoje nos de-
paramos, que nos massifi ca e muitas vezes, ajuda a afastar 
infantes de convivência e jogos telúricos, que só os adultos 
menos jovens lembram-se. Um esforço que deve ser aplaudido, 

enfaticamente propalado.

Brinquedos do Chão: A natureza, 
o imaginário e o brincar

Theunis Marinho – Gente – Um “minei-
rinho” que tornou-se presidente de uma secular 
companhia alemã. Naturalmente esta frase servirá 
meramente de introito, para uma vida tão sofrida, 
ardorosa e fi nalmente vitoriosa. O autor inicia sua 
autobiografi a, elencando quinze lições aprendidas 
em sua trajetória. Descreve sua vida, mesmo quando 

em momentos sofridos, sem pieguismos, com bastante humor, 
espargindo muito sabedoria, que naturalmente foi fundamental 
para consecução dos seus objetivos. Um exemplo a ser estudado 

e devidamente copiado.

Sonhar Alto, Pensar Grande

Celso Maran de Oliveira – Dulce Marga-

rida de Jesus Lopes – Isabel Cristina Nunes 

de Sousa – Pedro Luciano Colenci – Edufscar 
–  Grupo de mestres bem intencionados, efetuou 
interessante trabalho comparativo entre as cidades 

de São Carlos – São Paulo -Brasil  e Coimbra – Portugal. Conclu-
sões interessantes sobre direito urbanístico, são transmitidas. 
Importante ferramenta para embasar nosso Plano Diretor 
Municipal. Oportuno.

Democracia Participativa no 
Direito Urbanístico

Neida Lúcia Moraes – LerLisa – A partir de um per-
sonagem real, contido em documentos manuseados na Torre 
do Tombo, em Lisboa, sobre a “Santa Inquisição” no Espirito 
Santo, a professora, fi cçionou um drama, entremeado com 
cores apaixonadas, sem perder seu viés histórico. Trata-se de 
Nuno, um réu brasileiro, que resolveu assumir o risco de ex-
por suas ideias, avançadas e desafi adoras, frente a uma Igreja 
francamente dominadora. Nuno atreveu-se, por exemplo, a 
dizer que Deus era a própria Natureza. Pagou muito caro pela 

juvenil audácia. Real entretenimento garantido.

O Tempo Entre Sombras

Matarazzo – Artistas brasileiros, de ramos 
diferentes: letras, esculturas, pinturas, abrilhantam 
as páginas dessa coletânea. São quinze relatos, 
orquestrados pela editora, que também oferece 
seu depoimento. Cada um contando sobre suas 
expertises, experiências, lançamentos e sucessos. 
Inspirador.

A Arte é Meu Ofício

Assista ao canal Livros 
em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.
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         7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MAURICIO DE SÁ FERRAZ, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro agrônomo, nascido em Rio Claro - SP, no dia 07/12/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Ferraz Neto e de Vera Lucia 
Antunes de Sá Ferraz. A pretendente: SILMARA CRISTINA MELLE, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão cartoraria, nascida em Rio Claro - SP, no dia 
18/04/1977, residente e domiciliada em Rio Claro - SP, fi lha de Fausto Miguel Melle e de 
Eleni Aparecida Murbach Melle.

O pretendente: PINKERTON DA SILVA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão servidor público, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 12/07/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos da Silva Rocha e de 
Léa de Sousa Rocha. A pretendente: VÍVIAN TAMARA HAG MUSSI LIMA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Presidente Epitácio - SP, no 
dia 02/09/1979, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião de Lima 
Paes e de Joaquina Hag Mussi Lima.

A pretendente: JOSEANE DE SANTANA TAVARES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão bibliotecária, nascida em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 11/05/1973, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Armando Tavares de Miranda e de 
Francisca Maria de Santana Tavares. A pretendente: SANDRA CRISTINA LIMA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão diretora de escola, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 27/07/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Eraldo Lima da Silva e de Maria da Penha Lima da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE ABRAMAVICUS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/12/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jonas Abramavicus e de Eva Ester Timerman Abra-
mavicus. A pretendente: BÁRBARA DOS SANTOS BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/08/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Ronco Athan Barbosa e de 
Sandra Lucia Gomes dos Santos Barbosa. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas enviado 
ao Cartório de residência da pretendente.

O pretendente: ERIC RODRIGUES CERDEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão gerente de projetos, nascido em Guarulhos - SP, no dia 26/11/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fernando Julian Cerdeira Ogazón 
e de Aparecida da Penha Rodrigues Cerdeira. A pretendente: ALINE GODOY VIEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão terapeuta ocupacional, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 29/03/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Nilton Roberto Vieira e de Marisa Aparecida  Berbel Godoy.

O pretendente: ANTONIO ALBERTI NETO, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/11/1959, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Giuseppe Alberti e de Judith Arante Góes Alberti. 
A pretendente: KATIA CRISTINA VAZ D'AVILA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida em Santos - SP, no dia 10/05/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roberto D'Avila e de Cristina Vaz.

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANTONIO PEDRO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão funcio-
nário público, nascido em Itambaracá, PR, no dia (11/06/1968), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Pedro de Andrade e de Ivete dos Santos Andrade. A pretendente: 
DAGMAR FERREIRA DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/03/1968), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Clodoveu Ferreira de França e de Iracema Ferreira de França.

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

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DÊNIS CONDE MACIEL DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
contador, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 02 de 
abril de 1986, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Saiqui 
Maciel de Almeida e de Matilde Artero Conde de Almeida. A pretendente: TAMARA 
FERREIRA LUENGO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São 
Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 19 de fevereiro de 1989, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Rinaldo da Silva Luengo e de Maria 
José Ferreira. R$ 35,00

O pretendente: MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Chorrochó (Registrado em Macururé) - BA, no dia 08 de maio 
de 1986, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Dionísio Alves 
do Nascimento e de Margarida Dacruz Oliveira Alves. A pretendente: MARIA DE 
LOURDES VIEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora cobradora, 
nascida em Catolé do Rocha - PB, no dia 28 de março de 1978, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Severino Bezerra da Silva e de Joselita Vieira de 
Lima Silva. R$ 35,00

O pretendente: THIAGO AUGUSTO VOLPATO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Carlos (Registrado no 1º Subdistrito) - SP, no dia 08 de 
junho de 1984, residente e domiciliado no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lho 
de Joel Aparecido Volpato e de Orenides Pereira Volpato. A pretendente: VANESSA 
SILVA AMORIM, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo 
(Registrada na Vila Guilherme) SP, no dia 17 de maio de 1982, residente e domiciliada 
no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lha de Erasmo Silva Amorim e de Maria 
Zurbem Amorim. R$ 35,00

O pretendente: EDNEY FERREIRA RIBEIRINHO, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 21 de janeiro de 1965, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira Ribeirinho e de 
Ismailda Ferreira Ribeirinho. A pretendente: PAULA DOS SANTOS MARTINS, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 19 de 
fevereiro de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José de 
Paula Martins e de Josilene dos Santos. R$ 35,00

O pretendente: ERIC FRANÇA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão cirurgião 
dentista, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 20 de outubro 
de 1978, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de 
Altamir Campos e de Alba Maria França Campos. A pretendente: KAMILA RAMOS 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo 
(Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 16 de março de 1985, residente e domiciliada 
na Vila Santo Estevão, São Paulo - SP, fi lha de Jazon Ramos de Oliveira e de Elisabete 
Ramos de Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: JUCELINO INÁCIO, estado civil viúvo, profi ssão cobrador, nascido em 
São José das Duas Pontes - SP, no dia 11 de janeiro de 1964, residente e domiciliado na 
Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, fi lho de Altamiro Inácio e de Anorina Benedita 
das Neves. A pretendente: TÂNIA MARIA ANDRADE PINTO, estado civil divorciada, 
profi ssão comerciante, nascida em Estância - SE, no dia 22 de julho de 1961, residente 
e domiciliada na Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, fi lha de José Geraldo Novaes 
Pinto e de Josefa Andrade. R$ 35,00

O pretendente: BRUNO CASSEMIRO TRINDADE, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo (Registrado em Santo Amaro) SP, no dia 10 de julho 
de 1989, residente e domiciliado na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Lima 
Trindade e de Luciana Cassemiro Trindade. O pretendente: FELIPE DE SANTANA 
LESTE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo (Registrado na 
Saúde) SP, no dia 30 de junho de 1993, residente e domiciliado na Vila Moreira, São 
Paulo - SP, fi lho de Juscelino Barbosa Leste e de Zenailde de Santana Leste. R$ 35,00

O pretendente: ÉRIK ANDERSON DOMINGOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 01 de março de 
1980, residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho de Valdenio 
José Domingos e de Marta Manfredo Domingos. A pretendente: DEBORA REGINA 
RAIMUNDO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo (Registrada em São Miguel Paulista) SP, no dia 18 de janeiro de 1983, residente e 
domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Aloisio dos Santos e de Elza 
Raimundo dos Santos. NIHIL

O pretendente: HEBERT ALENCAR VENANCIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de manutenção, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 20 de abril de 1993, 
residente e domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Aparecido 
Venancio e de Maia Inês Alencar Venancio. A pretendente: NATHALLY LEITE DE 
ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Belém (Registrada no 3º 
Ofício) - PA, no dia 02 de maio de 1997, residente e domiciliada na Vila Rica, São Paulo 
- SP, fi lha de Milton Carlos Lima de Araujo e de Kelly Cristina Vieira Leite. NIHIL

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: BRAZ FRANCISCO ABACHIONI, estado civil divorciado, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 07 de junho de 1959, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Abachioni e de Helena 
Torrão Abachioni. A convivente: DEIZE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Flexeiras - AL (Registrada em Propriá - SE), no dia 05 de agosto de 
1977, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Adelson Feitosa 
dos Santos e de Maria José Rodrigues dos Santos. Obs.: Faço saber que pretendem 
converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º 
da Lei Federal 9278/96. R$ 35,00

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: MARCELO ROBERTO DIAS DO VALE, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (16/12/1975), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcolina Dias do Vale. A pretendente: 
MARLI NUNES DE CAMARGOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Três 
Marias - MG, no dia (01/09/1973), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Santos Pereira de Camargos e de Edite Nunes de Camargos.

O pretendente: MARCUS VINICIUS BRASSAROTO DAS MERCÊS, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em informática, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/05/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto das Mercês e de 
Rosana Brassaroto das Mercês. A pretendente: CAROLINE DE CASTRO LACERDA, 
estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(15/11/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Amaury de Castro 
Lacerda e de Rosalia Figueiredo Gomes.

O pretendente: GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
metalúgico, nascido em Buerarema - BA, no dia (25/12/1977), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel José de Oliveira e de Valdite Cardoso Rodrigues. 
A pretendente: GILVANIA GONÇALVES DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão 
autônoma, nascida em Mirante do Paranapanema - SP, no dia (27/05/1970), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Gonçalves de Araujo e de Hermelinda 
Oliveira Gonçalves.
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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

2ª Vara da Família e Sucessões - Regional Pinheiros. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Amélia Iracema Lara de Ré, 
REQUERIDO POR Miriam Mir Tonello - PROCESSO Nº1003351-72.2016.8.26.0011. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Augusto Drummond Lepage, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 21/09/2016, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de Amélia Iracema Lara de Ré, CPF 491.360.460-00, declarando-
o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Miriam Mir Tonello, CPF nº 808.793.578-
00. 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 31 de outubro de 2016. 

Intimação Prazo 20 dias Processo 0036217-77.2016.8.26.0100 (Processo Principal 0154802-
64.2011.8.26) - Cumprimento de Sentença. A Drª. Paula Regina Schempf Cattan, Juíza de Direito
da 1ª VC do Foro da Capital – São Paulo, na forma da lei, etc. Faz Saber a João Pereira Da Cunha,
CPF 022.520.153-49,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário (Processo 0154802-
64.2011.8.26.0100), julgada parcialmente procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença
por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar
incerto e não sabido, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor
de R$ 16.638,68 (para agosto de 2016), 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. SP, 13/09/2016.                                                      03 e 06/12

Citação Prazo 20 dias Proc. 0100457-17.2012.8.26.0100 A Drª. Vanessa Ribeiro Mateus, MM. Juíza
de Direito da 8ª VC da Capital, Faz saber  a Michel Messias Durante – ME CNPJ 10.378.554/0002-61,
CPF/MF 221.065.228-60, que Vulcabrás/ Azaléia – Rs Calçados E Artigos Esportivos S/A ajuizaram 
ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois os
requeridos estão reproduzindo suas marcas OLYMPIKUS e variações, para assinalar produtos
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em
termos, foi deferida a citação da requerida por edital, para que Contestem a presente ação no prazo
de 15 dias, a fluir após os 20 dias, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. 
Será este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26 de Maio de 2016.        03 e 06/12


