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“Não são as ervas 
daninhas que 
matam a boa 
semente, mas
sim a negligência 
do camponês”.
Confúcio (551/479 a.C.)
Filósofo chinês

BOLSAS
O Ibovespa: -0,68% Pontos: 
57.255,22 Máxima estável: 
57.646 pontos Mínima de 
-1,42% : 56.829 pontos Volu-
me: 6,05 bilhões Variação em 
2016: 32,08% Variação no mês: 
-7,51% Dow Jones: -0,23% Pon-
tos: 19.896,10 Nasdaq: -0,46% 
Pontos: 5.446,37 Ibovespa 

CÂMBIO
CÂMBIO - Dólar comercial no 
balcão Compra: R$ 3,3005 Ven-
da: R$ 3,3009 Variação: -0,86% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 3,40 
Venda: R$ 3,50 Variação: -0,38% 
- Dólar Ptax Compra: R$ 3,3296 
Venda: R$ 3,3302 Variação: 
+0,02% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,2230 Venda: R$ 3,4600 
Variação: -0,57% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,38% ao 
ano. - Capital de giro, 16,01% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.130,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,22% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 119,500 
Variação: -0,42%

(janeiro) Cotação: R$ 3,2935 
Variação: -1,27% - Euro Compra: 
US$ 1,0437 (às 18h31) Venda: 
US$ 1,0437 (às 18h31) Variação: 
+0,09% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4414 Venda: R$ 3,4419 
Variação: -0,84% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,3630 Venda: R$ 
3,6300 Variação: +0,28%

Futuro: -0,48% Pontos: 58.245 
Máxima (pontos): 58.710 Míni-
ma (pontos): 57.815. Global 40 
Cotação: 897,882 centavos de 
dólar Variação: +0,9%

O pacote natalino do pre-
sidente Michel Temer 
trouxe cinco medidas 

na área trabalhista, além da 
possibilidade de trabalha-
dores sacarem o FGTS de 
contas que estiverem inativas. 
O anúncio, uma tentativa 
política de consolidar a “pa-
cifi cação” entre empresários 
e centrais sindicais, foi se-
guido de entrevista coletiva, 
com explicações sobre como 
fi carão as regras de trabalho 
no País. Entenda as medidas 
anunciadas:

TRABALHO - Os termos 
acordados entre patrões e 
empregados terão força de 
lei em 11 casos, entre eles 
na pactuação da jornada de 
trabalho, respeitado o limite 

     ‘Pacote natalino’ de Temer 
reúne 5 medidas na área 
trabalhista e saque do FGTS

máximo de 12 horas em um dia, 
contanto que o trabalhador não 
ultrapasse as 44 horas semanais 
e 220 horas mensais;

- O contrato de trabalho tem-
porário passará a ter vigência 
de 120 dias, prorrogáveis por 
mais 120 dias;

- O contrato de jornada par-
cial será dividido em duas mo-
dalidades: 30 horas semanais 
sem horas extras ou 26 horas 
semanais e possibilidade de até 
6 horas extras; férias passam a 
ser de 30 dias;

- Multa ao empregador por 
manter trabalhador não regis-
trado vai a R$ 6 mil; no caso de 
micro e pequenas empresas, 
multa é de R$ 1 mil;

- Programa de Seguro-Em-
prego (PSE) é renovado e 

permite redução de 30% de 
jornada e salário, com reposi-
ção de metade desse valor pelo 
governo.

FGTS - Trabalhadores po-
derão sacar valores de suas 
contas (vinculadas a empregos 
anteriores) que tenham fi cado 
inativas até 31 de dezembro de 
2015; não há limite de valor 
para o saque.

A única medida trabalhista 
editada por meio de Medida 
Provisória (MP), que passa a 
valer desde a sua publicação, 
é a criação do Programa de 
Seguro-Emprego (PSE). As 
empresas podem reduzir até 
30% da jornada e do salário do 
empregado, e o governo banca 
metade do valor corresponden-
te ao trabalhador. Está previsto 

O presidente Michel Temer assina Medida Provisória (MP) do Programa de 

Manutenção e Geração de Empregos, no Palácio do Planalto.

investimento de R$ 1,3 bilhão 
para a manutenção de 200 mil 
postos de trabalho em quatro 
anos, segundo o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira.

As demais medidas serão 
encaminhadas via projeto pelo 
Executivo, assim que os depu-
tados e senadores retornarem 
do recesso, em 2017. A partir 
daí, a expectativa é de apro-

vação em 45 a 60 dias, disse o 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha. As centrais sin-
dicais elogiaram essa decisão, 
pois assim terão possibilidade 
de “discutir melhor” os temas 
no Congresso. 

O principal ponto tratado no 
projeto é a previsão de que o 
acordado entre trabalhadores 
e empresas terá força de lei em 

11 casos específi cos. Entre 
eles, o registro da jornada de 
trabalho e o acordo sobre sua 
forma de cumprimento. Essa 
cláusula precisará respeitar o 
limite de 44 horas semanais 
(48 horas quando contabi-
lizadas horas extras) e 220 
horas mensais. A CLT ainda 
restringe a jornada diária a um 
teto de 12 horas (AE).

O Governador Geraldo Al-
ckmin anunciou ontem (22), 
a liberação do tráfego de um 
novo trecho de faixa adicional 
da Rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega (SP 55). Quem descer 
para o litoral sul para as festas 
de fi m de ano já contará com a 
nova pista em sua viagem de 
retorno. A ampliação também 
beneficia os moradores da 
baixada santista que passam 
a contar com maior fl uidez 
para seus deslocamentos pela 
região e com um novo viaduto 
de retorno e acesso ao bairro 
Pedreira, em São Vicente, no 
km 277 da rodovia. 

O projeto também contempla 
faixa adicional no sentido opos-
to que será entregue até maio 
de 2018. Nas obras entregues 
hoje o investimento soma R$ 

47,1 milhões. “Abrimos mais 
seis km de terceira faixa na Ro-
dovia Manoel da Nóbrega. Uma 
boa notícia para o verão, para 
os turistas, para a população 
da baixada santista”, comentou 
Alckmin. “Há dez dias entrega-
mos mais dois viadutos em São 
Vicente. Tudo isso fortalece o 
turismo, o emprego e da mais 
segurança para os usuários das 
autoestradas”, disse. 

A terceira faixa liberada hoje foi 
implantada na pista leste (sentido 
São Paulo) entre o km 274 e o km 
280 da SP 055. A obra elimina os 
congestionamentos do tráfego 
vindo do litoral sul no sentido 
Praia Grande – São Paulo. No 
trecho circulam, em média, 15 
mil veículos por dia que passarão 
a contar com viagens mais rápidas 
e mais seguras (sp.gov).

Faixa adicional benefi cia turistas e moradores da região.

Caiu o percentual 
de endividados 

O percentual de famílias 
brasileiras com dívidas encerra 
2016 em 56,6%, o menor nível 
desde maio de 2012, segundo 
dados de dezembro da pes-
quisa divulgada ontem (22) 
pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC). Em no-
vembro, a taxa fi cou em 57,3%. 
Em dezembro de 2015, o nível 
de endividamento chegava a 
61,1%.

A pesquisa também mostrou 
uma queda do percentual de 
inadimplentes, ou seja, de 
pessoas com dívidas ou contas 
em atraso, que fechou o ano 
em 23%. A taxa é inferior aos 
23,4% de novembro deste ano 
e aos 23,2% de dezembro de 
2015. 

O percentual de famílias que 
não conseguiram pagar suas 
dívidas ou contas fecha o ano 
de 2016 em 8,7%, o mesmo per-
centual de dezembro de 2015 e 
abaixo dos 9,1% de novembro 
deste ano.

Apesar da queda dos indica-
dores, o percentual de pessoas 
que se dizem muito endividadas 
subiu de 13,5% em dezembro 
de 2015 para 13,8% em dezem-
bro deste ano. A maior parte das 
dívidas (77,1%) é com cartão 
de crédito (ABr).

Cobrança de bagagem
A OAB anunciou que vai recorrer 

à Justiça Federal para suspender 
a resolução da Anac que aprovou 
novas regras para o transporte 
aéreo de passageiros, entre elas 
o fi m da franquia de bagagens aos 
passageiros do transporte aéreo. 
De acordo com a entidade, o fi m 
da franquia vai permitir que as 
empresas aéreas possam impor 
qualquer tipo de cobrança “abusiva 
e onerosa” ao passageiro.

O diretor de Política Econômi-
ca do Banco Central (BC), Carlos 
Viana, considera que a população 
já sente a redução da infl ação no 
dia a dia, principalmente, nos 
preços de alimentos. Para ele, já é 
possível sentir “certo alívio”, com 
aumento do poder de compra dos 
trabalhadores. Viana apresentou 
ontem (22), em Brasília, o Relató-
rio de Infl ação do quarto trimestre 
do ano. No documento, o BC 
projeta o IPCA em 6,5%, no limite 
da meta de infl ação para 2016. A 
nova estimativa está 0,1 ponto 
percentual abaixo da divulgada 
em setembro (6,6%).

A meta de infl ação tem como 
centro 4,5% e limite superior 
de 6,5% neste ano. Para 2017, 
o teto é 6%, mas a projeção do 
BC indica infl ação no centro 
da meta (4,5%). A estimativa 
para 2017 é 4,4%. Em 2018, a 
expectativa é de infl ação ainda 
mais baixa: 3,6%. Viana disse 
que o BC foi surpreendido 
positivamente com as taxas de 

Empresários de São Paulo 
disseram que as vendas de 
Natal devem crescer 3% este 
ano. O resultado aparece em 
sondagem – divulgada ontem 
(22) - feita pela Fecomercio-
SP e realizada com 100 lojistas 
entre os dias 15 e 19 de dezem-
bro. É a primeira vez, desde 
2012, que a projeção é otimista. 
Naquele ano, a estimativa era 
de crescimento de 4%. Os lo-
jistas que comercializam bens 
semiduráveis como roupas e 
calçados estão mais confi antes 
e esperam crescimento de 7% 
nas vendas, enquanto os em-
presários do setor de duráveis 
(eletrodomésticos, móveis, 
carros, etc) projetam alta de 
apenas 1%. 

Os dados mostram ainda 
que 50% dos empresários 
estão realizando algum tipo 
de promoção para melhorar 
as vendas, focando principal-
mente nos descontos especiais 
(68%). Outros 12% optaram 
por oferecer facilidades no pa-
gamento parcelado sem juros 
e 12% disponibilizaram ofertas 
especiais como promoções 
do dia, da semana ou mês. A 

Lojistas facilitam as formas de pagamento para expandir o 

consumo.

São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
garantiu ontem (22), que os 
juros do cartão de crédito cai-
rão pela metade nos próximos 
90 dias. Disse também que o 
Banco Central já conseguiu 
acordo com os bancos para que 
as taxas caiam até o fi m do pri-
meiro trimestre de 2017. “Há, 
sim, o compromisso de todos 
os agentes envolvidos de que a 
taxa de juros do rotativo estará 
pela metade do que é hoje ao fi m 
do primeiro trimestre de 2017”, 
disse o ministro, após almoço 
com o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia.

Segundo Meirelles, a redu-
ção das taxas é factível nesse 
prazo, porque a economia já dá 
mostras de melhoria e porque 
outras medidas já foram adota-
das, como a universalização do 
acesso dos cartões de crédito a 
qualquer “maquininha”. Adian-
tou também que o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
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Brasília - As propostas de mu-
dança na legislação trabalhista 
apresentadas ontem (22), pelo 
ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, foram bem recebidas 
pela FecomercioSP. Apesar 
de considerar que elementos 
como os ajustes na contratação 
por tempo parcial benefi ciam o 
comércio, o vice-coordenador 
da Comissão de Assuntos Sindi-
cais da entidade, Ivo Dall’Acqua 
Júnior, vê pouco efeito imediato 
em geração de empregos.

“Para a geração de empregos, a 
economia ainda tem que dar um 
pouco mais de ar pra gente res-
pirar”, comenta Ivo, ao lembrar 
que o início do ano é um período 
de enxugamento de quadros no 
comércio, que acompanha as 
liquidações após as festas. Entre 

Empresários apostam em alta 
de 3% nas vendas para o Natal

expectativa de 64% dos empre-
sários é a de que o consumidor 
compre com cartão de crédito 
e 32% acreditam o pagamento 
à vista com dinheiro, cheque 
e cartão de débito esteja em 
segundo plano. 

A sondagem aponta, ainda, 
que 22% dos entrevistados 
acreditam que o estoque está 
maior em relação ao ano pas-
sado. Lojistas que disseram que 
não contrataram funcionários 
temporários para o Natal che-
gam a 86%. Com isso, apenas 
14% dos empresários afi rmaram 

que contrataram temporários e 
destes, 57% estão contratando 
até quatro funcionários.

O mesmo percentual (57%) 
costuma efetivar o temporá-
rios, entretanto, apesar de 
parecer positivo, este patamar 
é praticamente igual ao de 2015 
e muito abaixo da média entre 
2010 e 2014, que foi de 79%. 
Com relação às propagandas 
durante o período natalino, 68% 
dos entrevistados afi rmaram 
que não investiram, enquanto 
30% estão fazendo alguma ação 
publicitária (ABr).

Alckmin entrega nova faixa 
da Manoel da Nóbrega

Medidas para cartão de 
crédito em vigor no 1º tri

deve decidir na reunião de 
janeiro pela limitação do prazo 
do crédito rotativo a no máximo 
30 dias. “A partir de 30 dias, 
o saldo poderá ser parcelado 
em até 24 meses, com taxa de 
juros menor que a do rotativo”, 
detalhou. 

Meirelles enfatizou que a 
situação econômica brasileira 
“já é e será” outra, ainda de 
forma mais visível a partir do 
fi m do primeiro trimestre do 
próximo ano (AE).

, q ,

Já é possível sentir “certo 
alívio” na infl ação

infl ação. “Claramente passa-
mos a ter um comportamento 
mais favorável da infl ação de 
alimentos”, afi rmou.

Viana disse, também, que o 
Copom, responsável por defi -
nir a taxa básica de juros, vai 
analisar o resultado “com toda 
calma” para tomar sua decisão 
nos dias 10 e 11 de janeiro. “O 
indicador vai se incorporado ao 
conjunto de informações que o 
Copom considera nas suas reu-
niões”, acrescentou (ABr).

, q p p ç
Só propostas trabalhistas não 

estimulam emprego
as medidas, a que mais dialoga 
com as demandas do varejo é a 
do trabalho por tempo parcial. 
O governo propôs ampliação de 
contratação das atuais 25 horas 
para até 26 horas semanais, com 
acréscimo de 6 horas extras. 
Também é possível ampliar a 
contratação para 30 horas se-
manais, sem horas extras.

O varejo costuma defender esse 
modelo de contratação como uma 
saída para facilitar a composição 
das escalas de trabalho. Uma 
demanda antiga, por exemplo, é 
que os trabalhadores pudessem 
ser contratados para trabalhar 
por apenas poucas horas por dia 
nos horários de maior fl uxo de 
clientes nas lojas ou então que 
houvessem contratos apenas 
para os fi nais de seman (AE).
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COLUNA DO HERÓDOTO

O Estado pode criar 

marcas. É um engano 

acreditar que apenas 

corporações comerciais 

possam criar marcas.

Hospitais  públ icos , 
policia, forças milita-
res, universidades e 

outros entes estatais podem 
criar marcas. Um exemplo 
notório é a NYP ou a polícia 
de Nova York. Ela é mais do 
que as iniciais de um serviço 
policial. Representa mais 
do que carros com sirenes 
ou policiais uniformizados. 
Ostenta um valor intangível 
que remete a segurança do 
cidadão e eficiência em pres-
tação de serviços públicos. 
Não é à toa que existem 
espalhados pelo mundo todo 
camisetas, bonés, relógios, 
viseiras, bolsas, mochilas 
com o logo NYT. 

O logo é apenas a represen-
tação gráfica de uma marca. 
O M maiúsculo, amarelo, 
representa a rede de fast 
food da Mc Donald´s, mas 
remete à lembrança de um 
valor abstrato e intangível 
que contribui para a credi-
bilidade e admirabilidade 
da corporação. Obviamente 
que uma entidade pública, 
estatal não tem  uma marca 
de consumo, associada a um 
produto ou serviço ofere-
cidos no mercado. Isto não  
quer dizer que não possam 
ser criadas por agências de 
publicidade, mas há uma 
diferença fundamental entre 
uma marca comercial e outra 
que representa o Estado. 

Esta,  necessariamente 
simboliza algo maior, ou 
seja um propósito ligado ao  
exercício da cidadania. Ela 
acredita que todas as pessoas 
são igualmente importantes 
e que a liderança se dá pelo 
exemplo e não por discursos 
pomposos, vazios e sem cre-
dibilidade. Elas são geridas 
por pessoas que acreditam 
que fazer o certo é muito 
mais difícil do que  fazer o 
errado. 

Governar com programa 
de governo é muito mais 
dificultoso do que cavalgar 
no populismo, de resultados 
imediatos e grande reper-
cussão eleitoral. Optar por 
saídas amargas são ações de 
estadistas e não de políticos. 
Os valores, ideais e objetivos 
precisam ser claros e trans-
parentes nas marcas.  O Es-
tado precisa entender que os 
produtos mais valiosos que 
oferece para os cidadãos são 
a honestidade, transparência  

e autenticidade. Sem isso 
nada se torna permanente, 
e dá espaço para que a cor-
rupção se alastre como a 
ferrugem em uma estrutura 
de ferro no litoral.  

Sem esses valores nin-
guém ostentaria uma marca 
em público seja ela de uma 
empresa ou de uma entidade 
estatal . Todas elas tem que 
representar  um conceito 
abstrato relacionado ao bem 
público. A polícia deve ser 
identificada mais do que 
uma entidade que cuida da 
segurança pública. Deve 
inspirar o orgulho de servir 
a uma comunidade. 

Uma universidade pública, 
mais do que um distintivo 
nos jogos acadêmicos, deve 
transparecer o esforço que 
reúne alunos e professores 
voltados para o desenvol-
vimento da ciência e do 
bem estar.  Um hospital 
público comprometido com 
a pesquisa e a preservação 
da vida, uma força militar 
identificada com a defesa da 
constituição e do território 
nacional. A recepção pelo 
público avalia a importância 
que ela tem na sociedade.

As entidades públicas de-
moraram para descobrir que 
podiam construir marcas. 
Houve uma confusão com 
propaganda política como 
a estrela vermelha, identi-
ficada como o comunismo, 
ou a cruz gamada, símbolo 
do nazismo. No entanto nem 
uma nem outra foi criada nem 
pelo Estado soviético, nem o 
Estado Nazista. A estrela é 
uma identificação religiosa 
que vem da antiguidade 
mesopotâmica e passou pela 
cultura de diversos povos. 

O mesmo se deu com a su-
ástica, nome de origem sâns-
crita e que está associada ao 
budismo hinayana e a seitas 
hinduístas. Esses emblemas 
traduzem uma ideologia, 
abstrata e intangível. É pre-
ciso ficar claro que o que se 
entende por marca hoje nada 
tem a ver com os exemplos 
citados. Hoje é uma forma de 
comunicação e que, no caso 
de uma empresa privada, é 
valiosa, é um ativo importan-
te da corporação. 

O mesmo não se dá com 
instituições públicas que 
não tem preço de mercado 
nem está ranqueada entre as 
cem marcas mais valiosas do 
mundo do Interbrands. Seu 
valor é institucional, cidadão, 
social, democrático.

(*) - É âncora e apresentador do 
Jornal da Record News e editor do 

blog no R7 (herodoto@r7.com)

COLUNA DO HERÓDOTOO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Pública e 
corporativa

Com a chegada das férias, 
o Skyscanner, líder global em 
buscas de passagens aéreas, 
hospedagem e aluguel de car-
ros, realizou levantamento para 
saber quais as preferências dos 
viajantes brasileiros na hora 
de escolher a hospedagem. De 
acordo com a pesquisa, 66% 
dos entrevistados optam por 
se hospedar em um hotel ou 
pousada em frente à praia e 
45% preferem  estar próximos 
a pontos turísticos.

Na hora de elencar os itens 
mais importantes no hotel ou 
pousada onde irão se hospedar, 
71% destacam a qualidade do 
serviço do local como mais 
importante, enquanto 68% 
mencionam o custo-benefício. 
Completando os cinco itens 
mais citados estão o café da 
manhã incluso na diária (63%), 
uma cama confortável (60%) e 
boa localização (57%).

Quando perguntados sobre 

A maioria dos entrevistados optam por hotel em frente à praia.

O contingente de pessoas 
com 10 anos de idade ou 
mais que tinham telefone 
celular para uso pessoal, em 
2015, era de 139,1 milhões, o 
que corresponde a 78,3% da 
população do país nessa faixa 
etária. Em relação a 2005, 
esse contingente aumentou 
147,2% - à época 56 milhões 
de pessoas tinham celular. Em 
relação a 2014, o aumento che-
gou a 1,8%. As informações 
constam da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad) 2015 divulgado ontem 
(22) pelo IBGE.

A Região Centro-Oeste con-
tinuou apresentando a maior 
proporção de pessoas com 
telefone celular (86,9%), se-
guida das regiões Sul (82,8%) 
e Sudeste (82,6%). As regiões 
Norte e Nordeste registra-
ram os menores percentuais 
(68,6% e 69,6%, respectiva-
mente). O Distrito Federal é 
a unidade da federação com 
maior percentual de pessoas 
que têm celular: 90,7%. O 
Maranhão tem o menor per-
centual: 54,7%. Segundo a 

Em 2005, 56 milhões de pessoas tinham celular no Brasil; em 

2015, número chegou a 139,1 milhões.

Papa telefona 
ao vivo para 
programa de TV

Após sair sozinho para com-
prar sapatos em uma loja 
ortopédica de Roma, o papa 
Francisco voltou a surpreen-
der os italianos ontem (22) ao 
telefonar ao para um programa 
de televisão. O líder da Igreja 
Católica fez uma participação 
ao vivo no programa “Uno Mat-
tina”, da emissora RAI 1. 

Francisco desejou Feliz Natal 
ao público e disse esperar que 
esta data seja comemorada de 
maneira cristã, e não regido 
pelo “Deus dinheiro”. Também 
parabenizou o programa de TV, 
que completou 30 anos no ar, e 
agradeceu a produção por uma 
reportagem sobre seu pontifi -
cado, conduzida pelo jornalista 
Piero Damosso. 

A participação ao vivo do 
Papa surpreendeu tanto os 
apresentadores quanto o públi-
co. Na última terça-feira (20), 
, Francisco também quebrou 
um protocolo do Vaticano e 
foi comprar sapatos em uma 
loja ortopédica de Roma. No 
local, o Pontífi ce brincou com 
os funcionários e tirou fotos 
(ANSA).

Taxa de 
natalidade
no Japão
é a menor
desde 1899

Pela primeira vez desde 1899, 
o número de recém-nascidos no 
Japão em 2016 fi cou abaixo de 
um milhão. De acordo com o 
Ministério da Saúde, a análise, 
que foi realizada a partir de 
dados demográfi cos do país, 
prevê o nascimento de apenas 
981 mil crianças neste ano. 
Segundo o governo, na década 
de 1970, o número de recém-
nascidos no país ultrapassou os 
dois milhões por ano enquanto 
que, a partir de 1984, caiu para 
1,5 milhão. 

No entanto, em 2005, o nú-
mero caiu ainda mais, chegando 
a 1,1 milhão e atingiu um nível 
recorde com média de 1,26 fi -
lhos por mulher. De acordo com 
o estudo, desde 1975 a taxa de 
natalidade japonesa está abaixo 
dos dois fi lhos. Entre a causas 
do fenômeno está o aumento 
de japonesas entre 20 e 30 anos 
que decidem não ter fi lhos para 
se dedicar à profi ssão. 

A última previsão não é uma 
boa notícia para o governo do 
primeiro-ministro do Japão, 
Shinzo Abe, que se propôs a 
aumentar a taxa durante o seu 
mandato, porém não conseguiu. 
Em 2015, o número de mortos 
superou o de nascimentos, o 
que resultou em uma redução 
da população (ANSA).

O total de domicílios com aparelho de televisão que não tinham 

antena parabólica, nem TV por assinatura, nem  digital aberta 

passou de 28,5%, em 2013, para 23,1%, em 2014,

e chegou a 19,7%, em 2015.

As informações estão na 
Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 

(Pnad) 2015, divulgado ontem 
(22) pelo IBGE. De acordo 
com o governo federal, o des-
ligamento do sinal analógico 
no território brasileiro está 
previsto para ocorrer até o fi m 
de 2018.

O total de domicílios com 
aparelho de televisão que não 
tinham antena parabólica, nem 
TV por assinatura, nem digital 
aberta passou de 28,5%, em 
2013, para 23,1%, em 2014, 
e chegou a 19,7%, em 2015. 
“É um número alto ainda, re-
presenta quase um quinto dos 
domicílios que têm televisão”, 
disse a analista da Coordenação 
de Trabalho e Rendimento do 
IBGE, Adriana Araújo Beringuy. 
A Região Norte apresenta o 
maior percentual de domicílios 
sem nenhuma das três modali-
dades de acesso à programação 
televisiva (25,4%), seguida do 
Nordeste (22%) e da Sudeste, 
com 17,8%.

A pesquisa do IBGE também 
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Treze milhões de domicílios no 
Brasil só têm TV analógica aberta
Treze milhões de domicílios, o equivalente a 19,7% do total de domicílios com aparelhos de televisão, 
só têm acesso ao sinal analógico aberto e correm o risco de fi car sem a programação televisiva já que 
está em curso no país a migração do sistema analógico para o digital

tamento mostrou que 45,1% 
dos domicílios tinham televisão 
digital aberta. Em 2014, 39,8% 
dos domicílios tinham acesso à 
TV digital e, em 2013, o índice 
era 31,2%. A televisão digital 
aberta se expandiu tanto na 
área rural quanto na urbana, 
mas, em termos percentuais, 
a diferença persiste: a modali-
dade está presente em 17,6% 
dos domicílios da área rural e 
49,4% da área urbana.

No país, a proporção de do-
micílios com TV por assinatura 
manteve-se estável em relação 
a 2014 (32,1%). Segundo He-
lena Oliveira Monteiro, não é 
possível afi rmar que essa esta-
bilidade seja refl exo direto da 
crise econômica.

“Não é possível afi rmar que 
essa estabilidade [entre 2014 e 
2015] passa só pela questão do 
rendimento, mas, hoje em dia, 
passa pela escolha do consu-
midor que está migrando para 
outros tipos de programação 
televisiva que não apenas a TV 
por assinatura, como o Netfl ix”, 
comentou (ABr).

mostrou que, pela primeira vez, 
o número de televisões de tela 
fi na superou o número de televi-
sões de tubo. Foram estimados 
46,5 milhões aparelhos de te-
levisão de tubo (44,5%) e 58,1 
milhões de tela fi na (55,5%) em 
2015. O número de televisões 
de tela fi na aumentou 7,6% em 
relação a 2014. A área rural ain-

da apresenta a maior proporção 
de televisões de tubo (68%) 
enquanto a área urbana tem o 
maior percentual de aparelhos 
de tela fi na (58,3%).

A televisão estava presente 
em 97,1% dos 68 milhões de 
domicílios brasileiros em 2015, 
mantendo a mesma proporção 
observada em 2014. O levan-

Número de pessoas que têm
celular aumenta 147% em dez anos

pesquisa, 82,8% das pessoas 
da área urbana têm celular e, 
na área rural, 52,8%.

Por faixa etária, o grupo de 
pessoas de 25 a 29 anos é o que 
tem maior acesso ao celular, 
com 89,8%. Entre 20 e 24 anos, 
são 89,6% com celular e, entre 
30 e 34 anos, 89,4%. Quanto 
maior a escolaridade, maior o 
número de pessoas que têm 
celular - 97% das pessoas com 
15 anos ou mais de estudo tem o 

dispositivo. Entre aquelas sem 
instrução ou com menos de 1 
ano de estudo, o percentual 
cai para 40,5%.

O rendimento também tem 
infl uência. Entre as pessoas 
que recebem mais de 10 
salários mínimos, 96,4% têm 
celular. Entre as pessoas que 
não têm rendimento ou que 
recebem até um quarto do 
salário mínimo, o índice fi ca 
em 53,9% (ABr).

Durante as férias, 2 em cada 3 
brasileiros preferem a praia

qual tipo de hospedagem esco-
lheriam para morar ou passar 
uma longa temporada, 26% 
dos brasileiros escolheriam um 
resort all inclusive, enquanto 
21% optariam por uma pousada 
e 16% alugariam um aparta-
mento durante a temporada. 

O interessante é que hotéis 
pequenos, gerenciados por 
família, aparecem com 12% de 
preferência, à frente de grandes 
redes de hotéis, com 11%.

Fonte e mais informações:
(www.skyscanner.com.br/hoteis).

Os consumidores brasileiros acreditam que 
os próximos 12 meses acumularão uma taxa 
de infl ação de 9,1%, segundo levantamento de 
dezembro da Fundação Getulio Vargas (FGV). 
Esse é o segundo mês consecutivo em que o 
resultado fi ca estatisticamente estável, já que a 
estimativa de novembro apontava para uma taxa 
de 9,2%, segundos os consumidores.

Em dezembro do ano passado, a taxa havia 
fi cado em 11%, segundo a FGV.

Entre as faixas de renda pesquisadas, a expec-
tativa de infl ação aumentou apenas para aqueles 
com renda entre R$ 2.100 e R$ 4.800, ao passar de 
9,3% para 9,8%. Nas outras três faixas de renda 
(menos de R$ 2.800, entre R$ 4.800 e R$ 9.600 e 
acima de R$ 9.600), a expectativa caiu (ABr).

Brasileiros estimam infl ação de 9,1%
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Uma boa lição para 
aprender com as

festa de fi nal de ano
É bem provável 

que nos dias atuais 

poucos se lembrem do 

real signifi cado das 

festividades de fi nal de 

ano

A luz do Natal, que deve-
ria ser o da esperança, 
do nascimento de uma 

nova forma de convivência, 
harmonia e paz, foi perdendo 
o seu brilho para o consumis-
mo, e acabou sendo escondida 
nas costas das compras de 
presentes e mais presentes. O 
caminho que este período de 
festas vem seguindo, que devia 
ser de refl exão em relação ao 
ano que passou, com o intuito 
de abrir uma estrada para um 
ano melhor e com mais amor, 
continua o mesmo? Ou essa 
ideologia de venda e compra 
mudou a rota?

No judaísmo, há também 
uma festa das luzes, celebrada 
simultaneamente com o Natal, 
são os oito dias de Hanukkah. 
Festa que teve origem no ano 
de 165, antes da era comum, 
quando a terra de Israel foi 
dominada pelos gregos- sírios 
e o rei Antiocos, do qual era 
sucessor do Alexandre, O 
Grande. Naquela época, a con-
quista do território israelense 
não foi apenas militar, mas 
sim da própria cultura, havia 
o desejo de helenizar todos 
os judeus. 

Foi quando, em busca de 
defender e preservar a cultura 
judaica, houve a revolta dos 
macabeus, que pertenciam 
às famílias dos sacerdotes 
do segundo grande templo 
de Jerusalém, e mesmo sem 
experiência em combate mi-
litar, enfrentaram o império 
dominante e conquistaram 
uma vitória milagrosa, preser-
vando toda a tradição além da 
autonomia nacional.

Quando se olha toda a dis-
puta que aconteceu naquela 
época e se observa a realidade 
que se vive hoje, o embate 
ideológico entre o judaísmo 

e o helenismo volta na forma 
do combate tradição e con-
sumismo. Em uma sociedade 
direcionada cada vez mais para 
o capitalismo, que durante 
os meses valoriza o sucesso 
individual, e a felicidade é 
entendida como meramente 
satisfação dos prazeres, essas 
festas das luzes, o Hanukkah e 
o Natal, devem revelar no fi nal 
de ano que a felicidade deve ser 
interior, e não exterior. 

No judaísmo, na festa de 
Hanukkah, se fala da vitória 
da luz sobre as trevas. Luz que 
seria a verdade que permite, 
que possibilita, essa felicida-
de interior. E as trevas, que 
tem o papel de agir de forma 
despótica, dizendo que a pes-
soa deve ser o que os outros 
querem que ela seja. Mas isso 
não quer dizer que não se deve 
dar presentes nessa época do 
ano. Reconhecer o verdadeiro 
signifi cado do Hanukkah, do 
Natal, torna a entrega mais 
verdadeira, uma manifestação 
do amor que deve haver entre 
as pessoas. 

De acordo com o judaísmo, 
se costuma presentear uns 
aos outros, e isso, em hipó-
tese alguma, descaracteriza a 
felicidade interna. O que está 
errado é o pensamento que o 
presente produz o amor, sendo 
exatamente o contrário. En-
tregar uma lembrança para al-
guém é consequência do amor. 
Quanto mais doamos ao outro, 
mais o amamos. Talvez esse 
seja um bom momento para 
se praticar os ensinamentos 
dessa época do ano, e entregar 
alguns presentes para os mais 
necessitados.  Separar um dos 
muitos presentes ganhos e 
compartilhar com aquele que 
nada tem. 

Assim as luzes judaicas e 
cristãs brilharão mais. 

(*) - Responsável pela sinagoga 
Ohel Yaacov, é formado em Ciências 
Econômicas e doutorado em Letras 

e Filosofi a, pela USP. Se especializou 
em educação em Israel, na 

Universidade Bar-llan. É diplomado 
Rabino pelo Rabinato chefe de Israel, 

em Jerusalém.

Rabino Samy Pinto (*)

A - Contas com a Sabesp 
Hoje (23) é o último dia para os clientes da Sabesp que estão em débito  
renegociar suas contas em atraso com condições facilitadas e começar 
2017 em dia. Entre 8h00 e 17h00, cinco vans estão instaladas em pontos 
de grande circulação no centro e nas zonas sul e leste, oferecendo parce-
lamento do saldo devedor e o abatimento de juros. Quem preferir, pode 
negociar sua conta em atraso pelo telefone. Para moradores da capital e 
da Grande São Paulo, o número é o 0800 011 9911. Para as cidades do 
interior paulista e do litoral, o telefone é o 0800 055 0195.

B - Escolas de Negócios 
Um ranking realizado pela revista britânica Times Higher Education 
apontou as faculdades que mais aparecem no currículo dos vencedores do 
prêmio Nobel, entre elas estão as Universidades de Stanford e Colombia, 
nos Estados Unidos, instituições parceiras da IBE-FGV. Os profi ssionais 
que procuram diferenciação no currículo e uma chance de impulsionar 
a carreira com graduação em universidades estrangeiras, podem apro-
veitar as condições especiais para cursar os Módulos Internacionais da 
IBE-FGV. Mais informações no tel. 4583-8304 ou (www.ibe.edu.br). 

C - Saúde da Pessoa Idosa 
O curso de especialização em envelhecimento e saúde da pessoa idosa 
da UFSCar, sob coordenação do professor José Rubens Rebelatto, 
lançará em 2017 sua versão à distância. O objetivo é oferecer subsídios 
teóricos e práticos e condições necessárias para atuação no âmbito da 
revitalização e reabilitação de indivíduos com idade superior a 60 anos. 
O curso é dirigido à pessoas graduadas em Fisioterapia, Educação Física, 
Gerontologia, Terapia Ocupacional e Enfermagem. Devem ter experiência 
mínima de uso de computador e ter acesso à internet como pré-requisito 
para participar, bem como disponibilidade de 6 a 10 horas semanais para 
dedicação ao curso. Mais informações podem ser encontradas no site 
(www.portaldoidosoativo.ufscar.br). 

D - Disney Magical Run
A 3ª edição da Disney Princesa Magical Run promete trazer as aventuras 
das Princesas da Disney para o Jockey Club de São Paulo. O evento 
ocorre no dia 13 de março e tem duas opções de percursos, a caminhada 
com 3km e a corrida de 7km. O evento é uma experiência temática, em 
que os participantes podem vivenciar a magia da Disney em família, ter 
uma experiência saudável por meio de uma prática esportiva e também 
aproveitar para se divertir e usar sua fantasia preferida. O objetivo é 
o de associar o esporte ao lazer e levar entretenimento e a magia da 
Disney aos participantes. Mais informações e inscrições pelo site (www.
disney.com.br/princesamr). 

E - Investidores no ABC
Há 21 anos no mercado brasiliense, a rede Pizza Cesar acaba de aderir 
ao mercado de franquias e busca por investidores no interior paulista. 
Com oito unidades próprias no DF, a marca deseja conquistar capila-
ridade no ABC paulista. O plano contempla a abertura de 20 unidades 
no decorrer de 2017. “A região tem o cenário ideal para situar a Pizza 
Cesar. Se fi xar no local e tornar-se referência no setor de alimentação é 
uma meta da rede para o próximo ano”, afi rma Leonardo Ramos, diretor 

de expansão da marca. O investimento para abrir uma unidade da rede 
é a partir de R$ 500 mil e o faturamento médio de R$ 150 mil. Outras 
informações: (www.pizzacesar.com.br). 

F - Motociclismo Nacional 
Entre os dias 26 e 29 de janeiro, no Riocentro, acontece o Salão Moto 
Brasil 2017 - Rio de Janeiro. Pelo 3° ano o evento, um dos mais impor-
tantes eventos do segmento no Brasil, tem como uma das principais 
atrações o Bike & Art Show, uma “galeria” de arte que reúne as principais 
tendências e importantes nomes da customização de motocicletas. Serão 
mais de 1.200 m² de área destinada à exposição de todo tipo de arte 
relacionada ao motociclismo (pinturas, esculturas, fotografi as, tanques 
e capacetes customizados, peças artesanais e gravação em metais) e 
a temática é “feito à mão”. Haverá o concurso de motos customizadas, 
assinadas por respeitados customizadores, sendo que público poderá 
votar por meio de terminais digitais no próprio local. Saiba mais em 
(www.salaomotobrasil.com.br).

G - Exportação de Peças
A Ford inaugurou um centro de distribuição de exportação de peças 
produtivas na Bahia, na cidade de Simões Filho, com instalações de pa-
drão internacional para agilizar o envio de itens locais para sete fábricas 
da marca no mundo. Com ele, a Ford torna-se a primeira montadora 
automotiva no Nordeste a usar o novo conceito de exportação, em que  
todo o processo é feito dentro de uma área alfandegada, trazendo mais 
velocidade, controle e  competitividade para a operação. Instalado no 
entreposto aduaneiro Columbia, com 1.500 m², o novo armazém possui 
área de escritório e docas virtuais para depósito de contêineres. 

H - Bolsa na Alemanha
O German Chancellor Fellowship Programme, patrocinado pela Alexander 
von Humboldt Foundation, oferece oportunidade de bolsa nas áreas de 
Química, Geociências e Ciências Sociais aos interessados em aprofundar 
conhecimentos na Alemanha. O prazo de submissão está programado 
para iniciar em 15 de março. Os candidatos devem ter ensino superior 
concluído há menos de 12 anos, experiência de liderança e de trabalho 
nos setores de política, economia, mídia, administração e cultura e ter 
interesse em desenvolver projeto em instituição de sua escolha, pelo 
período de um ano. Mais informações (https://www.humboldt-foundation.
de/pls/web/docs/F29497/programme_information.pdf).

I -  Cálculos Trabalhistas
Com o objetivo de apontar a importância dos Cálculos Trabalhistas no dia 
a dia de quem pretende atuar na área trabalhista, o CERS Corporativo 
acaba de lançar o curso de Cálculos Trabalhistas, que une a prática e a 
teoria dos principais cálculos decorrentes do contrato de trabalho, in-
clusive rescisão e indenizações. As aulas são ministradas pela advogada 
Kelly Amorim, professora de Direito e Processo do Trabalho e prática 
trabalhista. A carga horária desse curso é de 10 horas, divididas em 
cinco encontros de 2 horas cada. E o custo é de R$ 102. O aluno poderá 
assistir a cada aula até duas vezes, no horário que achar conveniente. 
Para tanto, basta possuir um computador e acesso à internet banda 
larga. Mais informações no site: (www.cers.com.br).

J - Conferência em Cambridge
O prazo de inscrições para o HackBrazil (www.hackbrazil.com), competição 
anual que reúne profi ssionais e estudantes de diferentes ramos, como hackers, 
makers, inventores ou designers, buscando resolver problemas locais através 
de soluções nas áreas de tecnologia e inovação, foi estendido até o próximo 
dia 30. Dois grupos vencedores, de até três membros, serão escolhidos para 
apresentar seus projetos na terceira edição da Brazil Conference (www.
brazilconference.org), iniciativa de alunos brasileiros das universidades de 
Harvard e MIT, em Cambridge, Massachussets, que debate e compartilha ideias 
produtivas sobre o Brasil. O evento contará com a presença de importantes 
lideranças dos setores público e privado em diferentes áreas. 

K - Educação no Campo
Em 2017, acontecem simultaneamente na UFSCar o I Seminário Interna-
cional e o IV Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas sobre Educação 
no Campo. Serão discutidas, entre os dias 26 e 28 de julho, as Políticas 
Educacionais para o meio rural, sob o panorama geral da educação 
no campo no Brasil e na América Latina, com destaque para Cuba e 
Colômbia. Interessados em apresentar pôsteres, resumos expandidos, 
relatos de experiência e trabalhos completos podem se inscrever até 
o dia 31 de março, por meio do site (www.semgepec.ufscar.br). Estu-
dantes, pesquisadores, profi ssionais da área e demais interessados no 
tema podem participar. Aqueles que desejam se inscrever como ouvintes 
podem realizar a inscrição até o início do evento. 

L - Produção de Motores
A Comau, empresa ítalo-brasileira da área da tecnologia e inovação, 
referência mundial em sistemas de automação, robótica e linhas de 
produção, desenvolveu a nova linha de produção da família global de 
motores Firefl y da Fiat Chrysler Automobiles, na planta de Betim. A 
linha começou a ser instalada em maio de 2015 e iniciou a operação em 
setembro de 2016, com capacidade para produzir 400 mil motores/ano. 
Inicialmente esses motores serão empregados no novo Fiat Uno e no 
Mobi, mas posteriormente serão incorporados a outros veículos da marca 
Fiat. Inteiramente desenvolvida no Brasil, a linha é uma solução fl exível, 
com alto nível de tecnologia, composta por robôs, câmeras integradas, 
sistemas de aperto e estações de montagem que fazem, em sua maioria, 
todas as atividades de forma automática (www.comau.com). 

M - Lugares para Visitar 
A prestigiada publicação Travel + Leisure conversa por meses com seus 
especialistas em viagens para formatar a lista dos 50 melhores para visitar. 
Levando em consideração notícias e eventos, a revista reconheceu que as 
pessoas vão viajar por toda parte para experimentar a gastronomia. Na 
introdução de sua lista de 2017, a Travel + Leisure já indica que em 2017 
o viajante tem de incluir Jerusalém na lista de destinos por sua fantástica 
gastronomia e também menciona outros locais como Oslo, por sua cultura 
de café, Belgrado, pela cerveja artesanal, e Valle de Guadalupe, pelos 
cobiçados vinhos. Veja a lista na íntegra em (https://goo.gl/tpxclO).

N - Avianca em Foz
A Avianca Brasil informa que iniciará operações regulares em Foz de Iguaçu 
a partir do dia 6 de março. O novo destino será atendido com voos diários, 
diretos, de e para o aeroporto internacional de Guarulhos. Localizada no 
extremo oeste do Paraná, Foz possui cerca de 260 mil habitantes e é con-
siderada um dos 100 municípios mais ricos do Brasil. Seu aeroporto fi ca 
próximo às famosas Cataratas do Iguaçu, a 13 km do centro da cidade. O 
novo voo, de numeração 6184, partirá de Guarulhos às 12:20, chegando ao 
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas às 14:10. No sentido 
inverso, o voo 6185 partirá da cidade paranaense às 14:43, aterrissando 
em São Paulo às 16:30. A operação será efetuada com aeronaves Airbus 
A320. Outras informações: (www.avianca.com.br).

A - Contas com a Sabesp 
Hoje (23) é o último dia para os clientes da Sabesp que estão em débito  

de expansão da marca. O investimento para abrir uma unidade da rede
é a partir de R$ 500 mil e o faturamento médio de R$ 150 mil. Outras
informações (www pizzacesar 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

A estimativa de queda para 
este ano foi revisada para 
3,4%, ante 3,3%, previs-

tos em setembro. As projeções 
constam do Relatório de Infl a-
ção do quarto trimestre, divul-
gado ontem (22)  pelo BC.

Segundo o relatório, a nova 
projeção para 2017 é “con-
sistente com a probabilidade 
maior de que a retomada 
da atividade econômica seja 
mais demorada e gradual que 
a antecipada previamente”. 
Para 2016, a previsão para a 
produção agropecuária é de 
recuo de 5,9%, ante estimativa 
anterior de 2,2%. A projeção A estimativa para a expansão do PIB passou de 1,3% para 0,8%.

Desemprego e dívidas 
deixam consumidor 
mais cauteloso 

Em 2016, os economistas acer-
taram em cheio. Não foi um ano 
fácil. Os índices de desemprego 
subiram, o PIB recuou, a projeção 
de crescimento diminuiu a cada 
mês e, com esse cenário, a expec-
tativa de vendas do comércio para o 
Natal não podia ser diferente. Uma 
pesquisa feita pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas e 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
aponta que os consumidores devem 
gastar até 5% menos no Natal deste 
ano, em comparação com 2015.

De acordo com o professor da 
IBE-FGV, Paulo Ferreira Barbosa, 
diante do panorama atual os con-
sumidores adotaram uma postura 
cautelosa na hora de comprar. 
“Terminamos o ano com mais 
pessoas desempregadas e, conse-
quentemente, mais endividadas. 
Muitos não conseguem pagar nem 
as contas essenciais, como água e 
luz, sem falar a dívida com a casa 
própria, cheque especial e cartão 
de crédito”, diz.

Até mesmo quem não está nessa 
situação acaba fi cando inseguro 
e, com isso, prefere gastar me-
nos. Para não entrar em 2017 no 
vermelho, a dica do especialista é 
priorizar o pagamento das dívidas e 
reduzir os gastos. “Se for comprar, 
opte pelo pagamento à vista. Se 
a pessoa é uma compradora por 
impulso, o conselho é até drástico, 
mas o ideal é evitar frequentar lu-
gares que incentivem o consumo”, 
alerta (CNDL). 

O Banco Central (BC) pas-
sou a projetar infl ação dentro 
da meta este ano, com redução 
em 2017. A estimativa para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
fi cou 6,5%, no limite da meta de 
infl ação para 2016. A informa-
ção é do Relatório de Infl ação 
do quarto trimestre, divulgada 
onteme (22), pelo BC. A nova 
estimativa está 0,1 ponto per-
centual abaixo da divulgada 
em setembro (6,6%). 

A meta de inflação tem 
como centro 4,5% e limite 
superior de 6,5%, neste ano. 
Para o próximo ano, o teto 
é 6%, mas a projeção do BC 
indica infl ação no centro da 
meta (4,5%). A estimativa 
para 2017 é 4,4%. Em 2018, 
a expectativa é infl ação ainda 
mais baixa, em 3,6%. A proba-
bilidade estimada de a infl ação 
ultrapassar o limite superior 
da meta em 2016 é estimada 
em 45% e, em 2017, de 12%. 

A estimativa para o IPCA fi cou 6,5%, no limite da meta de 

infl ação para 2016.
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Banco Central reduz projeção para 
crescimento da economia em 2017
O Banco Central (BC) reduziu a projeção para o crescimento da economia no próximo ano. A estimativa 
para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos o país, 
passou de 1,3% para 0,8%

para o desempenho da indústria 
passou de 3,3% para 3,5% de 
retração. O setor de serviços 
deverá retrair 2,5%, ante pro-
jeção anterior de 2,7%.

A estimativa para a retração 
dos investimentos (Formação 
Bruta de Capital Fixo) piorou 
de 8,7% para 10,1%. A projeção 
para a queda dos consumos das 
famílias é 4,2%, ante 4,4% pre-
vistos anteriormente. Em 2017, 
a produção agropecuária deve-
rá crescer 4%, a indústria 0,6% 
e o setor de serviços 0,4%. A 
estimativa para os investimen-
tos é de 0,5% e para o consumo 
das famílias, 0,4% (ABr).

Infl ação dentro da meta este 
ano, e em 4,4% em 2017

Para 2018, a probabilidade está 
em torno de 4%.

Essas projeções fazem parte 
do cenário de referência, em 
que o BC supõe a manutenção 
da taxa básica de juros, a Selic, 
em 13,75% ao ano e o câmbio em 
R$ 3,40. O BC também divulga 
as previsões feitas com base 

no cenário de mercado, com 
estimativas de analistas eco-
nômicos para a Selic e a taxa 
de câmbio. Neste cenário, a 
infl ação também fi cará no teto 
da meta (6,5%) este ano e cairá 
para 4,7%, em 2017. Em 2018, a 
projeção é que a infl ação fi cará 
em 4,5% (ABr).
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O levantamento 

‘Retratos da Sociedade 

Brasileira - Problemas e 

Prioridades para 2016’, 

divulgado pela CNI, 

mostrou que 65% dos 

brasileiros consideram 

a corrupção o principal 

problema do Brasil

Além disso, o cidadão 
olha com desconfi ança 
as instituições políticas 

que governam o Brasil. É isso 
que mostra o estudo do Insti-
tuto Ipsos, divulgado em maio 
de 2016. Após entrevistar 1,2 
mil pessoas em 72 cidades do 
país, o levantamento aponta 
que oito em cada dez brasi-
leiros afi rmam que não há um 
político de confi ança e 79% 
afi rmaram que não se sentem 
representados por nenhum 
partido político. 

Esses resultados vão ao en-
contro do Índice de Confi ança 
na Justiça, levantamento feito 
pela Fundação Getúlio Vargas 
e divulgado em outubro último. 
Segundo o índice, a institui-
ção Presidência da República 
tem confi ança de apenas 11% 
dos brasileiros, o Congresso 
Nacional 10% e os partidos 
políticos, 7%. 

Mudanças observadas no 
comportamento dos eleito-
res são algumas das causas 
responsáveis pela queda da 
importância e da confi ança 
nestas instituições. É o caso, 
por exemplo, da queda no 
número de votos para legenda. 
O voto de legenda é aquele em 
que o eleitor vota no partido, 
sugerindo que qualquer can-
didato da legenda partidária 
pode desempenhar a função 
em disputa. Em 2014 o voto 
de legenda obteve 8,37% dos 
votos válidos para deputados 
federais. Em 2010, represen-
tou 9,35% dos votos válidos e 
em 2006, 9,83%. 

Esses números sinalizam 
a perda da importância dos 
partidos políticos como critério 
usado pelo eleitor para defi nir 
o seu voto.  Contudo, em meio 
à crise política que atualmente 
presenciamos no Brasil, obser-
vamos também outra causa, 
já prevista por vários fi lósofos 

políticos desde o século XVII: 
a tendência de o representante 
agir contra os interesses dos 
representados. 

No Brasil acompanhamos 
esta situação nos últimos dias 
por meio do esforço contínuo 
do Congresso Nacional em agir 
contra o interesse do brasilei-
ro no controle e no combate 
à corrupção na política. No 
mês passado o presidente da 
Câmara dos Deputados apre-
sentou na Casa uma emenda 
alinhavada com os principais 
partidos políticos, e tinha como 
objetivo anistiar o uso do caixa 
dois eleitoral. No mesmo mês 
os deputados alteraram um 
conjunto de medidas de com-
bate à corrupção propostas 
pelo MPF. 

Como se não bastasse, re-
centemente o presidente do 
Senado agiu com afi nco para 
aprovação do projeto de Lei 
de Abuso de Autoridade, que 
limita a atuação do Judiciário 
em investigações que vão além 
da esfera judicial. Estas ações 
movidas pelos representantes 
maiores do Congresso Nacio-
nal têm como objetivo fragilizar 
os avanços das investigações 
anticorrupção da Operação 
Lava Jato, que envolve depu-
tados e senadores em crimes 
de corrupção.

Rousseau, fi lósofo político 
do século XVIII, afi rmava que 
a propensão a contrariar os 
anseios populares seria fruto 
da apatia política, que con-
siste na falta de interesse do 
povo em fi scalizar e controlar 
as ações e decisões de seus 
representantes. 

Um dos remédios para coi-
bir essa tendência, segundo 
Rousseau, é o que acompa-
nhamos no Brasil desde junho 
de 2013 e que, apesar de ter 
caído no esquecimento dos 
representantes dos brasileiros 
no Congresso Nacional, deve 
ressurgir com grande força 
nos próximos dias: o brasileiro 
saindo às ruas se mobilizando 
contra as decisões tomadas à 
revelia dos seus interesses de 
cidadãos.  

(*) - É professor do curso de Ciência 
Política e do mestrado em Direito

do Centro Universitário
Internacional Uninter.

Doacir Quadros (*)

A corrupção, o 
Congresso Nacional

e o brasileiro

Relator da Comissão Es-
pecial da Reforma Tributária 
da Câmara, o deputado Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR) es-
pera que mudanças no siste-
ma tributário – esperadas há 
anos – sejam consolidadas em 
2017. Economista e Secretá-
rio da Fazenda do Paraná por 
duas vezes, Hauly defende um 
sistema baseado no modelo 
europeu, fundamentado em um 
imposto de renda federal, um 
imposto sobre valor agregado, 
um imposto seletivo estadual 
e impostos sobre patrimônios 
estaduais, os dois últimos com 
legislação federal. 

Dessa maneira, espera dis-
tribuir de forma justa as com-
petências tributárias, além 
de desonerar os mais pobres, 
que pagam de forma similar às 
outras camadas sociais pelos 
serviços e bens. “O Imposto 
de Renda e a Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido 
fi caria um imposto só. O ISS 
municipal, o ICMS estadual, 
o IPI federal, a PIS e COFINS 
federal virariam dois impostos 
– um imposto de valor agre-
gado e um imposto seletivo 
monofásico. Essa é a essência 
da nossa proposta, que dimi-
nuiria o número de impostos, 
tornaria o sistema mais ágil, 
tiraria os impostos de comida, 
medicamentos, máquinas e 
equipamentos e ajudaria bas-
tante a economia brasileira”, 
afi rmou o deputado.

Hauly também ressalta que 
o Brasil arrecada muito mais 
em impostos do que outros 
países, mas gasta mal esses 
recursos. Até a data de hoje, o 
Brasil arrecadou no ano mais 
de R$1,9 trilhão em impostos, 
taxas e contribuições, segundo 
a contagem do site Impostôme-
tro (psdbnacamara).

Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR).

Senadores 
recorrem contra 
projeto da Lei de 
Telecomunicações

Senadores de oposição se 
reuniram ontem (22) com a 
presidente do STF, Cármen 
Lúcia, para pedir urgência no 
julgamento da ação liminar 
na qual os parlamentares 
pretendem suspender a 
tramitação do projeto que 
muda a Lei Geral de Teleco-
municações. Os senadores 
recorreram ao Supremo 
para impedir que a matéria 
seja enviada para sanção da 
Presidência da República e 
que o projeto seja votado 
pelo plenário do Senado. 

A matéria foi aprovada no 
dia 6 de dezembro na Comis-
são Especial do Desenvolvi-
mento Nacional do Senado. 
Antes de recorrer ao STF, os 
parlamentares protocolaram 
o mesmo recurso na Mesa 
Diretora do Senado.

De acordo com a senadora 
Vanessa Graziotin (PcdoB-
AM), o texto deveria tra-
mitar em pelos menos três 
comissões que envolvem 
a matéria e passar por vo-
tação no plenário. Para a 
senadora, o projeto não foi 
levado ao plenário porque os 
defensores do texto “tiveram 
receio do debate para favo-
recer interesse de alguma 
empresa”.

Também assinam a petição 
os senadores Lindbergh 
Farias (PT-RJ), Humberto 
Costa (PT-PE), Lídice da 
Mata (PSB- BA), Reguffe 
(sem- partido-DF), Paulo 
Rocha (PT-PA), Regina Sou-
sa (PT-PI) Gleisi Hoffmann 
(PT-PR). Uma das principais 
alterações é a que permite a 
adaptação da modalidade de 
outorga do serviço de tele-
fonia fi xa de concessão para 
autorização, mediante soli-
citação da concessionária. 
Segundo a proposta apro-
vada, a Anatel vai deliberar 
sobre o pedido mediante o 
cumprimento de requisitos 
específi cos, como a garantia 
da prestação de serviço em 
áreas sem concorrência e a 
continuidade dos contratos 
já assumidos (ABr). 

“Digamos que é desa-
gradável. Mas não 
me incomoda para 

governar. Alguém até disse 
que a popularidade é uma 
jaula. Aproveito a impopula-
ridade para fazer aquilo que o 
Brasil precisa. E é o que estou 
fazendo. Lá na frente haverá 
reconhecimento”, afi rmou.

Durante café da manhã com 
jornalistas, Temer foi questiona-
do sobre o processo no qual o 
PSDB pede a cassação da chapa 
Dilma-Temer no TSE. Temer 
respondeu que respeita as de-
cisões da Justiça e respeitará o 
entendimento do tribunal. Ele 
negou que pense em renunciar 
ao cargo e afi rmou que não se 
preocupa com o assunto. Sobre 
a possibilidade de saída do mi-
nistro-chefe da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, que teve o nome citado 
em delações de executivos da 
Odebrecht, Temer afi rmou que 
não vai demiti-lo.

O presidente defendeu a 
Operação Lava Jato e disse 
que a operação produz efeitos 
“extraordinários”.

Temer detalhou o anúncio de 
saques que poderão ser feitos 
pelos trabalhadores no FGTS. 
O cronograma dos saques deve 
ser divulgado até fevereiro, e o 

Presidente Michel Temer, acompanhado dos ministros Henrique Meirelles, da Fazenda, e Dyogo 

Oliveira, do Planejamento, recebe jornalistas para café da manhã no Palácio da Alvorada.

Alexssandro Loyola
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Após almoçar ontem (22) 
com o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, o presi-
dente da Câmara, deputado 
Rodrigo Maia, voltou a afi rmar 
o apoio dos deputados da base 
à equipe econômica do governo 
Temer. “[Isso] Para que não se 
tenha nenhuma dúvida do nos-
so compromisso, nosso apoio à 
política econômica. Temos de 
ter tranquilidade para ajudar 
os governadores, mas sem abrir 
mão do equilíbrio fi scal, da ga-
rantia do ajuste fi scal que está 
sendo conduzido pelo presiden-
te Michel Temer e sua equipe 
econômica”, disse Maia.

Para o ministro da Fazenda, 
os efeitos da votação na Câmara 
não mudam o entendimento do 
governo, de que é preciso haver 
compromissos de ajuste nos es-
tados, que serão negociados no 
momento da repactuação com 
cada um. “Estamos de acordo 
de que o que precisamos é que 
haja um regime de recuperação 
para os estados, mas um regime 
efi caz, que permita aos estados 

Rodrigo Maia: ajuda aos estados sem abrir mão do ajuste fi scal.

Deputados divergiram on-
tem (22) sobre a proposta de 
reforma trabalhista anunciada 
em evento no Palácio do Pla-
nalto pelo presidente Michel 
Temer.  As medidas constam 
de projeto a ser enviado ao 
Congresso em regime de ur-
gência. O principal ponto de 
discordância foi a prevalência 
de acordos entre patrões e em-
pregados sobre a legislação.

Na avaliação de Vicentinho 
(PT-SP), os pontos anun-
ciados podem ser perigosos 
para os trabalhadores. “O 
risco de voltar ao período an-
terior a 1943, 1942, é muito 
grande. Porque não querem 
efetivamente melhorar as 
condições de trabalho”. Se-
gundo o deputado, que já foi 
presidente da CUT, contrária 
à reforma, essa mudança só 
interessa “ao empresariado 
retrógrado, que pensa em 

Alfredo Kaefer: regras seguem 

modelo internacional.

Le
on

ar
do

 P
ra

do
/A

g.
C

âm
ar

a
A

nt
on

io
 A

ug
us

to
/A

g.
C

âm
ar

a

Temer não se incomoda 
com a baixa popularidade
O presidente Michel Temer disse ontem (22) que sua baixa popularidade não o incomoda e que tem 
permitido que ele possa adotar medidas fundamentais para o país

calendário levará em conta a data 
de nascimento dos benefi ciários. 
Para sacar o dinheiro, basta 
apresentar-se com seu nome e a 
titularidade daquela conta para 
sacar todas as importâncias re-
lativas à conta. Temer rebateu os 
comentários segundo os quais a 
superação da crise está demoran-
do. “Nós, no passado, explicamos 
que não seria um passe de mágica. 
Se será no primeiro semestre ou 
no segundo, isso a economia vai 
dizer. Não há plano B, há este 
plano, que estamos seguindo 

criteriosamente, rigorosamente 
e responsavelmente.”

Temer elogiou a relação que 
tem com o Congresso Nacional 
e destacou que a aprovação 
de medidas, como a proposta 
de emenda à Constituição que 
estabeleceu um teto para os 
gastos públicos, só foi possí-
vel graças ao apoio do Poder 
Legislativo. Sobre a recente 
aprovação, pela Câmara dos 
Deputados, do projeto que re-
negocia as dívidas dos estados, 
o presidente disse que “estão 

fazendo tempestado em copo 
d’água”, ao comentar a retirada 
de contrapartidas, como defen-
dia a equipe econômica. 

Ele explicou que, de acordo 
com o que foi aprovado, o Mi-
nistério da Fazenda examina o 
pedido de recuperação feito pe-
las unidades da federação e que 
cabe ao presidente da República 
homologar, ou não, a demanda. 
Temer enfatizou que, se não 
houvesse nenhuma atuação do 
governo federal no caso, seria 
irresponsabilidade (ABr).

Deputados divergem sobre 
proposta de reforma trabalhista

que tem de valer, e não even-
tualmente o legislado, muitas 
vezes entre sindicatos, corpo-
rações trabalhistas e sindicais 
que estão às vezes distantes 
da realidade de outros grupos 
de trabalhadores”.

Além da prevalência de 
acordos sobre a legislação - 
regra que valerá para pontos 
como parcelamento das férias 
e planos de cargos e salários 
- da proposta consta jornada 
negociável de trabalho de até 
220 horas por mês, o equiva-
lente a 44 horas semanais para 
meses com cinco semanas. Se-
gundo o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, a medida 
vai fortalecer a negociação 
coletiva, evitar a judicialização 
desnecessária e dar segurança 
jurídica. Ele ressaltou que 
normas de segurança do tra-
balho não poderão ser objeto 
de acordo (Ag. Câmara). 

lucrar a qualquer custo”.
Já o deputado Alfredo Kae-

fer (PSL-PR) acredita que as 
mudanças trazem um avanço 
em relação às regras atuais. 
“No mundo inteiro é assim que 
funciona: o que os patrões com-
binam com seus empregados é o 

Rodrigo Maia reafi rma apoio à 
equipe econômica

tomar as medidas necessárias 
para recuperar sua saúde fi nan-
ceira”, afi rmou.

Rodrigo Maia adiantou que 
a base espera votar a reforma 
da Previdência em março na 
Câmara, a tempo de aprovar 
o texto no Congresso até 
maio. “Nossa expectativa é 
que possamos fazer o debate 
desde janeiro, trazendo alguns 
parlamentares a Brasília para 

explicar a importância que tem 
a reforma da Previdência para 
o futuro do Brasil, no médio, 
longo, e também para o curto 
prazo”, defendeu. A comissão 
especial que vai analisar a re-
forma da Previdência deve ser 
instalada na primeira semana 
de fevereiro. A partir daí, o 
prazo mínimo é de 11 sessões do 
Plenário, cerca de três semanas 
(Ag.Câmara).

Relator da reforma 
tributária, espera 

mudanças em 2017



A música faz parte da 

existência dos seres 

humanos desde os 

primórdios dos tempos

É sabido que os povos pri-
mitivos batiam palmas 
e pés em suas festas e 

rituais, o que demonstra que o 
ritmo nascia aí, contemplando 
a criatividade e a inventividade 
humana, mesmo porque, a vida 
já nasce ritmada. O simbolis-
mo sempre esteve presente 
na tentativa de explicar tudo 
o que era desconhecido. As 
histórias, lendas e narrativas 
propiciavam uma forma de 
explicar sentimentos e acon-
tecimentos para os quais não 
havia respostas. 

Assim, as lendas eram con-
tadas e passadas entre as 
gerações, criando fantasias 
e, ao mesmo tempo, um elo 
de força como garantia de 
sobrevivência da espécie. Essa 
transmissão intergeracional, 
experienciada por ondas sono-
ras, através da musicalidade do 
que era narrado, tinha o poder 
da integração e mentalização 
de seres divinos e imaginários. 
Para cada revelação dos deuses 
ocorria (e ocorre) a exteriori-
zação de aspectos do mundo 
inconsciente do próprio ser 
humano.

Atravessando o percurso de 
diferentes culturas e etnias, 
as histórias, as músicas e os 
costumes fazem marcas que, 
no eixo da História, em parte 
se mantêm, em parte se trans-
formam como as festividades 
natalinas. Devido à oralidade 
da propagação dos eventos 
da vida, a raiz se conserva e 
as manifestações vão sendo 
alteradas e modifi cadas. Isso 
se deve à evolução da hu-
manidade e, principalmente, 
ao avanço tecnológico mais 
recente.

Antes, as tradições contadas 
de geração em geração, pela 
verbalização, como único 
recurso de que dispunham as 
culturas orais, para o arma-
zenamento e disseminação 
do conhecimento, favoreciam 
rastros de criatividade e in-
venção, privilegiando a inteli-
gência, por meio da memória 
visual e predominantemente, 
a auditiva. 

Atualmente, com a globa-
lização, se converteram em 
informações massificadas e 
os meios de comunicação uma 
alavanca para as mensagens 
instantâneas, muitas vezes, 
não deixando espaço para 
a imaginação. O que seria 
uma construção criativa do 
potencial humano, já vem 

pronto, elegendo um recorte 
informacional, em detrimento 
de outras vertentes da mesma 
ocorrência.

Ouvir as histórias com a 
entonação e a sonoridade de 
quem as contava, aguçava a 
audição e a fantasia, tanto 
do falante como do ouvinte, 
fazendo com que esse sentido 
se tornasse um instrumento 
de alto valor na integração do 
grupo. Concomitantemente, a 
percepção visual era formada 
pelas experiências nos contex-
tos em que a natureza favorecia 
as brincadeiras ao ar livre, 
contribuindo para se arquitetar 
sonhos e devaneios e se arqui-
var na memória as impressões 
singulares, experimentadas no 
compartilhamento da vivência 
em comum.

Hoje, com a predominância 
da comunicação visual, fomen-
tada pelos meios de comunica-
ção de massa, a criatividade 
se transformou em imagens já 
programadas e estereotipadas, 
corrigidas e modifi cadas pela 
tecnologia que inventa um 
cenário fi ctício e manipula-
dor, abrindo caminho para a 
solidão, o narcisismo, a indi-
ferença e consequentemente, 
a violência.

O desmonte maciço da 
intersubjetividade no campo 
social e familiar suscita refl e-
xão e problematização sobre 
a crescente intolerância e 
indiferenciação entre o eu e o 
outro, que gera a tentativa de 
apagamento de gênero, raça 
e credo. Recorrer à música 
e à psicoterapia sustenta o 
indivíduo na reconstrução e 
reconexão com seu intrapsi-
quismo, suavizando o vazio da 
existência.

Entre o passado e o presente, 
tradição e inovação, construiu-
se uma ponte em que, de um 
lado a raíz perpetua e, do outro, 
a fl orescência se renova em 
cada estação. Da mesma forma, 
as melodias tradicionais como 
as que anunciam a chegada do 
Natal, dão o tom que reverbe-
ra nos ouvidos, produzindo a 
magia e o encantamento desta 
época tão efusiva, convidando 
a todos à harmonia e confra-
ternização de esperança e 
solidariedade.

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

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

com pós em neuropsicologia 
(rosemarymantovani@gmail.com).

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

– FFLCHUSP. Especialista em 
Psicologia Hospitalar-INCOR-

HCFMUSP Bacharel em Letras 
Clássicas e Vernáculas – FFLCHUSP 

(srugno@gmail.com).

Música e Psicologia
na promoção da Saúde

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

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões 
neste jornal, consulte 

sua agência de 
confi ança,

ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória,
Dor e  Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI

CNPJ/MF 11.282.212/0001-25
Convocação para Comparecimento de Sócios

A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva
S/S Ltda. – SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
n.º 11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo sob n.º 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte,
Moema, na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios a seguir
relacionados a comparecerem na secretaria do Serviço de Anestesiologia,
localizada no Hospital do Servidor Estadual, na Rua Pedro de Toledo, 1800 – 3º andar
a fim de assinarem a 7ª alteração do contrato social, com o objetivo de cumprir todas
as solicitações de retirada da empresa e definida em Assembleia Geral realizada em
27/4/2016, uma vez que não foi possível contatá-los nos endereços constantes do
contrato social: Alexandre Slullitel, Ana Caroline da Silva Ryba, Adriano Sanjuan,
Alberto de Souza Ramos, Aline Lourenço Batista, Angela Maria Sousa; Angélica
Cristina Rodrigues, André Guimarães Moraes; Beatriz Seves de Holanda; Bianca
Preza Giavarotti; Bruno Ricciardi Silveira, César Romão Martins; Caio Quintela
Fortes; Daisy de Oliveira Pollon Junqueira, Daniela Maraccini Hernandes,
Daniela Pedroso Ferreira dos Santos; Danillo Antonio Manhas, Décio Rodrigues
de Camargo, Edimilson Sampaio Barros; Eduardo Heidi Fukusato, Edson
Boggiani Junior; Erlandson Silva Evangelista, Fernando Antonio Rodrigues dos
Santos, Fernando Antonio Nogueira da Cruz Martins, Flavio Silva Ferreira, Frank
Yoshiharu Teraçono, Gershon Medeiros Bittencourt; Gustavo Prates Ramos Costa,
Gustavo Niankowski Saliba, Helena Harumi Sasaki, João Alexandre Pinheiro Lovizio,
João José Tardivo Gomes, Jeronymo José Mattedi Covre, Kee Tae Lee, Luis Alberto
Gutierrez Torres, Lauro Yoiti Marubayashi, Leonardo Sérgio Rocha Novais, Luiz
Gustavo Tavares Barboza, Luzan Louro de Oliveira, Manoel César da Camara Oliveira
Filho, Marcello Ferreira Campanini, Margaret Cruz Miori da Silva, Maria Teresa
Vasques Ayres, Mauro de Mello Rodrigues, Melisa Nucci Brandão, Nelson Sotomaior
Karam, Pedro Ferretti Pinheiro, Osvaldo Shuguichi Iochida, Raphael Abegão de
Camargo, Rita de Cassia Menezes Honorio; Sergio Coelho da Silva, Sergio Tadeu
Gorios, Sônia Regina Mello Coelho, Suemi Yassuda, Thassio Cunha de Santana e Vivian
Lumi Onusic. O não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
primeira publicação, implicará no registro da 7ª alteração do contrato social sem a
assinatura dos mesmos. São Paulo, 20 de dezembro de 2016. Dr. José Maria Correa da
Silva – Diretor Presidente.                                                                     (21, 22 e 23)

Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE 35.300.025.083 - Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Cartuchos, na forma da lei, a se reunirem em AGE a ser 
realizada às 09hs do dia 29/12/16, na sede da Companhia localizada na Avenida Humberto de Campos, nº 3.220, 
Bairro Guapituba, na Cidade de Ribeirão Pires/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberação 
acerca de proposta de contratação de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de até US$ 42.900.000,00 
(quarenta e dois milhões e novecentos mil dólares americanos); e, (ii) outros assuntos de interesse dos Acionistas e/
ou da Companhia. Ribeirão Pires, 20/12/16. Salesio Nuhs - Vice-Presidente Comercial e de Relações Institucionais; 
Fabio Luiz Munhoz Mazzaro - Diretor Geral e Vice-Presidente - Administrativo e de Finanças. (21, 22 e 23/12/2016)

5ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ANA CLAUDIA DI VANNA CAMARGO, 
REQUERIDO POR LUIS FERNANDO DI VANNA CAMARGO E OUTROS - PROCESSO 
Nº4000328-75.2013.8.26.0010. A MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões do 
Foro Central Cível da Comarca de SÃO PAULO, Dra. CHRISTINA AGOSTINI SPADONI, na 
forma da lei, FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 08 de julho de 2015, foi decretada a INTERDIÇÃO de ANA CLAUDIA DI 
VANNA CAMARGO, CPF 149.188.088-08, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. 
LUIZ FERNANDO DI VANNA CAMARGO, RG. 13.245.205, CPF 057.634.698-52. 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 30 de março de 2016. 

AUTO POSTO NOVA MAUÁ LTDA torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Instalação N° 16005244 e requereu a Licença de Operação para Combustíveis e
lubrificantes para veículos; comércio varejista à ESTRADA MAUÁ E ADUTORA RIO
CLARO, 730, JARDIM IPE, MAUÁ /SP.

AR-COTEC IND. E COM. DE CANTOS E ACESSÓRIOS LTDA ME, torna público que
requereu à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (CETESB), a Renovação da
Licença de Operação, para Fabricação de outras máquinas e equip. de uso geral não
especificados anteriormente, peças e acessórios, sito à Rua Floriano Juca, 525, Casa
Verde Média, São Paulo/SP.

LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, torna público que requereu à Secretaria Municipal
do Verde e do Meio Ambiente (CETESB), a Renovação da Licença de Operação, para
Impressão de Livros, Revistas e outras Publicações Periódicas, sito à Rua Benedito
Guedes de Oliveira, 587, Freguesia do Ó, São Paulo/SP.

TRANSVOLTEC ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, torna público que
requereu à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (CETESB), a renovação da
Licença de Operação, para Fabricação de Componentes Eletrônicos, sito à Rua Forte dos
Franceses, 274, Pq. São Lourenço, São Paulo/SP.

Yassin Participações e Empreendimentos Ltda.
CNPJ/MF 14.763.531/0001-40 - NIRE 35.226.132.748

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária de Sócios
Data, hora, local: 30.11.2016, 10hs, na sede, Avenida Peri Ronchetti, 698, São Paulo/SP, atos arquivados na JUCESP NIRE 
35.226.132.74-8. Mesa: Presidente: Ali Ahmad Said Yassin; Secretário: Ahmad Ali Ahmad Yassin. Presença: totalidade 
do capital social. Convocação: Dispensada. Deliberações aprovadas: (a) retifi car a 1ª Alteração de Contrato Social, 
arquivada na JUCESP nº 15.131/12-9 em 12.01.2012 e retifi cada pelo Laudo de Avaliação registrado na JUCESP nº 410.311/13-
3 em 24.10.2013, para que constem, no Laudo de Avaliação, conforme indicado pela sociedade ORSI CONSULTORIA EMPRESARIAL 
LTDA., os bens corretos a serem conferidos ao capital social da empresa, inclusive com retifi cação na descrição de alguns, ao 
invés daqueles descritos na alteração arquivada na JUCESP, a saber: “(i) um prédio e seu terreno situado à Avenida Pery 
Ronchetti, nº 783/787 (antigo 26), no 8º subdistrito de Santana desta Capital, conforme registro feito e matrícula nº 33.458, 
no livro de nº 2 do Registro Geral do 3º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, CONTRIBUINTE nº 108.152.0035-7, com 
valor atribuído na declaração de rendimento dos contratantes R$ 87.345,12; (ii) um apartamento de nº 171, localizado no 17º 
andar do Edifício Panorama, situado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 790, no distrito, município e comarca do 
Guarujá, conforme registro feito e matrícula sob nº 29.456, no livro de nº 2 do Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis 
do Guarujá, CONTRIBUINTE nº 0-0012-010-033, com valor atribuído na declaração de rendimento dos contratantes R$ 170.000,00; 
e (iii) dois prédios sob os nºs 338 e 354 e seus respectivos terrenos, constituídos pelos lotes 14, 15 e 16 da quadra 05 da Vila 
Pedra Branca, do 22º Subdistrito, Tucuruvi, conforme registro feito a matricula sob o nº 173.408 e 146.615, no livro nº 2 do 
Registro Geral do 15º O  cial de Registro de Imóveis de São Paulo, CONTRIBUINTE nº 108.183.0029-8, com valor atribuído na 
declaração de rendimentos dos contratantes R$ 647.888,00”. O capital que seria aumentado para R$ 1.804.000 em verdade, 
será aumentado para R$ 916.392,29, desconsiderando-se, portanto, R$ 887.607,71; (b) reduzir o capital social, por ser excessivo 
em relação ao objeto da sociedade, com fulcro no artigo 1.082, II, da Lei 10.406/02. Desta forma, o capital social, que foi 
aumentado de R$ 10.000,00 para R$ 1.804.000,00, por meio da conferência de bens imóveis dos sócios ao capital social, 
conforme deliberação da “1ª Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social”, datada de 28.12.2011, JUCESP nº 
15.131/12-9 em 12.01.2012 e retifi cada pelo Laudo de Avaliação registrado na JUCESP nº 410.311/13-3 em 24.10.2013, sendo 
certo que tais bens imóveis não chegaram a ser efetivamente transferidos para a titularidade da Sociedade, pois não foram 
realizados os registros perante os competentes Ofi ciais de Registro de Imóveis nem tampouco lançada a aquisição de tais bens 
imóveis na contabilidade da Sociedade, passará de R$ 1.804.000,00, para R$ 916.392,29, com uma redução, de R$ 887.607,71. 
Ficam canceladas, proporcionalmente e desconsiderando-se os centavos, 887.607 quotas representativas do capital social, no 
valor de R$ 887.607,00. Em função da redução de capital social ora aprovada por unanimidade pelos sócios da Sociedade, 
serão devolvidos os imóveis descritos no Anexo I, conforme constou do Laudo de Avaliação da Primeira Alteração e retifi cado 
pelo Laudo de Avaliação JUCESP nº 410.311/13-3 em 24.10.2013; e (c) ainda, considerando que o capital social encontra-se 
totalmente subscrito e integralizado e a impossibilidade de quotas fracionadas, decidem os sócios por unanimidade aumentar 
o capital social em moeda corrente nacional, que passará de R$ 916.392,29, para o valor de R$ 916.400,00, com um aumento 
efetivo portanto de R$ 7,71. Deste modo, os sócios passarão a deter a seguinte participação no capital social: (i) o sócio Ali 
Ahmad Said Yassin, que antes detinha 541.200 quotas, no valor de R$ 1,00 cada, passa a deter 274.920 quotas; (ii) o sócio 
Ahmad Ali Ahmad Yassin que antes detinha 541.200 quotas, no valor de R$ 1,00 cada, passa a deter 274.920 quotas; (iii) 
o sócio Mohamad Ali Ahmad Yassin, que antes detinha 541.200 quotas, no valor de R$ 1,00 cada, passa a deter 274.920 
quotas; e (iv) a sócia Mariam Mohamad Yassine, que antes detinha 180.400 quotas, no valor de R$ 1,00 um real cada, 
passará a deter 91.640 quotas. Em virtude do ora deliberado, fi cam os administradores, desde logo, autorizados a proceder a 
todas as medidas necessárias para efetivar a referida redução do capital social, inclusive, para publicar esta ata, nos termos da 
lei. Após decorrido o prazo de 90 dias contados da publicação, sem que haja quaisquer oposições, será celebrada a alteração 
de contrato social. Encerramento: nada mais. São Paulo, 30.11.2016. Ali Ahmad Said Yassin - Presidente da Mesa e Sócio 
- Diretor Presidente, Ahmad Ali Ahmad Yassin - Secretário da Mesa e Sócio - Diretor Vice-Presidente, Mohamad Ali Ahmad 
Yassin - Sócio – Diretor Superintendente, Mariam Mohamad Yassine - Sócia – Diretora sem designação específi ca, Orsi 
Consultoria Empresarial Ltda. Gilberto Orsi Machado Júnior.

LBS LABORASA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. torna público que requereu na
CETESB a Licença Prévia para Fabricação de Medicamentos Alopáticos para uso
Humano, sito à Rua Platina, nº 60. Prosperidade. São Caetano do Sul/SP.
AUTO POSTO ARTUR DE QUEIROS LTDA. torna público que requereu na CETESB a
Renovação da  Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis para
Veículos Automotores, sito à Avenida Santos Dumont, nº 249. Vila Vilma. Santo Andre/
SP.
MARCO ANTÔNIO MOURA SILVA. torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia nº 29002013 e requereu a Licença de Instalação para, Posto de Abastecimento
de Veículos, sito à Avenida Deputado Emílio Carlos, nº 2.860. Limão. São Paulo/SP.
RIDER SERVIÇOS DE ESTAMPARIA LTDA ME. torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia e de Instalação nº 29001049 e requereu a Licença de Operação para
Estamparia e Texturização em Fios, Tecidos e Artigos Têxteis, inclusive Peças do Ves-
tuário, sito à Rua Sargento Agostinho Ferreira, nº 1.025. Vila Maria. São Paulo/SP.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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RECEBER SALÁRIO BASE + PREMIAÇÃO
Funcionária que recebe salário + premiação deverá receber durante 
a durante a licença maternidade, além do salário base a média paga 
pela premiação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Funcionário que recebe adicional de periculosidade deve ser calcu-
lado somente sobre o salário ou em hora extra-adicional noturno? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARTICULAR
Professor particular contratado por uma pessoa física é conside-
rado um trabalhador doméstico, pode ser registrado no e-social? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER FÉRIAS EM DOBRO
Funcionário possui 3 períodos aquisitivos de férias vencidas, por-
tanto, o dobro de férias será somente 30 dias mais 1/3, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE PAGAR O ADICIONAL NOTURNO TAMBÉM PARA O 
INTERVALO DESCANSADO? 

Os intervalos de descanso não serão computados na duração do tra-
balho. Portanto, no intervalo para descanso não será pago o adicional 
noturno. Base Legal: art. 71, § 2º da CLT.

CONTAGEM DA LICENÇA PATERNIDADE
Como deve ser efetuada a contagem da licença paternidade, 
conta-se o sábado e domingo? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA READMISSÃO
Existe prazo para readmissão do empregado doméstico que pediu 
demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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A ‘odontologia adesiva’ vem se desenvol-
vendo mundialmente de forma tão acelerada, 
que é comum ouvir de especialistas que há 
novidades nessa área praticamente todo 
mês. 

“Em meio a essa profusão de novos ma-
teriais e de novos protocolos clínicos que 
exigem pequenas alterações de conduta, 
o cirurgião-dentista é constantemente de-
safi ado. Mas o principal é dominar alguns 
conceitos e princípios básicos que se apli-
cam a todos os sistemas adesivos. Ainda 
mais importante é adquirir experiência e 
habilidade técnica, a fi m de desenvolver um 
olhar crítico sobre as novidades”, diz Marcelo 
Kyrillos – que vai dar aula sobre esse tema no 
dia 4 de fevereiro, durante o 35º Congresso 
Internacional de Odontologia (CIOSP), no 
Expo Center Norte. 

A rigor, a odontologia adesiva trabalha 
com fragmentos e facetas ultrafi nas, pre-
servando muito mais a estrutura do dente 
quando bem indicada e bem executada. 
Como resultado, o paciente adquire um 
sorriso harmônico e perfeito sem precisar 
de tantas intervenções. “Conseguimos 

preservar ao máximo até mesmo o esmalte 
do dente, desde que o paciente apresente 
condições para isso. Pessoas com dentes 
muito espaçados, mal posicionados ou ir-
regulares, mas que tenham oclusão estável 
e nenhum problema severo na articulação 
temporomandibular, são as melhores can-
didatos da odontologia adesiva, que revo-
luciona o sorriso com mínima intervenção”, 
diz Kyrillos.

O especialista afi rma que essa técnica não 
é indicada para crianças, pacientes com um 
ou mais dentes anteriores muito escurecidos 
por tratamentos de canal, ou ainda pessoas 
que já têm prótese. Confeccionadas em cerâ-
mica ou porcelana (o que diferencia uma da 
outra é a composição do material e a marca 
comercial), as facetas ultrafi nas – também 
conhecidas como ‘lentes de contato’ – têm 
grande capacidade de adesão ao dente, sendo 
coladas ao esmalte. O especialista diz que, 
depois de colada, a faceta adquire resistência 
semelhante ao esmalte dental – em termos 
de resistência ao desgaste – e tem grande 
durabilidade. 

“Nossa experiência mostra que, após 15 

anos em boca, o índice de sucesso desse 
tipo de material é de 93%. Obviamente, sua 
preservação pode ser maior ou menor de-
pendendo dos cuidados do paciente durante 
a manutenção ou mesmo da qualidade da 
execução clínica. Por isso é tão importante 
recorrer a profi ssionais com bastante ex-
periência”. Quem fuma ou tem por hábito 
ingerir muito café, vinho ou chá ao longo do 
dia deve saber de antemão que todo corante 
pode alterar a cor natural dos dentes – bem 
como a cor desses fragmentos e facetas.

“Apesar de a ‘lente’ não mudar de cor, 
tanto o dente quanto o cimento resinoso 
usado na fi xação podem sofrer alteração 
de cor com o tempo. Por isso, o paciente 
deve seguir à risca a correta manutenção 
das peças a fi m de evitar ou minimizar esses 
inconvenientes”, diz Kyrillos.  “O sistema ideal 
de odontologia adesiva implica em restaura-
ções sem folga, adesão de alta resistência, 
biocompatibilidade, resistência a umidade 
e, principalmente, tratar dentina e esmalte 
simultaneamente”.

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

Uma das principais conclusões desse 
trabalho mostra que 71% do total 
do PIB de 2015, que foi de R$ 5,9 

trilhões, tiveram em sua geração a parti-
cipação da certifi cação digital. Ou seja, o 
Certifi cado Digital já é utilizado por quase 
três terços da economia.

De acordo com Antonio Sérgio Cangiano, 
diretor-executivo da ANCD, a certifi cação 
digital tem proporcionado inúmeros bene-
fícios para os cidadãos e para as instituições 
que passam a adotá-lo. “Com a certifi cação 
digital é possível utilizar a Internet como 
meio de comunicação segura para a dispo-
nibilização de diversos serviços com maior 
agilidade, facilidade de acesso e substancial 
redução de custos”, diz ele.

Além da entrega de obrigações com o 
governo, a certifi cação digital também é 
cada vez mais usada por contadores, advo-
gados, médicos, entre outros profi ssionais 
liberais, que já perceberam as vantagens 
que este instrumento digital traz para a 
rotina e estão usando amplamente esse 
recurso. “Esse estudo que encomendamos 
é bastante completo e esse dado é o primei-
ro, mas já confi rmado. Tão logo tenhamos 

Certifi cado Digital é usado por empresas 
que respondem por 71% do PIB

De acordo com estudo feito pela Associação Nacional de Certifi cação Digital (ANCD), o Brasil é um dos 
países que mais utiliza o certifi cado digital em diversos setores econômicos

certifi cação na economia brasileira. “O uso 
da Certifi cação Digital não está relacionado 
diretamente ao resultado da economia 
como um todo. O uso é generalizado para 
atividades fi scais e tributárias. Fato que 
deixa o Estado mais enxuto e ágil. De uma 
forma indireta, o uso desse instrumento 
provoca em tese um conforto fi scal maior 
pelas empresas, onde sempre estarão em 
dia com as suas obrigações fi scais e tri-
butárias e para governos que melhoram a 
arrecadação com segurança

“Com a metodologia de identifi car os se-
tores da economia que já usam largamente 
a certifi cação digital podemos afi rmar que 
graças à segurança que esse instrumento 
permite, inicialmente protagonizado pelo 
Estado, que enxerga o não repúdio de 
autoria, a integridade dos dados digitais 
e atribui validade jurídica, a certifi cação 
digital, dadas essas características e a 
capacidade de criptografi a do conteúdo, 
é a tecnologia mais avançada no presente 
para que o seu uso seja generalizado na 
rede mundial em qualquer aplicação que 
requeira identidade, conteúdo assegurado 
e validade jurídica (ANCD).

todas as conclusões o divulgaremos de 
forma mais completa. Essa informação, no 
entanto, nos pareceu por demais relevante 
e precisava ser compartilhada”.

O estudo mostra a participação do dia 
a dia, na economia, do uso da certifi cação 
digital na rotina das empresas. As empresas 
usam o certifi cado digital para autenticar 
suas notas fi scais eletrônicas. Trata-se, 
portanto, de uma fotografi a do momento da 

Odontologia adesiva: novos recursos para um sorriso lindo
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Especial

Mas outros fatos também foram importantes no ano para 
a ciência e a tecnologia, como a descoberta do exopla-
neta habitável mais próximo da Terra, a apresentação 

da foto da primeira fl or nascida em uma estação espacial e a 
constatação de que a Australopithecos Lucy morreu ao cair de 
uma árvore, que trouxe revelações sobre a evolução humana. 
Relembre alguns dos seis fatos científi cos e tecnológicos mais 
importantes de 2016:

Cientistas descobrem ondas 
gravitacionais previstas
há 100 anos por Einstein

Concebidas em 1915 por Albert Einstein (1879-1955) em 
sua Teoria da Relatividade Geral, as minúsculas distorções no 
espaço-tempo eram a única parte da teoria que ainda não havia 
sido confi rmada pela ciência. O valor da descoberta permitirá que 
astrofísicos conheçam mais sobre a composição das galáxias, os 
buracos negros e a dinâmica da gravidade

O pesquisador do Instituto de Física Teórica da Unesp, Riccardo 
Sturani, foi um dos líderes da equipe brasileira responsável por 
analisar os dados gerados pela detecção de ondas gravitacionais. 
Segundo o italiano radicado no Brasil, os cientistas passaram a 
ver objetos do universo que não emitem luz nem radiação eletro-
magnética e “que não poderiam ser vistos de outra forma”.

Planeta habitável descoberto a 20 
anos-luz da Terra

O exoplaneta “Proxima B”, como foi batizado, orbita ao redor 
da Proxima Centauri, a estrela mais perto do Sol. Ele tem con-
dições de temperatura parecidas com as da Terra, o que pode 
permitir a existência de água líquida em sua superfície, condição 
essencial para o surgimento de vida.  A descoberta é resultado 
do trabalho de dezesseis anos 
de uma equipe de mais de trinta 
cientistas que trabalharam com 
as observações feitas pelos te-
lescópios e outros instrumentos 
do Observatório Europeu do Sul 
(ESO, na sigla em inglês).

Nasa apresenta 
foto da 1ª fl or 
nascida em 
estação espacial

A agência espacial norte-
americana (Nasa) apresentou, 
no início do ano, fotos da primei-
ra fl or que cresceu na Estação 

Albert Einstein.
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O exoplaneta “Proxima B” foi descoberto pelo 
Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês).
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Nasa apresenta foto da primeira fl or cultivada no espaço.
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Astronautas aterrissam no Cazaquistão,
após quase um ano em estação espacial.
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Ondas gravitacionais e fl or nascida no 
espaço; relembre fatos da ciência em 2016
O ano de 2016 será lembrado cientifi camente pela 
confi rmação da existência de ondas gravitacionais 
estudadas por Albert Einstein há um século

Espacial Internacional (ISS), 
como parte de um experimento 
de dois anos para cultivar plan-
tas no espaço. O experimento 
com fl ores começou em 16 de 
novembro de 2015, quando 
o astronauta Kjell Lindgren 
ativou as sementes de zinias, 
um processo que se demons-
trou mais complicado que o 
esperado.

A planta sofreu ataque de 
mofo, devido à umidade. As 
partes afetadas pelo fungo 
foram retiradas e ela sobre-
viveu. Esse projeto tem como 
objetivo obter informações 
sobre a resposta das plantas em 
microgravidade e para futuras 
missões a Marte, que deverão 
conhecer como racionar água 
ao máximo e os possíveis problemas que podem surgir dentro 
dos módulos espaciais. Apesar de os astronautas já terem con-
seguido plantar alfaces e outros vegetais em sua horta espacial, 
esta é a primeira vez

Pesquisadores revelam que a 
australopithecos Lucy morreu ao cair 
de uma árvore

A descoberta de Lucy, um dos fósseis de hominídeo mais com-
pletos já identifi cados, preencheu uma lacuna na árvore evolutiva 
humana. Embora Lucy tivesse crânio, mandíbulas, dentes e longos 
braços similares ao de um macaco, ela andava ereta. Seus ossos 
compõem quase 40% de um esqueleto. A australophitecus, que 
viveu na África há 3,18 milhões de anos, provavelmente morreu 
ao cair de uma árvore, revelou um estudo científi co publicado 
pela revista Nature.

De acordo com o estudo, os ossos do braço de Lucy se esti-
lhaçaram com o impacto da queda. O trauma é semelhante ao 
de vítimas de acidentes de carro, afi rmaram pesquisadores dos 
Estados Unidos e da Etiópia. Com cerca de 1,10 metros, Lucy 
teria caído de uma altura de mais de 12 metros, a uma velocidade 
de mais de 56 km/h, segundo pesquisadores.  

Sonda Rosetta pousa em cometa, 
dando fi m a missão de 12 anos

Em setembro, a Sonda Rosetta aterrissou no cometa 67P/ 
Churyumov-Gerasimenko, encerrando uma missão espacial de 
mais de 12 anos, conduzida pela Agência Espacial Europeia 
(ESA). A missão foi lançada em março de 2004 com o objetivo 
de alcançar o cometa 67P e soltar sobre ele o robô Philae.

Conforme previsto, seu computador de bordo enviou para a Terra 
as últimas imagens, que mostram o solo do cometa 15 segundos 
antes do impacto, além de dados sobre os gases, compostos 
químicos e poeira presentes no local, que podem contribuir para 
a descoberta da origem do sistema solar. O objetivo da missão 
era capturar a maior quantidade possível de dados sobre os co-
metas, importantes objetos de estudo por serem considerados 
"restos" da formação do Sistema Solar que continuam vagando 
pelo Universo.

Minutos antes do encerramento, a Rosetta enviou a última 
mensagem no Twitter. "Enquanto me aproximo da superfície, 
meu instrumento Rosina indica o aumento da pressão de gases 
ao redor do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko".

O retorno de astronautas depois de 
um longo período no espaço

O cosmonauta russo Sergueï 
Volkov, o seu compatriota 
Mikhaïl Kornienko e o norte-
americano Scott Kelly ater-
rissaram, conforme previsto, 
no Cazaquistão, após Kelly e 
Kornienko passarem 340 dias 
na Estação Espacial Interna-
cional para preparar futuras 
missões a Marte. Sergueï 
Volkov, por sua vez, esteve 
a bordo por mais de cinco 
meses. O objetivo dos astro-
nautas era estudar os efeitos 
de longas jornadas espaciais 
no corpo humano. Fósseis da australopithecos LucyMomotarou2012.
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Enquanto Kelly estava no espaço, seu irmão gêmeo Mark, 
astronauta aposentado, permanecia na Terra. Como possuem o 
mesmo material genético, a Nasa pretende comparar os dados 
psicológicos e moleculares de Scott com os de Mark. Scott Kelly 

foi responsável pela realização de experimentos, como a criação 
de alface e a plantação de uma fl or no ambiente de microgravidade 
da ISS, a mesma que fl oresceu em janeiro deste ano (ABr).
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News@TI
Practo Compra a Enlightiks

@Practo, a plataforma líder de cuidados de saúde, anunciou hoje 
a aquisição da Enlightiks, sediada em Bangalore. A empresa é 

provedora de uma plataforma analítica avançada, que oferece so-
luções de inteligência empresarial (IE) para empresas de cuidados 
de saúde. A aquisição fortalecerá ainda mais o portfólio da Practo, a 
atual líder no segmento de cuidados de saúde, e expandirá soluções 
existentes - tais como o gerenciamento de consultas através da 
Qikwell e solução HIMS com stack completa com Insta. O produto 
principal da Enlightiks é a Querent, uma plataforma analítica preditiva 
e de inteligência empresarial que oferece insights proativos através 
de modelos complexos matemáticos, estatísticos, computacionais e 
cognitivos. Esta ferramenta permite aos CXOs otimizar seus negócios 
em tempo real a partir do primeiro dia de uso. 

Novo aplicativo promete ser o "Uber” da 
Construção 

@Foi lançado o Helper, um aplicativo que promete praticidade 
nos serviços de construção, decoração, arquitetura, paisagis-

mo e também ao mercado imobiliário. O novo app funciona como 
um “Uber” de profi ssionais que atuam nestas áreas, possibilitando 
localizar e contratar consultoria especializada. A empresa curitibana 
DevMaker fi cou à frente do projeto de desenvolvimento do aplicativo, 
que levou três meses para sair do papel. Segundo o sócio-diretor 
Ricardo Korobinski, “a ideia do Helper é viabilizar e democratizar os 
serviços de engenheiros, designers, paisagistas e arquitetos". Isso 
porque cada consultoria possui o valor fi xo de R$250,00, a qual pos-
sui duração média de uma hora. “Quando se fala em arquiteto, por 
exemplo, já se pensa em um serviço caro, e queremos desmistifi car 
isso”, complementa Bruno Macarini, CEO do Helper. O app atende o 
mercado curitibano e possui projeto de expansão para Miami, Lisboa, 
São Paulo e Florianópolis. O Helper é gratuito e está disponível nas 
lojas APP STORE ou GOOGLE PLAY.

Case

@Com duas soluções sendo utilizadas pelas agências dos Correios 
- o ERP SECT e a solução de pré-postagem MeusCorreios - a 

empresa Chip On prova que, com GeneXus, não é preciso ter uma 
equipe numerosa para conseguir desenvolver soluções que atendam 
grandes empresas. GeneXus é uma solução utilizada mundialmente 
por sua capacidade de simplifi car e aumentar a produtividade no 
desenvolvimento de software. A primeira versão comercial do SECT 
foi desenvolvida em apenas seis meses por um único desenvolvedor. 
Sistema de automação de agências 100% integrado, o SECT maximiza 
a operação e ainda gera relatórios gerenciais completos. O sistema 
surgiu em 1996 quando a proprietária de uma Agência de Correios 
Franqueada procurou a Chip On precisando de um software para 
administrar sua agência (http://www.chipon.com.br/). 

Tecnologia de suporte
a decisão clínica

contribuindo para salvar vidas 

Se você perguntar para 

um médico qual seria 

hoje o seu principal 

desafi o, certamente 

ele teria uma resposta 

pronta: fazer mais, 

em menos tempo, 

consumindo menos 

recursos e garantindo 

a efi cácia e a qualidade 

do atendimento ao 

paciente, tudo isso sob 

constante pressão

Neste contexto, o que 
pode realmente ajudar 
os profi ssionais de saú-

de a serem mais efi cientes em 
sua missão de salvar vidas? A 
tecnologia tem sido uma forte 
aliada, contribuindo de dife-
rentes formas. Tanto é assim 
que a área de saúde é hoje uma 
das principais apostas da in-
dústria de tecnologia, em nível 
mundial. Seja pelos benefícios 
que pode trazer aos pacientes 
ou pelos impactos no dia a dia 
dos médicos.

Uma tecnologia em espe-
cial tem respondido muito 
bem aos principais desafi os 
apontados pelos médicos: as 
ferramentas de apoio à decisão 
clínica, também conhecidas 
como CDS (do inglês Clinical 
Decision Support). Trata-se de 
tecnologia de fl uxo de traba-
lho, que permite aos médicos 
suportarem suas decisões 
com informações baseadas 
em evidência relacionadas a 
diagnósticos, recomendações 
de tratamento ou prescrição 
de medicamentos. Ela garante 
rápido acesso a informações 
precisas, durante o atendimen-
to ao paciente, que é quando 
eles mais precisam, e da ma-
neira mais conveniente.

O advento da tecnologia de 
apoio à decisão clinica tem 
sido impulsionado por uma 
série de fatores: necessidades 
humanas, necessidades de 
economia na área da saúde e a 
evolução que a própria tecno-
logia tem proporcionado. Um 
dos aspectos preponderantes 
reforçando este crescimento é 
o desejo de minimizar a elevada 
variabilidade dos cuidados com 
os pacientes. Não há motivos 
reais que expliquem porque 
um paciente recebe diferentes 

tratamentos dependendo do 
médico que o atende ou da 
região geográfi ca onde resi-
de, principalmente quando 
existe um enorme volume de 
evidências clínicas que podem 
suportar abordagens específi -
cas. No entanto, essa enorme 
variedade de procedimentos 
continua sendo bastante co-
mum em todo o mundo, em 
grande medida pela falta de 
uma base unifi cada de infor-
mações que capacite a tomada 
de decisão.

Outro agente motivador 
para a adoção crescente das 
tecnologias de apoio á decisão 
clínica é a explosão do volume 
de informações de natureza 
médica. O conhecimento 
científi co continua em plena 
evolução, levando ao desen-
volvimento de novas drogas, 
tratamentos e testes de diag-
nósticos. Assim, os médicos 
enfrentam a difícil tarefa de 
terem de atualizar continua-
mente os seus conhecimentos, 
a tal ponto de sentirem-se 
confi antes até mesmo para 
mudarem condutas estabele-
cidas. A tarefa de manter-se 
em dia com todos os avanços 
da medicina e aplicar no dia 
a dia as recomendações mais 
recentes, é um desafi o. Mas é 
justamente a possibilidade de 
mudar condutas médicas uma 
das principais vantagens deste 
tipo de ferramenta, benefício 
que refl ete diretamente na 
qualidade do atendimento ao 
paciente. De maneira muito 
rápida, é possível encontrar 
respostas que muitas vezes 
não estão sequer nos livros, 
para apoiar algum caso mais 
complexo, por exemplo.

A tecnologia de um modo 
geral, e a de apoio à decisão 
clínica em particular, auxilia de 
forma defi nitiva os médicos a 
tomarem as decisões certas, no 
momento certo, ajudando os 
pacientes a receberem o me-
lhor e mais seguro cuidado, ao 
mesmo tempo em que entrega 
efi ciência. Por essa razão, tem 
um papel crucial na missão de 
salvar vidas. 

(*) É Chief Medical Offi cer (CMO) da 
Unidade de Negócios de Efetividade 

Clínica da Wolters Kluwer, líder 
mundial em fornecimento de 

informações para profi ssionais e 
estudantes da área da saúde, que 

desenvolveu o solução para suporte 
a decisões médicas UpToDate®.

Peter Bonis (*)

Considerada uma das áreas médicas 
que mais crescem no mundo, a medi-
cina nuclear é uma especialidade que 
usa quantidades mínimas de substân-
cias radioativas (radiofármacos) como 
ferramenta para obter diagnósticos e 
oferecer tratamentos extremamente 
precisos. Utilizando esses elementos, 
o médico nuclear consegue obter 
imagens minuciosas que mostram o 
funcionamento dos órgãos do corpo 
humano e tecidos em pleno funcio-
namento.

Mesmo com esses benefícios, a espe-
cialidade permanece subutilizada no 
Brasil, como informa o médico nuclear 
e diretor do serviço especializado MND 
Campinas, Celso Dario Ramos. “A me-
dicina nuclear ainda enfrenta muitos 
desafi os para a expansão no Brasil. 
O número de especialistas, por exemplo, não ultrapassa 700 
médicos, sendo que mais de metade se concentra no Sudeste 
(55%), enquanto o Nordeste conta com 20%, o Norte com 15% 
e o Centro-Oeste com 10%”, diz.

Quando comparado o potencial de uso a outros países, o Brasil 
ocupa atualmente apenas a 25ª posição no ranking de quanti-
dade de exames, realizando 2,5 exames por mil habitantes/ano. 
O Canadá, por sua vez, executa 64,6. Segundo o especialista, 
a subutilização é ainda mais sentida pela população brasileira 
que utiliza o SUS.

“Existe uma grande assimetria entre o uso nos planos de 
saúde e no sistema público, enquanto os pacientes que utilizam 
a saúde suplementar têm mais acesso, os que não tem recursos 

recorrem ao SUS. Um exemplo disso 
é a utilização do PET/CT (sigla em 
inglês para tomografi a por emissão de 
pósitrons), um dos principais avanços 
da medicina nuclear, utilizado em 
especialidades como neurologia, car-
diologia, oncologia e endocrinologia, 
entre outras”, explica.

Atualmente, os planos de saúde pos-
suem a indicação para o exame PET, 
prevista em portaria, para oito casos: 
detecção de nódulo pulmonar solitário, 
câncer de mama metastático, câncer de 
cabeça e pescoço, melanoma, câncer de 
esôfago, tumor pulmonar para células 
não pequenas, linfoma e câncer color-
retal. Na saúde pública, porém, apenas 
três indicações são ressarcidas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS): câncer 
de pulmão de células não pequenas, 

câncer colorretal com metástase exclusivamente hepática com 
potencial ressecável e linfomas de Hodgkin e não Hodgkin. 

O médico nuclear ainda relata que muitas indicações im-
portantes estão de fora. “A lista não foi estendida para câncer 
de tireoide, colo do útero, testículo e ovário, entre outros. A 
utilização nesses casos já é prática comum em diversos países 
em todo o mundo, como no Uruguai, nosso vizinho de América 
Latina, que contempla também outros tipos de câncer na saúde 
suplementar”, comenta.

O diretor da MND Campinas explica que seria necessário 
que essa lista de indicações fosse ampliada para que parcelas 
maiores da população possam ter acesso aos diagnósticos e 
tratamentos oferecidos pela medicina nuclear.

Medicina nuclear: ferramentas avançadas de diagnóstico 
e tratamento seguem subutilizadas no Brasil

Nathana Lacerda (*)

Para alguns, trata-se de um bicho de sete cabeças, complexo 
e de difícil construção, mas construir uma imagem na in-
ternet com autoridade não é tão complexo quanto parece. 

É primordial que o infoprodutor tenha uma imagem e reputação 
bem construída nos meios digitais, pois é através desses meios 
que o sucesso se constrói, a audiência se multiplica e a autori-
dade se solidifi ca.

Sabendo disso, decidi listar 5 atitudes que geram autoridade 
na internet

1 -  Seja autêntico

Autenticidade é um ponto muito importante para o sucesso de 
um infoprodutor no meio digital. Esse é um ponto que sempre 
pode ser melhorado através do autoconhecimento: quanto mais 
a pessoa se conhece, mais potencial para ser autêntica ela tem. 
Para que a imagem na internet de um infoprodutor transmita 
autoridade, ela precisa ser única, verdadeira e condizente com os 
seus valores. No entanto, não se trata de se transformar em uma 
personagem diferente de quem ele é ou ser uma outra pessoa! 
Ser autêntico é ser, acima de tudo, verdadeiro consigo mesmo, 
admitindo os pontos fracos e fortes, unindo-os para que ambos 
se melhorem, de forma que o crescimento venha naturalmente. 
Outro detalhe importante é que o meio digital vem ganhando 
cada dia mais novos adeptos, pessoas que escolhem ser infopro-
dutores e investem nesta carreira. O que garante o sucesso e o 
fracasso de muitos deles é a autenticidade. Aquele que inova, que 
se melhora, que está à frente dos outros e que é autêntico, tem 
a sua imagem na internet com autoridade e se torna referência 
em seu segmento.

2 – Entenda o contexto de sua imagem na internet

Um dos grandes erros que um infl uenciador digital comete 
sempre é não entender o contexto no qual ele está inserido. 
Exemplifi cando: digamos que um infl uenciador digital quer trans-
mitir uma imagem na internet sobre simplicidade. Postar fotos 
em suas redes sociais dizendo que está hospedado em um hotel 
cinco estrelas, que adquiriu uma fortuna com o lançamento do seu 
produto, ou que comprou para seu bel prazer uma casa enorme 
com 40 cômodos, não condiz com a mensagem que essa pessoa 
quer passar para as pessoas sobre simplicidade. Isso não signifi ca 
que grandes conquistas não devem ser compartilhadas: a atenção 
deve ser dada à mensagem que é pregada e ao público-alvo.

3 – Abomine a resposta padrão

A imagem na internet baseia-se no que os outros estão falando 
sobre você. Um ponto em que muitos empreendedores sempre 
pecam muito é na resposta padrão. Para tudo, respondem a mesma 
coisa, seja um elogio ou crítica, sempre usam a mesma resposta 
robotizada que os distanciam de sua audiência. Essas respostas 

Imagem na internet: 5 atitudes 
que geram autoridade online

Cuidar da imagem na internet tem sido um tabu para muitos empreendedores

padrões nas redes sociais acabam com a imagem na internet 
de qualquer infl uenciador digital! O legal de se ter comentários 
sobre os conteúdos que o infoprodutor repassa no mundo digital 
é que isso permite que exista conexão com a audiência, ou seja, 
proximidade! Uma dica legal, é criar várias respostas diferentes 
de agradecimentos e, quando for responder alguém, responder 
de verdade, querendo que aquela resposta chegue ao seguidor, 
permitindo que ele se sinta único.

4 – Conheça quem te segue

É muito comum que determinados seguidores de um info-
produtor resolvam adicioná-lo também no perfi l pessoal. Nesse 
perfi l, na grande maioria dos casos, não é compartilhado conteúdo 
profi ssional, pois trata-se de um perfi l voltado à vida pessoal. No 
entanto, não é interessante para o infoprodutor ter seguidores 
de sua página em sua rede de contatos pessoais, pois o que é 
interessante para quem o segue não está no perfi l pessoal. Mesmo 
assim, estar nas redes sociais é ter a imagem exposta na internet, 
e por essa razão não se deve publicar nas redes sociais algum 
conteúdo que possa causar qualquer visão negativa.

5 – Nunca diga nunca

Uma atitude que contribui na construção de autoridade de um 
empreendedor com a sua imagem na internet é ter cuidado com 
o que fala! Levantar a bandeira do “nunca” pode ser perigoso 
para a imagem e reputação de alguém. Em um mundo constante, 
onde tudo muda o tempo todo, opiniões são alteradas dia após 
dia. Existem opiniões e atitudes mais extremas que merecem ter 
atenção ao serem reproduzidas. Alguém que diz, por exemplo, 
“Eu nunca vou investir em curso online”, e um ano depois vê 
que essa pode ser a melhor alternativa para o seu negócio, acaba 
entrando em descrédito. A imagem na internet está puramente 
ligada ao que um infoprodutor diz sobre ele mesmo, sobre seu 
produto, sobre comportamento e sobre o mundo. Por esta razão, 
melhor do que levantar a bandeira do “nunca farei isso, nunca 
farei aquilo” é manter-se aberto às mudanças de percepções, de 
ideais e de conceitos.

Com essas dicas de atitudes, um infoprodutor consegue en-
xergar que não é tão difícil construir uma imagem na internet de 
autoridade, mas ainda assim requer atenção e cuidado.

Confi ra o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qTfT_
JXJwK0

(*) É especialista em imagem e reputação, graduada em Comunicação Social 
- Jornalismo e um know-how de mais de 10 anos de atuação no mercado de 

assessoria de imprensa e relações públicas.

Com a chegada do calor do verão, aumenta 
a frequência de utilização dos aparelhos de ar 
condicionado, porém, você sabia que manter 
a manutenção em dia pode prolongar a vida 
útil do equipamento? A falta de cuidados com 
o ar condicionado pode diminuir a vazão do ar 
e reduzir o rendimento térmico. Isso força o 
aparelho a trabalhar mais, o que ocasiona um 
aumento no consumo de energia elétrica e 
possíveis danos aos equipamentos. Pensando 
em evitar isso e te ajudar, separamos dicas 
preciosas com o sócio proprietário da Heime 
Climatização e Automação, Igor Kaufeld para 
você realizar a manutenção correta do seu ar 

e tê-lo funcionando bem por mais tempo.
Ar puro

É importante manter os fi ltros do ar sem-
pre limpos. Uma periodicidade de limpeza a 
cada 15 dias é o sufi ciente para ter todas as 
impurezas prejudiciais para a saúde longe do 
seu aparelho. É só retirar os fi ltros, lavá-los 
com sabão neutro e água. “O acúmulo de 
poeira dentro dos fi ltros do ar pode manter 
fungos, bactérias e poluentes no equipa-
mento. Além de trazer um cheiro ruim para 
o ambiente e causar problemas alérgicos”, 
ressalta Kaufeld. Além da limpeza frequente 
dos fi ltros, é importante que, ao menos uma 

vez por ano, um técnico especializado seja 
chamado para realizar uma manutenção no 
ar condicionado.
Portas e janelas fechadas

Outro ponto importante para o bom fun-
cionamento do ar condicionado é manter as 
portas e janelas fechadas. Sem a circulação 
de ar externo (vindo de fora do ambiente), 
o aparelho não precisa trabalhar dobrado 
para resfriar o ar a todo instante. Além 
disso, persianas também ajudam a reter a 
luz do sol, evitando que equipamento de ar 
condicionado precise trabalhar mais para 
refrigerar o ambiente. 

Confi ra dicas para manter seu ar condicionado 100% neste verão
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Esta sexta, o vigésimo quinto dia da lunação é ótimo para fazer negócios e tratar de questões familiares e sociais. De manhã 

tudo deve ser um pouco mais lento, com atrasos e mudanças de planos. Depois do meio-dia a Lua ingressa em Escorpião que 

vai deixar o astral mais intenso. A tarde e à noite devem ser mais harmônicas. O Sol e a Lua formam aspecto positivo que traz 

clareza e a Lua em harmonia com Marte traz iniciativa e muita energia. Mais tarde, o clima deve ser bem mais inspirado, leve e 

gostoso. Mercúrio favorece as viagens no início da noite e torna o fi nal da sexta um bom momento para viajar. Haverá facilidade 

de entendimento entre as pessoas e a sensação de que as coisas estão em seus devidos lugares, com harmonia e integração.
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A Lua em Escorpião no começo da 
tarde torna os afetos felizes e as 
esperanças renovadas neste fi nal 
de ano. Precisa ter um novo objetivo 
para ser alcançado em 2014. Muita 
inspiração para iniciar algo novo e 
assumir responsabilidades que terá 
que cumprir. 67/467 – Branco.

Será aplaudido pela inspiração e 
sensibilidade que darão os resultados 
esperados. Haverá busca do que é 
ideal, fazendo com que sonhos e 
aspirações mais íntimos afl orem. Dê 
carinho e atenção à pessoa amada, 
amigos e familiares. 77/377 – Azul.

O dia é mais pesado de manhã com 
a Lua solta e deve saber conter as 
emoções que serão negativas. De 
tarde use o seu lado intenso que 
precisa ser mostrado às pessoas 
neste começo de ano. Inspiração 
para o trabalho artístico, mas cau-
tela com novos projetos. 16/616 
– Amarelo.

Será mais fácil se envolver mais 
nos relacionamentos, mas é preciso 
controlar a tendência e não enxer-
gar bem os defeitos e se desiludir 
facilmente. Colabore com colegas 
e demonstre sua competência para 
assumir nova posição no trabalho que 
realize em breve. 52/352 – Verde.

De tarde as afeições se equilibram 
com a Lua em Escorpião neste fi nal 
de sexta. Ficar atento ao que se 
passa ao seu redor é importante, 
em todos os setores de sua vida. Não 
faça contatos decisivos na manhã 
desta sexta, com a lua fora de curso 
aconselha manter a rotina. 76/576 
– Amarelo.

Viva intensamente o amor e as fortes 
emoções que este sentimento pro-
porciona neste momento. Conviva 
mais com amigos e demonstre o que 
sente por alguém. Um contato mais 
próximo com as pessoas que quer 
bem fará você sentir-se feliz nesta 
sexta. 36/336 – Verde.

Não faça apenas o que tem que fazer 
empenhe-se em aprender algo novo 
e inédito, inove mais neste novo ano. 
No amor irá sentir-se atraído por al-
guém que conhecer poderá preparar-
se para iniciar um relacionamento 
duradouro ao lado de alguém que 
ama. 89/489 – Cinza.

Seja direto e prático nos assuntos 
pessoais resolvendo impasses e 
mudando rumos somente depois 
de pensar muito bem. Aceite as 
críticas se vierem para melhorar 
sua vida pessoal e profissional. 
Obterá lucros nos negócios que 
visem o social e ajudem ao próximo. 
63/463 – Azul.

Precisa reconhecer o valor de cada 
coisa que conquistou até hoje. Com o 
Sol em seu signo e a Lua em Escorpião 
terá facilidade para o diálogo com 
familiares e amigos. Será mais fácil 
neste fi nal de semana dizer o que 
sente por alguém e falar abertamente 
o que pensa. 81/481 – Vermelho.

Trace novas metas ou realize antigos 
projetos que tem em mente depois do 
aniversário. Cuide do lado espiritual, 
rezando e meditando mais nesta 
fase considerada a mais delicada do 
ano. Pode haver descontentamento 
ou falta de interesse nas relações 
no começo desta sexta. 82/482 – 
Branco.

Com a Lua em Escorpião de tarde 
estará mais romântico e sensível. 
É preciso evitar o excesso no que 
fala que pode levar a aborrecimen-
tos e desencontros a tarde. Evite 
comentar sua vida intima ou pedir 
orientação a outras pessoas. Trate 
seus familiares com mais atenção, 
vai precisar deles. 34/934 – Azul.

Bons momentos devem ser vividos na 
relação amorosa pela sensibilidade 
provocada pela Lua em Escorpião. 
Pode resolver qualquer problema so-
cial ou intimo com toda a facilidade. 
Será mais fácil se envolver mais nos 
relacionamentos, mas sem se iludir. 
65/165 - Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 23 de Dezembro de 2016.Dia de Santa Vitória, São João 
Cânsio, São Sérvulo, São Euniciano, São Mardônio, e Dia do Anjo 
Mitsrael, cuja dádiva é a virtude. Dia do Vizinho. Hoje aniversaria o 
vocalista Eddie Vedder que faz 52 anos, a atriz e dançarina Cláudia Raia 
que nasceu em 1966, a modelo e cantora Carla Bruni que chega aos 49 
anos e o ex-jogador de voleibol Giba que nasceu em 1976.

O nativo do dia O nativo de Capricórnio deste dia e grau é 
uma pessoa forte, prática e com imaginação. 

Persistente, sempre atinge seus objetivos. Independente orgulhoso rea-
lista e com aptidão natural para os negócios. É trabalhador dedicado, 
pode ocupar posição de gerência ou administração. Gosta de novidades: 
viagens, pessoas, aventuras. Terá vida longa e humor agradável. É muito 
tranqüilo modesto e virtuoso. Gosta muito da solidão, mas precisa manter 
o controle sobre as situações a sua volta. Procura a fama e pode alcançá-
la através de atividades artísticas. No lado negativo nascem pessoas 
insubordinadas e não cumpridoras de seus deveres.

Simpatias que funcionam
Para afastar o azar: Na primeira noite de Lua 
Nova, plante 1 mudinha de palma-de-santa-rita no 
quintal de sua casa ou em um vaso de barro. Enterre 
1 estrela-do-mar (que você pode encontrar em lojas de 
produtos místicos) e deixe até o próximo ciclo da Lua 
Nova. Desenterre a estrela-do-mar, que teve tempo 
sufi ciente para absorver as energias da planta, lave e 
embrulhe em 1 pedaço de tecido vermelho. Guarde 
no fundo do seu guarda-roupa e, toda vez que o azar 
estiver atrapalhando, pegue o embrulho e mentalize 
que está absorvendo energias positivas. Cuide bem 
de sua planta para afastar o azar de sua vida.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. 
Com um bebê: discussões em família. Com dois ou 
muitos bebês: espere gravidez em família. Se o quarto 
estiver escuro é sinal de problemas futuros. Números 
de sorte:  06, 21, 24, 30, 32 e 51.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Stand-up 
Comedy

Rir ainda é o melhor remédio! 
Lançando seus olhares com ob-
servações bem humoradas sobre 
a sociedade, os humoristas intera-
girão com a plateia no espetáculo 
Será que Bete Faria?, portando 
apenas microfone. Assim, criarão 
um ambiente alegre, possibilitan-
do aos espectadores excelentes 
gargalhadas. O show traz à tona 
situações que, através de visões 
transversais de cada integrante, 
garante momentos memoráveis 
ao público que ainda se deliciam 
com espetinhos e long neck ge-
lada a preço justo. Com Alysson 
Lima e convidados.

Serviço: Ofi cina de Artes Rosina Pa-
gan, R. Dr. Lopes de Almeida, 223, Vila 
Mariana, tel. 2769-7388. Sábados, às 20h30 
(Exceto dias 24/12, 31/12). Ingresso: R$ 
30. Até  25/03.

Uma das maiores comédias 
do teatro brasileiro, que se 
mantém em cena há mais de 
duas décadas e arrebanhou 
um público estimado em 2 
milhões e meio de pessoas ao 
longo deste período. A peça “As 
Filhas da Mãe” conta a estória 
de uma mãe de meia idade, Diva 
Maria, cuja longa e fracassada 
trajetória nos meios artísticos 
a leva a investir na carreira 
das duas fi lhas, Deise Maria e 
Dalva Maria. Como ambas são 
totalmente desprovidas de ta-
lento, as inúmeras tentativas de 
“encaixá-las” em alguma pro-
dução artística falham suces-
sivamente, criando situações 
hilárias e levando as duas moças 
à atitude desesperada de fugir 
de casa para obter a liberdade. 

Obras da exposição 
Classicismo, Realismo, 
Vanguarda: Pintura 
Italiana no Entreguerras. 

A exposição Classicismo, 
Realismo, Vanguarda: 
Pintura Italiana no En-

treguerras, apresenta as 71 
pinturas italianas adquiridas 

entre 1946 e 1947, por Fran-
cisco Matarazzo Sobrinho, o 
Ciccillo, e sua esposa Yolanda 
Penteado, para a criação do 
antigo MAM de São Paulo. A 

exposição traz ainda dez obras 
de artistas brasileiros cujas prá-
ticas mantinham relação com o 
ambiente artístico italiano do 
entre guerras. Talvez uma das 

coleções mais importantes de 
arte moderna italiana fora da 
Itália, esse conjunto de obras do 
MAC USP pode conta r uma his-
tória da arte moderna italiana da 

primeira metade do século XX.

Serviço: MAC USP Ibirapuera, Av. Pedro 
Álvares Cabral, 1301, Parque Ibirapuera, tel. 
2648-0254. De terça a domingo das 10h às 
18h. Entrada franca. Até 30/12.

“Ópera Urbe - Peste Contemporânea”.

A peça “Ópera Urbe - Peste Contemporânea” é um ato-espetáculo-
musical que conta a história de quatro amigos que veem suas relações 
de amor, amizade e afeto se dissiparem por questões afeitas aos dias 
tensos e conturbados da contemporaneidade, tais como o fanatismo 
religioso, o binômio capital/consumismo, as diversas formas de vivenciar 
a sexualidade e a intolerância de modo geral. Com Karen Menatti, Flavio 
Barollo, Eduardo Mossri, Andre Cezar Mendes e Leona Jhovs.

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor 822, Ipiranga, tel.  3340-2000. Sábado (7) às 20h30 
e domingo (8) às 18h. Entrada franca. 

Fase brasileira
A mostra Idas e vindas apresenta um panorama da 

produção de Lasar Segall, com enfoque especial na “Fase 
Brasileira” e seus desdobramentos, sem deixar de lado 
períodos e tendências importantes, como a sua produção 
inicial, fortemente infl uenciada pelo impressionismo e 
pelo período expressionista, até obras dos fi ns da década 
de 1950. A exposição conta também com objetos de seu 
ateliê e residência, bem como textos de autoria do artista, 
contextualizando cada período abordado.

Serviço: Museu Lasar Segall, R. Berta, 111, Vila Mariana, tel. 
2159-0400. De quarta a segunda das 11h às 19h. Entrada franca. 
Até 29/12.

Piano a Quatro mãos 
Durante os cinco dias de apresentação, o 

Duo Perez-Biazioli realizará um diversifi cado 
programa de obras para piano a quatro mãos 
que vai de Beethoven a Gershwin, focando 
principalmente no repertório do século XIX e 
nas obras de compositoras como Clara Schu-
mann, Fanny Mendelssohn, Cecile Chaminade 
e Mel Bonis.

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, Centro, tel. 
3111-7000. De segunda (9) a quinta (12) às 12h15. Entrada 
franca.

Italianas
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Com Luiggi Francesco, Carmen 
Sanches, Nicole D’Fiori, Fausto 
Crispim, Alexandre Battel e 
Ozamir Araujo.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Bri-
gadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 
3105-3129. Sábados, às 21h e domingos 
às 20h e quintas às 21h. Ingresso: R$ 60. 
Até 12/01.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
CORTE ISSO: A existência na 
Terra é comparável a um fi lme 
que você está protagonizando. O 
diretor e o intérprete se conju-
gam em você mesmo, porque a 
objetiva da livre escolha jaz em 
suas mãos, tanto quanto as ima-
gens da película são arquitetadas 
por seus próprios pensamentos. 
Atenda aos seus encargos, tão 
bem quanto lhe seja possível. 
Muitos episódios e trechos, 

inconvenientes podem ser evi-
tados para que se lhe destaque 
a excelência do trabalho:

lembranças amargas;
idéias de vingança;
ressentimentos;
desilusões;
prejuízos e fracassos;
doenças e azedume;
condenação e impaciência;
reclamações...

Quando qualquer desses lances 

vier a surgir em seu caminho ou 
em sua imaginação, corte isso. 
Converta a sombra em luz, na 
vivência da esperança e do bem. 
E arrede de você tudo o que lhe 
possa tisnar a tranqüilidade, 
porque em futuro próximo ou 
menos próximo, o seu fi lme 
estará na tela da verdade e as 
suas escolhas vão passar. (De 
"Busca e acharás", de Francisco 
Cândido Xavier - André Luiz).

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

42º Subdistrito - Jabaquara
Dr. Gilberto Adolfo - Substituto do Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: JEOVÁ CESÁRIO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autonomo, estado civil solteiro, nascido em Quixeramobim - CE, no dia 11/01/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Cesário de Sousa Filho e 
de Maria Franklin de Sousa. A pretendente: LUCIANA DIAS DE ANDRADE, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão autonoma, estado civil divorciada, nascida em São João, 
Evangelista - MG, no dia 28/01/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Geraldo Dias de Andrade e de Joseja Antonia Fernandes.

O pretendente: FRANCISCO OCIMAR DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão autonomo, estado civil divorciado, nascido em Pacajus - CE, no dia 01/10/1953, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Sales de Araujo e de 
Ana Alves de Araujo. A pretendente: JOSIANE VIANA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
29/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Ribeiro dos 
Santos e de Nelzi Viana dos Santos.

O pretendente: CHINONSO EMMANUEL UWANDU, de nacionalidade nigeriana, pro-
fi ssão ajudante, estado civil solteiro, nascido em Amauzari - Nigeria, no dia 01/12/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Bernard Uwandu e de Comfort 
Nwaulari Uwandu. A pretendente: GILDENIR MARCELINA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão técnica de enfermagem, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 25/04/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Florisvaldo Sampaio de Souza e de Flonite Marcelina Souza.

O pretendente: MÁRCIO VIEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão professor, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/03/1969, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marciliano Espósito da Silva e de Olga Stella Vieira 
da Silva. A pretendente: IONE ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão manicure, 
estado civil solteira, nascida em Custódia - PE, no dia 18/04/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Ires Alves.

O pretendente: JOAQUIM RAMOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
policial municipal, estado civil divorciado, nascido em Iraquara - BA, no dia 22/07/1952, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joao Batista de Souza e de 
Maria Ramos de Souza. A pretendente: SANDRA LUCIA ZANINI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão copeira, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
05/06/1958, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edgard Zanini e de 
Thereza Pierre Zanini.

O pretendente: FILIPE AMARAL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Lourenço da Mata - PE, no dia 11/01/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Amaral de Oliveira Sobrinho e 
de Silvana Alves de Oliveira Amaral. A pretendente: BIANCA TAMAROSSI D´ALMEIDA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão cirurgião dentista, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 10/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de João Cintra D´Almeida e de Cassia Aparecida Tamarossi D´Almeida.

O pretendente: DANIEL WONG KWONG, de nacionalidade brasileira, profi ssão comerciante, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 15/04/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Kwong Yim Wai e de Wong Sut Fan Kwong. A pretendente: 
LUCIANA HITOMI TAGOMORI, de nacionalidade brasileira, profi ssão cabeleireira, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo -SP, no dia 24/02/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Satoshi Tagomori e de Dirce Otsubo Tagomori.

O pretendente: FELIPE PIRES CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão pro-
pagandista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 22/08/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ricardo Carneiro e de Elza de Jesus 
Cavalheiro Pires Carneiro. A pretendente: LAYLA LOUYSE FIGLIOLI CARVALHO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Pau-
lo - SP, no dia 05/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo 
Sérgio Germano Carvalho e de Maria Amélia Nunes Figlioli Carvalho.

O pretendente: DIOGO GUEDES LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão autôno-
mo, estado civil solteiro, nascido em Itamarandiba -MG, no dia 14/06/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Pereira Lima e de Tereza Guedes 
Lima. A pretendente: FRANCIELE DE SOUZA VAZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista fi nanceiro, estado civil solteira, nascida Diamantina - MG, no dia 10/08/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adão Soares Vaz e de Carmelita 
de Souza Vaz.

O pretendente: RENATO NAZÁRIO IDE, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 03/11/1982, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Yoshimi Ide e de Rita de Cassia Nazario Ide. A 
pretendente: KÁTIA MITIKO NOGAMI, de nacionalidade brasileira, profi ssão funcionaria 
publica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/08/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Yoshimitsu  Nogami e de Kioko Nogami.

O pretendente: LUIZ GABRIEL DE MATTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
montador de moveis, estado civil divorciado, nascido em Curitiba - PR, no dia 25/09/1973, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos de Mattos e de Lucia 
Cardoso de Mattos. A pretendente: CRISTINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 19/09/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Durval Gonçalves 
de Oliveira e de Therezinha Carossi de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL GOMEZ SANCHEZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
jornalista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/11/1974, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Gomez Gil e de Tereza Sanchez Ciria. 
A pretendente: KARIN CORADIN, de nacionalidade brasileira, profi ssão farmacêutica, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo -SP, no dia 18/07/1976, residente e domici-
liada em Santa Teresinha, São Paulo - SP, fi lha de Randal Persio Coradin e de Tereza 
Cristina Andrioli Coradin. Obs.: Enviado cópia do edital para ser afi xado no Cartório de 
residência da pretendente.

O pretendente: BELMONTE DO NASCIMENTO ATANÁSIO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão moto boy, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 20/10/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Atanásio e de Maria das 
Graças Atanásio. A pretendente: CINTIA ADRIANO AMORIM, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão comerciaria, estado civil solteira, nascida em Tupi Paulista - SP, no dia 
15/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Amorim 
Bezerra e de Antõnia Adriano Amorim Bezerra.

O pretendente: NAILSON VÁRLEI FERREIRA BERTO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Francisco - MG, no dia 
28/11/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Alberto Pereira 
Berto e de Naildes Ferreira da Luz Berto. A pretendente: BIANCA EUGENIO NUNES DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, nascida 
em Diadema-SP, no dia 25/02/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Odi Nunes de Oliveira e de Maria da Glória Eugenio.

O pretendente: JOÃO DE OLIVEIRA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são coordenador de projetos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 
05/01/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Belina de Oliveira 
Almeida. A pretendente: SANDRA ROSA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Diadema -SP, no dia 27/05/1978, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edmário Rodrigues de Oliveira e de 
Leonalia Rosa de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON TAVARES DE SOUZA LIMA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão Motoista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Tavares de Lima e de Raquel Pires 
de Souza de Lima. A pretendente: LUCILENE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão manicure, estado civil solteira, nascida em Rancharia - SP, no dia 24/02/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Zilda dos Santos.

O pretendente: SODONHO APARECIDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão motorista, estado civil solteiro, nascido em Diadema -SP, no dia 24/03/1973, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edmario Rodrigues de Oliveira e 
de Leonalia Rosa de Oliveira. A pretendente: ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de produção, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo -SP, no dia 26/01/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Salvely Aparecido de Souza e de Diva Rodrigues de Souza.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO BORNE CARNEIRO DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão consultor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 
23/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo Americo 
Carneiro Hidalgo de Lima e de Aurea Maria Borne Mendes de Lima. A pretendente: 
CLAUDIA BARBOZA ROSAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão psicóloga, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo -SP, no dia 02/03/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Anildo Rosas e de Silvia Aparecida Barboza Rosa.

O pretendente: HEBERT RICARDO CORREA SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão comerciário, estado civil solteiro, nascido em Bocaiúva - MG, no dia 30/04/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Moacir Angelo Silva e de Mamedina 
de Fátima Correa. A pretendente: RAQUEL LAIS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/09/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edivaldo Rodrigues Vieira e de 
Maria de Lourdes Vieira.

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO SILVA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão promotor de vendas, estado civil solteiro, nascido em Diadema -SP, no dia 
10/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aldemir Silva Barbosa 
e de Rita de Cassia Augusto. A pretendente: VANESSA SANTANA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
-SP, no dia 10/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdeci 
Luiz da Silva e de Rosineide Santana da Silva.

O pretendente: JOSÉ CLAUDIO DE ANDRADE FILHO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão comerciario, estado civil solteiro, nascido em Aguá Preta -PE, no dia 28/02/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Claudio de Andrade e de Josefa 
Maria Peres da Silva. A pretendente: PALOMA GOMES MONTEIRO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciaria, estado civil solteira, nascida em São Paulo -SP, no dia 
03/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luis Carlos Monteiro 
e de Maria Zenilda Gomes de Melo.

O pretendente: DANIEL BRANDÃO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de produção, estado civil solteiro, nascido em Pedro II - PI, no dia 10/10/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osmar Alves Pereira e de Maria 
Pereira Brandão. A pretendente: ALESSANDRA, ANDRADE RIBEIRO DA SILVA de 
nacionalidade brasileira, profi ssão pedagoga, estado civil solteira, nascida São Paulo -SP, 
no dia 03/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Ribeiro 
da Silva e de Ozilene Pereira de Andrade Silva.

O pretendente: SERGIO ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são cozinheiro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo -SP, no dia 11/09/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Fernandes da Silva e de 
Maria das Graças da Silva. A pretendente: LUCIENE SILVA SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciaria, estado civil solteira, nascida em São Paulo -SP, no dia 
17/11/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valmir Silva Souza e 
de Cecy Silva Souza.

O pretendente: DANILO DE MORAES PAULINO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
atendente, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 15/08/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Paulino Neto e de Linete Alves de Moraes 
Paulino. A pretendente: BÁRBARA SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/05/1998, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Valdeir Soares e de Claudia Aparecida Soares.

O pretendente: DEIVID SANTOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar, estado civil solteiro, nascido em Diadema -SP, no dia 04/02/1996, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo de Paula Ferreira e de Regina Silva 
Santos. A pretendente: HELÂNE REGIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
jovem aprendiz, estado civil solteira, nascida em Valença do Piauí - PI, no dia 01/04/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edmilson Luis Regis e de Alzirene 
Alves da Silva Regis.

O pretendente: LEANDRO DE ASSIS AGUIAR, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
agente de suporte técnico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 
06/07/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Batista de 
Aguiar e de Maria Aparecida de Assis Batista. A pretendente: JAQUELINE SANTOS 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, profi ssão líder de quiosque, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo -SP, no dia 27/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Anatorio de Santana e de Odeni Silva dos Santos.

O pretendente: EDMILSON DA SILVA CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo -SP, no dia 20/03/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Tenorio Cavalcante e de Elizabeth da Silva 
Cavalcante. A pretendente: ELÂNIA PEREIRA DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão operadora de máquina, estado civil solteira, nascida em Aguiar - PB, no dia 
26/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Pereira de 
França e de Maria Edinalva Pereira.

O pretendente: FERNAND DITU TSHAMA, de nacionalidade congolesa, profi ssão 
embalador, estado civil solteiro, nascido em Kinshasa - Congo, no dia 21/03/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Anaclet Tshama e de Odia Annie. 
A pretendente: CRISTINA NASCIMENTO PARANHOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão operadora de caixa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
03/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jair Vieira Paranhos 
e de Ilda Carvalho Nascimento.

O pretendente: ROBÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão armador/montador, estado civil solteiro, nascido em Ilhéus - BA, no dia 04/02/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio José do Nascimento e de 
Maria de Lourdes Pereira. A pretendente: MÁRCIA MOREIRA DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em Itabuna - BA, 
no dia 09/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Valmir 
dos Santos e de Sebastiana Moreira dos Santos.

O pretendente: JOÃO FABIANO CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar 
de acabamentos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/08/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião Germano de Carvalho e de Rita do 
Nascimento Carvalho. A pretendente: KATIA REGINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de acabamentos, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
28/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Iris da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSE AMARANTE DE SANTANA,  de nacionalidade brasileira, profi ssão 
supervisor, estado civil divorciado, nascido em Araua - SE, no dia 05/11/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Hilton Joaquim de Santana e de Josefa Amarante 
de Jesus. A convivente: NEIDE GUIMARÃES MORAIS, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão técnica de enfermagem, estado civil solteira, nascida em Emilianópolis - SP, no dia 
24/10/1961, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vitor Morais e de Izaura 
Guimarães Morais. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para Conversão 
de União Estável em Casamento, cujo assento respectivo será lavrado independente de 
qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: PEDRO LUIZ ISIPPON, de nacionalidade brasileira, profi ssão aposentado, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/09/1950, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Isippon e de Thereza Vandelli Isippon. A convivente: 
WILMA CAETANA DE SALLES, de nacionalidade brasileira, profi ssão professora, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/09/1961, residente e domiciliada em 
São Paulo  - SP, fi lha de Orlando Francisco de Salles e de Aparecida Caetana de Salles. 
Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para Conversão de União Estável 
em Casamento, cujo assento respectivo será lavrado independente de qualquer outra 
formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ADRIANO JOSÉ DE JESUS QUINO, divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Santo Amaro), no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (28/01/1982), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de João Vianez de Aquino e de Luzia de Jesus Aquino. A pretendente: 
FLAVIANE MENESES DOS SANTOS, divorciada, profi ssão empresária, nascida em 
Itabuna, Estado da Bahia, no dia vinte e dois de março de mil novecentos e setenta e 
nove (22/03/1979), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Osvaldo Menezes 
dos Santos e de Domingas Marlene Cardoso Santos.

O pretendente: CARLOS COSTA MILHOMEM, solteiro, profi ssão músico, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Liberdade), no dia quatro de março de mil novecentos e 
setenta e oito (04/03/1978), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Gumercindo 
de Souza Milhomem e de Margaret Eliane Costa Milhomem. A pretendente: ELIANA 
GENNARI, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Ibirapuera), no dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta (18/03/1980), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Alberando Gennari Filho e de Maria Emilia Curti 
Gennari.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA, divorciado, profi ssão gerente 
de informática, nascido em Brasília, Distrito Federal (2º Ofício), no dia vinte e um de 
outubro de mil novecentos e setenta e sete (21/10/1977), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Henrique Arthur de Souza e de Ana Maria Vieira de Souza. O 
pretendente: RAFAEL CARDOZO BARBOSA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro (1º Distrito), no dia vinte e quatro de 
agosto de mil novecentos e oitenta e dois (24/08/1982), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Paulo Cesar Barbosa e de Luzia Cardozo Barbosa.

O pretendente: FABIANO DE ASSIS VIANA MANSUR, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia nove de setembro de mil 
novecentos e oitenta (09/09/1980), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de 
Gilberto Alipio Mansur e de Vivina de Assis Viana Mansur. A pretendente: MARIANA DE 
SOUZA NASCIMENTO, solteira, profi ssão economista, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Jardim Paulista), no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(03/10/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Vilson Carlos Molero 
Nascimento e de Ana Lucia de Souza Nascimento.

O pretendente: MICHAEL GERALDO DE BRITO SPUNAR, divorciado, profi ssão 
encarregado de montagem, nascido em Porto Amazonas, Estado do Paraná, no 
dia primeiro de agosto de mil novecentos e setenta e seis (01/08/1976), residente e 
domiciliado neste subdistrito, fi lho de Alceu Spunar e de Sirley Terezinha de Brito Spunar. 
A pretendente: CARLIONE MARQUES DE SOUZA, solteira, profi ssão subgerente, 
nascida em Pirapora, Estado de Minas Gerais, no dia primeiro de setembro de mil 
novecentos e setenta e quatro (01/09/1974), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Jorge de Souza e de Vilma Marques de Souza.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MORAES DUQUE, solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia nove de janeiro de 
mil novecentos e oitenta (09/01/1980), residente e domiciliado nesta Capital, fi lho de 
Carlos Alberto Duque e de Salete Marcelino Galvão Moraes. A pretendente: HANNAH 
HEBLING CECCHETTO, solteira, profi ssão administradora, nascida em Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo (3º Subdistrito), no dia dezessete de dezembro de mil novecentos 
e noventa (17/12/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José Omar 
Cecchetto e de Vânia Cristina Hebling Cecchetto. Obs.: Enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: ALEXANDRO LIBERATORI LINS DE ARAÚJO, solteiro, profi ssão 
analista de segurança, nascido em Fernandópolis, Estado de São Paulo, no dia vinte e 
dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (22/01/1981), residente e domiciliado 
nesta Capital, fi lho de João Lins de Araujo e de Shirlei Liberatori. A pretendente: 
AMANDA GUEDEIHEN CATTANI DIAS, solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e 
dois (10/04/1992), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de David Marcos Dias 
e de Valeria Cattani Dias. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de 
residência do pretendente.

O pretendente: MARCELO LAMANNA DE CAMPOS MAIA DORIA, divorciado, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no 
dia treze de junho de mil novecentos e setenta e sete (13/06/1977), residente e 
domiciliado neste subdistrito, fi lho de Gustavo André Rodrigues Doria e de Eniete 
Lamanna Rodrigues Doria. A pretendente: RUTI BERWALDT DE OLIVEIRA, solteira, 
profi ssão economista, nascida em Cerro Largo, Estado do Rio Grande do Sul, no dia 
dezenove de setembro de mil novecentos e setenta e nove (19/09/1979), residente 
e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Horizonte Gonçalves de Oliveira e de Eli 
Berwaldt de Oliveira.

O pretendente: GUILHERME FLOSI STOCCHERO, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia treze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (13/02/1984), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Ithamar Nogueira Stocchero e de Gelde Henriqueta Flosi Stocchero. A 
pretendente: PRYSCILLA CAROLINE TRINDADE, solteira, profi ssão médica, nascida 
em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no dia dezoito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (18/09/1987), residente e domiciliada em São Caetano do 
Sul, Estado de São Paulo, fi lha de Luiz Eleuterio Trindade e de Maria Luiza Guilhen 
Trindade. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da 
pretendente.

O pretendente: LUCCAS TROMBIERI SANCHEZ, solteiro, profi ssão analista de 
comércio exterior, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia 
quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (04/12/1988), residente 
e domiciliado nesta Capital, fi lho de Emmanuel Dias Sanchez e de Elaine Cristina 
Trombieri Sanchez. A pretendente: MIRTES SOUSA COSTA, solteira, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jabaquara), no dia 
vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e nove (28/05/1989), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de Elias Alves da Costa e de Maria José Matos de 
Sousa Costa. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência 
do pretendente.

O pretendente: KLEZER LIMA GASPAR CARVALHO DA SILVA, solteiro, profi ssão 
médico, nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5º Registro Civil), no 
dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e seis (27/03/1986), residente e 
domiciliado neste subidistrito, fi lho de Klezer Gaspar Carvalho da Silva e de Cristina 
Maria Lima Gaspar Carvalho da Silva. A pretendente: PAULA DA MATTA KALL, 
solteira, profi ssão bancária, nascida em Niterói, Estado do Rio de Janeiro (2ª Zona), 
no dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (17/09/1985), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Otto William Kall e de Sylvia da 
Matta Kall.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RODRIGO STROISCH BARBATO, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia quatro de março de 
mil novecentos e setenta e nove (04/03/1979), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Antonio Arco Barbato e de Carmen Beatriz Stroisch Barbato. A convivente: 
MARIANA SCHIESSER BERNARDINI, solteira, profi ssão designer, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Santa Cecília), no dia dezenove de junho de mil novecentos 
e oitenta (19/06/1980), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Alfredo Alvaro 
de Mendonça Bernardini e de Sandra Teresa Schiesser Bernardini. Obs.: Faço saber 
que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, 
incisos 1, 3 e 4.

De acordo com o estudo, 
o volume representa um 
acréscimo de 18,8%, quan-

do comparado com a produção de 
43,24 milhões de sacas obtidas 
no ciclo anterior e representa 
recorde histórico. A maior safra 
até hoje havia sido registrada em 
2014: 50,8 milhões de sacas

A área total plantada no país 
teve leve redução, com decrés-
cimo de 1,1% em relação à 2015, 
totalizando 2,22 milhões de hec-
tares. No entanto, houve ganho 
representativo de produtividade. 
A média de 26,33 sc/ha é 17,1% 
superior à da safra passada. As 
condições climáticas favoráveis 
nas principais regiões produtoras 
de arábica, aliadas ao ciclo de bie-
nalidade positiva, favoreceram as 
lavouras e justifi cam os ganhos 

O estado norte-americano da 
Carolina do Norte não conseguiu 
chegar a um consenso para abolir 
a polêmica “lei antitransgênero”, 
que exige que transexuais usem 
os sanitários públicos que cor-
respondam ao seu sexo de nas-
cimento, e não à sua identidade. 
A chamada “lei dos banheiros” foi 
aprovada no dia 23 de março e 
causou escândalo nacional. 

Diversas associações de direitos 
civis afi rmaram que a atitude era 
irracional, impossível de aplicar, 
além de colocar em risco os tran-
sexuais. “Espero que possamos 
trabalhar juntos para chegar a 
uma decisão, porque não pode-
mos nos dar ao luxo de seguir 
tendo o desprezo do resto do 
país sobre nós”, disse o senador 
democrata Floyd McKissick Jr. 

O democrata Roy Cooper foi 
eleito governador da Carolina do 
Norte nas eleições de novembro, 
com a promessa de eliminar por 

completo a “lei dos banheiros”. 
Mas a assembleia legislativa local 
não conseguiu chegar a um con-
senso durante uma reunião para 
discutir a retirada da lei, que 
fez o republicano Pat McCrory 
perder a eleição. Os represen-
tantes do Partido Republicano 
na assembleia não deram apoio 
sufi ciente para a mudança.

“A discriminação autoriza-
da pelo estado é inaceitável”, 
afi rmou Chris Brook, diretor 
da unidade local da ACLU, a 
maior organização americana de 
defesa das liberdades civis. “A 
comunidade LGBT da Carolina 
do Norte está ansiosa para ver o 
fi m das perigosas demonstrações 
de intolerância”, completou. A 
lei também causou a revolta de 
muitas celebridades, como Bruce 
Springsteen, Cyndi Lauper e até 
mesmo do Cirque Du Soleil, que 
cancelou sua apresentação na 
Carolina do Norte (ANSA).

Safra de café tem produção 
recorde de 51,37 milhões de sacas
A produção brasileira de café chegou a 51,37 milhões de sacas de 60 quilos do produto benefi ciado 
em 2016, somados arábica e conillon. Os números estão no quarto e último levantamento da atual 
safra, divulgado ontem (22) pela Conab

resultado demonstra um cres-
cimento de 35,4% em relação à 
safra anterior e se justifi ca pelo 
aumento de 46 mil hectares da 
área em produção, incluindo a 
incorporação de novas áreas que 
se encontravam em formação e 
renovação, além das condições 
climáticas mais favoráveis.

A produção do conilon, que 
representa 15,6% do total de café 
do país, está estimada em 7,98 
milhões de sacas, com redução 
de 28,6% na comparação com a 
safra passada. Nesse caso, houve 
diminuição de 4% na área em 
produção e problemas climáticos 
pontuais, como seca e má distri-
buição de chuvas por dois anos 
consecutivos no Espírito Santo, 
maior produtor de café conilon 
no país (Conab).
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Carolina do Norte não 
consegue derrubar ‘lei 

dos banheiros’

de produtividade na maioria dos 
estados. Os maiores ganhos são 
observados em São Paulo, com 
46,7%, Mato Grosso, com 39,4% 
e Minas Gerais, com 32,2%.

O café arábica ainda domina 
as lavouras de café no país, re-
presentando 84,4% da produção 
total do grão com uma produção 
de 43,38 milhões sacas. Esse 
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O pretendente: GINALDO GONÇALVES DE LIMA, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1976, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de José Gonçalves de Lima e de Maria da Silva de Lima. A 
pretendente: ANDRÉIA CHAGA PEREIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 14/05/1985, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Olavo Simplicio Pereira e de Valquiria da Conceição 
Chaga Pereira.

O pretendente: RUBEM ALVES DOS SANTOS, profi ssão: mecánico de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Belém - PA, data-nascimento: 11/01/1971, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Wladimir Goar Alves dos Santos e de Adalgisa Maria 
Alves dos Santos. A pretendente: IRECÊ DA SILVA MATOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Belém - PA, data-nascimento: 09/04/1962, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jeová Ferreira de Matos e de Iracema da Silva 
Matos.

O pretendente: EDCARLOS XAVIER, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/02/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Nolberto de Araujo Xavier e de Rosangela Carlos Berbel. A 
pretendente: DENISE LEMOS SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/12/1988, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Antonio Gomes da Silva e de Marinalva Lemos 
Santos da Silva.

O pretendente: ANDERSON DE SOUZA ZENKER, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/06/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Richard José Zenker e de Marlene de Sou-
za Santos Zenker. A pretendente: STEPHANY FEITOSA DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/01/1998, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Erivaldo Francisco da 
Silva e de Simone Feitosa dos Santos.

O pretendente: IRILDO JOSÉ DE SOUSA, profissão: tecelão, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jaicós - PI, data-nascimento: 13/04/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Benvindo de Sousa e de Maria de Sousa Silva. 
A pretendente: DAYANE NASCIMENTO RIBEIRO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/07/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Paulo Alves Ribeiro e de Andréa do Nas-
cimento Ribeiro.

O pretendente: WESLLEY DA LUZ ALVES, profi ssão: autonomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/01/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Maria da Luz Alves. A pretendente: PALOMA SILVA DE 
SOUZA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 11/12/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lindomar 
Silva de Souza e de Eliane Silva de Souza.

O pretendente: LUCIANO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Palmares - PE, data-nascimento: 04/03/1978, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Veridiano Pereira da Silva e de Ivanilda Maria da 
Silva. A pretendente: SUZANA CIPRIANO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Garanhuns - PE, data-nascimento: 07/02/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cicero José da Silva e de Nerivalda Cipriano 
da Silva.

O pretendente: RODRIGO CELESTINO DE SOUZA, profi ssão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/07/1984, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilson Celestino de Souza e de Elza de Souza 
Machado. A pretendente: GLEICILAINE DA SILVA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 18/05/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José João da Silva e de Severina Helena 
da Conceição Silva.

O pretendente: WALLACE MARIANO DA SILVA, profi ssão: elericista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/12/1990, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de Eliel Mariano da Silva e de Adriana Alves de Souza. A 
pretendente: EDNEIA ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS, profi ssão: autonoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Feira de Santana - BA, data-nascimento: 16/10/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Balbino Silva dos Santos e de Ana Maria 
Anunciação dos Santos.

O pretendente: THIAGO ALVES, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Santo André - SP, data-nascimento: 05/07/1989, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Francimeire Alves. A pretendente: DANIELLE DE BARROS SOBRAL, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São José dos Campos - SP, 
data-nascimento: 27/03/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Maximino Sobral Filho e de Neusa José de Barros.

O pretendente: JOEL FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/08/1973, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Roque dos Santos e de Elena Ferreira dos Santos. A 
pretendente: MICHELE BARROS DE ASSIS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/12/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Agenor Cardoso de Assis e de Cleide Maria de 
Barros de Assis.

O pretendente: ALBERTO CORRÊA DA COSTA, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/02/1966, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Jaime Ferreira da Costa e de Hilda Regina Corrêa da 
Costa. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS GOMES PEREIRA, profi ssão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Mata Grande - AL, data-nascimento: 
12/09/1970, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ataide Pereira e de 
Maria Hilda Gomes Pereira.

O pretendente: EZIEL PINHEIRO DOS SANTOS, profi ssão: autonomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/06/1996, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Augusto Pinheiro dos Santos e de Silvana da Silva 
dos Santos. A pretendente: JOYCE KLEIDE FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/12/1991, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, fi lha de Cicero Francisco Ferreira e de Cicera Maria Ferreira.

O pretendente: LORISVALDO ALVES FERREIRA, profi ssão: instalador hidráulico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Carinhanha - BA, data-nascimento: 14/02/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gonçalo Alves Ferreira e de 
Aparecida Ferreira dos Santos. A pretendente: BEATRIZ DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/10/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Romualdo André da Silva e de 
Bernardina Maria da Silva.

O pretendente: EVERTON VITAL DOS SANTOS, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Porto Real do Colégio - AL, data-nascimento: 31/07/1988, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Irandir Marques dos Santos e de Jail-
des Vital dos Santos. A pretendente: MARIA ROSA MAXIMIANO PINHEIRO, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Real do Colégio - AL, data-
nascimento: 20/11/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Pinheiro Santos e de Laurizete Maximiano.

O pretendente: FRANCISVALDO DA SILVA GONÇALVES, profi ssão: instrutor de açou-
gueiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Picos - PI, data-nascimento: 21/08/1991, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Gonçalves Neto e de Neusa 
Maria da Silva Gonçalves. A pretendente: IRIANE RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Pedreiras - MA, data-nascimento: 20/01/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Ferreira da Silva e de Maria 
Iris Batista Ribeiro.

O pretendente: IRWING TEIXEIRA DOS SANTOS, profi ssão: técnico de enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Itabuna - BA, data-nascimento: 23/04/1983, re-
sidente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Bomfi m dos Santos e de Gi-
sélia Teixeira dos Santos. A pretendente: NATALINA HILARIO DE SOUZA, profi ssão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/12/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Hilario de Souza e 
de Nerci de Souza Barros.

O pretendente: GUILHERME DA SILVA REIS, profi ssão: analista de importação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/04/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edison da Silva Reis e de Leila Aparecida da 
Silva Reis. A pretendente: XELIDA SEREM MARTINS, profi ssão: vendedora interna, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/04/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Waldir de Jesus Martins e de Magali 
Albina Serem.

O pretendente: FELIPE FRANÇA ASSUMPÇÃO, profi ssão: leiturista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 30/07/1987, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Assumpção e de Clemair Aparecida 
França Dornel. A pretendente: THAÍS DE LIMA TEIXEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/03/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aloísio Miranda Teixeira e de Michele Lopes de 
Lima Teixeira.

O pretendente: MAICON SOUZA DOS SANTOS FREITAS, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/08/1993, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Gomes de Freitas e de 
Sonia Souza dos Santos. A pretendente: GRACIELE SILVA CARDOSO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/09/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Cardoso e de Maria das 
Dores José da Silva.

O pretendente: ÉRICK FERREIRA EVANGELISTA, profi ssão: instalador de ar condicio-
nado, estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 12/03/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sandro Severino Evangelista e de 
Maria Elizabeth Ferreira da Silva. A pretendente: LETÍCIA BIANCA DE REZENDE, pro-
fi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/10/1999, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jean Pierre de Rezende 
e de Leandra Gloria Tiburcio.

O pretendente: LUCAS BATISTA DE OLIVEIRA LIMA, profi ssão: auxiliar de arquivo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Carapicuíba - SP, data-nascimento: 22/07/1997, 
residente e domiciliado em Carapicuíba - SP, fi lho de José Ricardo Barbosa Batista 
Lima e de Elisabete de Oliveira Lima. A pretendente: TATIANI DA SILVA ALVES, pro-
fi ssão: autonoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/12/1998, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Vicente Alves 
e de Eva Raimundo da Silva Alves.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ADALBERTO ESQUIVEL ZORRILLA, profi ssão: costureiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itá, Paraguai -, data-nascimento: 22/05/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Héctor Artemio Esquivel e de Apolinaria Zorrilla. 
A pretendente: FRANCIELE SOUZA LIMA MATOS, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Curitiba - PR, data-nascimento: 17/01/1994, residente e domicilia-
da em São Paulo - SP, fi lha de Messias Romana Matos e de Marli Souza Lima.

O pretendente: EDUARDO DOS SANTOS FILHO, profi ssão: montador de autos, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Governador Lomanto Júnior - BA, data-nascimento: 
22/08/1966, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Silva dos San-
tos e de Cícera Pinheiro da Silva. A pretendente: NAIDEJANE SANTOS DA COSTA, 
profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Tucano - BA, data-nascimento: 
30/08/1964, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Percival Bispo da Costa 
e de Josefa Alves dos Santos.

O pretendente: MAGNO RODRIGUES MARTINS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Crateús - CE, data-nascimento: 22/08/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Martins e de Maria Rodrigues Martins. A 
pretendente: ANTONIA AURILANE DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Buriti dos Montes - PI, data-nascimento: 28/10/1992, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonia Batista de Sousa.

O pretendente: ELISEU MEDEIROS FÉLIX, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Três Marias - MG, data-nascimento: 12/03/1975, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Adão Medeiros Félix e de Eremita Rodrigues Félix. A preten-
dente: WIGIRLADIA BARBOSA DE OLIVEIRA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Paulo Afonso - BA, data-nascimento: 01/01/1978, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Barbosa de Oliveira e de Ilda Antonia de Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRE TADEU PRADO DE ARAUJO, profi ssão: açougueiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/10/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dilson Galdino de Araujo e de Magali Prado 
de Araujo. A pretendente: MARIA DE LOURDES BARBOSA MADRE, profi ssão: téc-
nica em nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/11/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Waldir Marcelino Madre 
e de Magaly Barbosa Madre.

O pretendente: AIRTON CELESTINO, profi ssão: motorista carreteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/09/1971, residente e domici-
liado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Jonas Celestino e de Cleusa Celestino. A 
pretendente: JACILDA FAUSTINO SIQUEIRA DA SILVA, profi ssão: bio médica, estado 
civil: viúva, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 21/04/1971, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Siqueira Dias e de Jacira Faustino Siqueira 
Dias.

O pretendente: ALEANDRO DOS SANTOS, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de João Benedito dos Santos e de Maria dos Santos. A pretenden-
te: VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: servente de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/12/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Josue de Oliveira e de Maria Madalena da Silva.

O pretendente: AGNALDO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/05/1966, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manuel Ferreira da Silva e de Neusa Maria da Con-
ceição Silva. A pretendente: ANDREA SIMONE CAMPANILE, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/11/1971, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson Thomaz Campanile e de Santa 
Baticioto Campanile.

O pretendente: LEONARDO GOMES DE SOUZA, profi ssão: conferente de carga e des-
carga, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 24/01/1992, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Nivaldo Evangelista de 
Souza e de Meire Imaculada Gomes de Souza. A pretendente: SOFIA ALENCAR DE 
ALMEIDA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 02/01/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Marcelino Alves de Almeida e de Antonia Elenice Alencar de Almeida.

O pretendente: HUDSON BRAZ SILVA, profi ssão: auxiliar de processos logístic, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/03/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Borges Silva e de Valdice Santos 
Braz. A pretendente: TATIANE NERI DOS SANTOS, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 15/01/1995, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luciano Neri dos Santos e de Arlete Soares Neri 
dos Santos.

O pretendente: REINALDO FERREIRA BRANDÃO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Cacimbinhas - AL, data-nascimento: 08/03/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Nicacio Brandão e de Mirian Ferreira 
Brandão. A pretendente: SHEILA GONÇALVES BARBIERI, profi ssão: ascensorista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/09/1979, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ari José Barbieri e de Geni Gonçalves 
de Almeida Barbieri.

O pretendente: RAFAEL SOARES DA SILVA, profi ssão: mecânico de ar condicionado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/09/1989, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose dos Santos Silva e de Lourdes 
Soares da Silva. A pretendente: GISELE MARIA DA SILVA, profi ssão: professora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/11/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Silvio Hipolito da Silva e de Margarida Braz 
da Silva.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DE TOLEDO FILHO, profi ssão: vigilante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Capivari - SP, data-nascimento: 19/01/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto de Toledo e de Malvina Apare-
cida Leite. A pretendente: MEIRE COSTA FERREIRA MACHADO, profi ssão: atenden-
te de cadastro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/10/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Secundino Machado e 
de Maria Rosalina Costa Ferreira Machado.

O pretendente: LEOMÁRIO DE JESUS SANTOS, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jeremoabo - BA, data-nascimento: 24/09/1990, re-
sidente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Silva Santos e de Maria de 
Lourdes de Jesus. A pretendente: MICHELLY DA SILVA MIGUEL, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 08/05/1984, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Pedro Miguel e de Sandra Maria da 
Silva Miguel.

O pretendente: WESLLEY JOSE SILVA VALENTIM, profi ssão: enfestador, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/01/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Severino Jose Valentim e de Maria de Fatima 
Silva Valentim. A pretendente: GEISA CRUZ OLIVEIRA SILVA, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 11/12/1995, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joseval Oliveira Silva e de Josefa Souza 
da Cruz.

O pretendente: IGOR SILVA LIMA, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/02/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Roberto Rodrigues Lima e de Edileuza Maria da Silva 
Rodrigues. A pretendente: NATANA RODRIGUES DE SALES, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 
17/09/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Erundina Rodrigues 
de Sales.

O pretendente: VITOR GABRIEL SOUZA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ourinhos - SP, data-nascimento: 16/08/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Adão Jose da Silva e de Dalva de Jesus Souza Silva. A 
pretendente: DANIELA MORENO LEÃO PEREIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/05/1996, resi-
dente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Edmar Leão Pereira e de 
Rose Meire Moreno.

O pretendente: NATANAEL DAVID DOS ANJOS, profi ssão: operador de super merca-
do, estado civil: solteiro, naturalidade: Dourados - MS, data-nascimento: 30/01/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Wilson Tadeu dos Anjos e de Gi-
selda David dos Santos. A pretendente: DAYANE CRISTINA DA SILVA CLEMENTE, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 14/09/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Sebastião Clemente Neto e de Ana Aparecida da Silva.

O pretendente: JHONATAN SILVA MIRANDA, profi ssão: jardineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adeildo Antonio de Miranda e de Sonia Maria 
da Silva. A pretendente: SABRINA ROCHA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Rocha da Silva e de Marinete 
Aparecida Damasio.

O pretendente: RÉMISSON SILVA SOUSA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tuntum - MA, data-nascimento: 10/05/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Santana Pires de Sousa e de Alzenir Silva Sousa. 
A pretendente: AMANDA CRISTINA ARAUJO, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mirassol - SP, data-nascimento: 01/11/1990, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Rodrigues de Araujo e de Maria 
Cristina Maioto Araujo.

O pretendente: PAULO SERGIO CAVALCANTE GUERREIRO JUNIOR, profi ssão: aco-
plador, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/03/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Cavalcante Guerreiro e 
de Maria da Conceição Ferreira. A pretendente: KARINA ALVES DE JESUS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/03/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gerdié Almeida de Jesus e de Valé-
ria Alves dos Santos de Jesus.

O pretendente: ANDERSON VERAS DO NASCIMENTO, profi ssão: técnico de luz, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gessivaldo Fernandes do Nascimento e de 
Milian Magalhães Veras. A pretendente: KETELYN TEIXEIRA DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/09/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Dantas da Silva e de Maximina 
Teixeira da Cruz.

O pretendente: EVERTON TIMÓTEO DA SILVA, profi ssão: gerente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Palmeira dos Índios - AL, data-nascimento: 09/05/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Elizeu Timóteo da Silva e de Maria Joana 
Francisco da Silva. A pretendente: FLAVIA DA COSTA SANTOS, profi ssão: assisten-
te administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio dos Santos 
e de Eunice Biserra da Costa Santos.

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: IVAN YUZO KOBAYASHI, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 28/04/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Kobayashi e de Rosangela Tiemi Oshiro. A 
pretendente: BEATRIZ LACAVA DE CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão farmacêu-
tica, nascida em Balneario Camburiú - SC, no dia 28/09/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de  Antonio Cláudio de Campos e de Rosangela 
Pinto Lacava de Campos. 

O pretendente: SEBASTIÃO JOSÉ REIS PACHECO, estado civil divorciado, profi ssão 
despachante aduaneiro, nascido em Pirajuí - SP, no dia 08/06/1955, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Reis Pacheco e de Vicentina 
Aparecida de Jesus. A pretendente: MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão despachante  aduaneiro, nascida em Piraju - SP, no dia 19/04/1956, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eugenio Alves da Silva 
e de Ana Paulo de Assis.

O pretendente: THIAGO NIKOLAI NUNES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 21/05/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Nunes da Silva e de  Serinha Nikolai. A 
pretendente: CAROLINE MAZZILLI, estado civil solteira, profi ssão técnico administrativo, 
nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 23/01/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alvaro Leopoldo Mazzilli e de Rosana Regina 
Bruno Mazzilli.

O pretendente: DIEGO AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
instrutor bilingue, nascido em Guaratinguetá (2º Subdistrito) - SP, no dia 31/07/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando da Silva e de 
Maria Aparecida Ribeiro da Silva. A pretendente: SILVANA INFANTES HUARCAYA, estado 
civil solteira, profi ssão instrutora bilingue, nascida  em Lima, Perú, no dia 22/03/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Santos Fortunato 
Infantes Chávez e de Maura Filomena Huarcaya Dueñas.

O pretendente: GUILHERME LOPES DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de seguros, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 21/08/1984, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Roberto da Cruz e de Rosali 
Aparecida Lopes da Cruz. A pretendente: CYNTHIA ANDREA CARVALHO GODOY, 
estado civil solteira, profi ssão instrutora de treinamento, nascida  nesta Capital, Santana 
- SP, no dia 13/10/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Vladimir Carlos Godoy e de Regina Lima de Carvalho.

O pretendente: WESLEY ISRAEL FERRAZ DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi s-
são vendedor, nascido nesta Capital, 48º Subdistrito - SP, no dia 04/03/1992, residente e 
domiciliado em Serra Azul - SP, fi lho de Carlos Alberto da Conceição e de Edilene Ferraz 
de Carvalho. A pretendente: JACKELINE TEIXEIRA MELO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão podologa, nascida nesta Capital, 48º Subdistrito - SP, no dia 25/01/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Carlos dos 
Santos e de Eliane Teixeira de Melo dos  Santos. Obs.: Cópia do Edital recebida do Ofi cial 
recebida do Ofi cial de Registro Civil de Serra Azul, Deste Estado.

O pretendente: FABIO PARIS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão taxista, nascido 
em Caraguatatuba - SP, no dia 03/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Fabio Paris e de Clarice Rodrigues de Carvalho Paris. A preten-
dente: JOYCE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão inspetora  de alunos, 
nascida em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 09/02/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Gomes da Silva e de Adelma Julia 
Gomes da Silva.

O pretendente: VINICIUS FELIX DE SOUZA BRUM, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor de obras, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 09/04/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Antonio Brum 
e de Sonia Maria Felix de Souza. A pretendente: JÉSSICA DE CAMARGO SANCHES, 
estado civil solteira, profi ssão recepicionista, nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, no 
dia 26/08/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel 
Saches e de Elisabete Camargo. 

O pretendente: MATHEUS EDUARDO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Jacareí - SP, no dia 17/01/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo da Silva e de Solange Maria Martins. A preten-
dente: LUANA COSTA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/06/1998, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Rodrigues Junior e de Lourdes Aparecida 
Costa Rodrigues.

O pretendente: LEONARDO NASCIMENTO PICOLI, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 08/08/1994, residente e 
domiciliado em Diadema - SP, fi lho de Flávio Nascimento Picoli e de Elaine Cristina do 
Nascimento Picoli. A pretendente: GRECIA THAINA RODRIGUEZ RAMIREZ, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Lima  - Peru, no dia 16/05/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Victor Raul Rodriguez Tanamachi 
e de Ruth Lita Ramirez Cano. Obs.: Cópia do Edital recebida do Ofi cial de Registro Civil 
de Diadema, deste Estado.

O pretendente: FABRÍCIO TEODORO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
auditor  junior, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/05/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Aparecido Rodrigues  e 
de Maria José Teodoro. A pretendente: JAQUELINE APARECIDA MARINHO ASCENCIO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente contábil, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, 
no dia 29/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Mario Augusto Ascencio e de Cleide Teixeira Marinho Ascencio.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS  OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão bancário, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 09/02/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Eduardo Batista de Oli-
veira e de Rosana Tomaz dos Santos Oliveira. A pretendente: YUKARI LOPES IIDA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 
24/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Noboru 
Iida e de Marisa Lopes Iida. 

O pretendente: CLAYTON ROGÉRIO REIS TAVARES, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de máquinas, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/06/1976, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Tavares Pessoa e de 
Neusa Maria Oliveira Reis. A pretendente: ELAINE APARECIDA MENEZES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão auxliar de checagem, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, no dia 30/06/1985, residente e domiciliada no Jardim Peri, São Paulo - SP, 
fi lha de Enio da Silva e de Marcia Santos Menezes da Silva. Obs.: Cópia do Edital de 
Proclamas para ser afi xado no Cartório de residência da contraente.
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
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: MATEUS RUIZ VAZ GOMEZ, profi ssão: consultor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Porto Ferreira - SP, data-nascimento: 22/10/1987, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de José Manuel Vaz Gomez e de Carmen Lúcia Ruiz 
Vaz Gomez. A pretendente: GABRIELA SUZUKI MARIANO, profi ssão: arquiteta, estado 
civil: solteira, naturalidade: Barueri - SP, data-nascimento: 23/11/1987, residente e domi-
ciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Mariano Filho e de Margarida 
Marico Suzuki Mariano.

O pretendente: ARIEL ALEXANDRE SILVA, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 18/12/1982, residente e domiciliado na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Jose de Araujo Silva e de Marina Cristina 
Gonçalves Alexandre Silva. A pretendente: VANESSA CALDAS CHABAR, profi ssão: 
empresária, estado civil: divorciada, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 
02/12/1980, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Mario 
Fernando da Silva e de Vera Lucia Caldas da Silva.


