
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sexta a segunda-feira,
30/12/2016 a 02/01/2017

Ano XV – Nº 3.295

“As memórias nada 
mais são do que 
aquilo que nos 
restou de nossos 
esquecimentos”.
Josué Montello (1917/2006)
Escrior brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,75% Pontos: 
60.227,28 Máxima de +0,78% 
: 60.248 pontos Mínima de 
-0,84% : 59.278 pontos Volume: 
4,99 bilhões Variação em 2016: 
38,94% Variação no mês: -2,71% 
Dow Jones: -0,05% (18h29) Pon-
tos: 19.824,08 Nasdaq: -0,24% 
(18h29) Pontos: 5.425,57 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2510 Venda: R$ 3,2521 
Variação: -0,78% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: -0,77% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2585 Venda: R$ 
3,2591 Variação: -0,56% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2230 
Venda: R$ 3,4070 Variação: 
-0,76% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,30% ao 
ano. - Capital de giro, 15,04% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.158,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,51% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 118,800 
Variação: -0,18%.

Cotação: R$ 3,2590 Variação: 
-0,79% - Euro (18h29) Compra: 
US$ 1,0485 Venda: US$ 1,0485 
Variação: +0,66% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4090 Venda: R$ 
3,4110 Variação: +0,06% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3270 
Venda: R$ 3,5900 Variação: 
+0,28%.

vespa Futuro: +0,57% Pontos: 
61.040 Máxima (pontos): 61.175 
Mínima (pontos): 60.085. Global 
40 Cotação: 921,545 centavos 
de dólar Variação: +0,55%.

Em 2017, o governo 
pretende conceder 
à iniciativa privada a 

administração de aeroportos, 
rodovias, ferrovias, portos, 
além de blocos para a explo-
ração de petróleo. A maior 
parte dos 34 projetos que já 
fazem parte do Programa de 
Parceria de Investimentos 
(PPI) deve ser licitada no 
ano que vem. Além disso, 
o governo prepara um novo 
pacote de projetos de conces-
sões, que deve ser anunciado 
em março.

O primeiro leilão de con-
cessão à iniciativa privada 
de 2017 será o de aeropor-
tos, para a transferência da 
administração dos terminais 
de Porto Alegre, Florianó-

     Governo Federal aposta 
em concessões de projetos 
de infraestrutura em 2017

polis, Salvador e Fortaleza. A 
licitação está prevista para o 
dia 16 de março e o governo 
espera arrecadar, no mínimo, 
R$ 3 bilhões em outorgas com 
as concessões. Ainda em mar-
ço, no dia 23, está marcado o 
leilão para arrendamento de 
duas áreas e infraestruturas 
públicas para movimentação 
e armazenagem de granéis 
líquidos, localizadas no Porto 
de Santarém (PA).

Já no setor rodoviário, dois 
editais de concessões devem 
ser lançados no primeiro se-
mestre de 2017: trecho das 
BRs-364/365, entre Goiás 
e Minas Gerais; e BRs-101
/116/290/386, no Rio Grande 
do Sul. A previsão é que os 
dois leilões aconteçam no 

segundo semestre. Até o fi m 
de 2017 também devem ser 
leiloadas a Ferrovia Norte-Sul, 
que passará por São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás e Tocan-
tins; a chamada Ferrogrão, 
que integrará o Mato Grosso 
e o Pará, e a Ferrovia de In-
tegração Oeste-Leste (Fiol), 
na Bahia.

No segundo semestre de 
2017, devem ocorrer a 14ª 
rodada de licitações de blocos 
para exploração de petróleo 
e gás natural e a segunda ro-
dada de leilões de blocos do 
pré-sal. Na área de energia, 
também está prevista a venda 
de ativos da Companhia de 
Pesquisa e Recursos Minerais 
e a privatização da Amazonas 
Distribuidora de Energia, da 

O primeiro leilão de concessão à iniciativa privada de 2017 será o de aeroportos,

incluindo o Aeroporto Internacional de Salvador.

Boa Vista Energia, da Compa-
nhia de Eletricidade do Acre, 
da Companhia Energética de 
Alagoas, da Companhia Ener-
gética do Piauí e das Centrais 
Elétricas de Rondônia.

O secretário executivo do 

PPI, Moreira Franco, diz que 
o cumprimento dos prazos é 
fundamental para o sucesso 
do programa. “O governo 
seguirá com a intensa agenda 
prevista para o PPI no começo 
de 2017, de modo a ampliar a 

concorrência, a competição e 
a atração de investimentos, 
que nos permitirão seguir 
construindo um caminho 
para que o país volte a cres-
cer e a gerar os empregos 
necessários” (ABr).

Levantamento da Serasa Experian revela 
que a implantação do cadastro positivo 
pode incluir 22,1 milhões de brasileiros 
que hoje estão fora do mercado de crédito, 
apesar de possuírem histórico favorável de 
adimplência. Esta constatação é baseada 
em simulações utilizando os modelos de 
scoring desenvolvidos pela Serasa Expe-
rian, consagrados internacionalmente. 

O estudo aponta ainda a geografi a da 
exclusão. Dos 22,1 milhões que poderiam 
ser incluídos com o cadastro positivo 9,1 
milhões estão na região Sudeste; 5,5 milhões 
na Nordeste; 3,0 milhões na região Sul; 2,7 
na Centro-Oeste e 1,8 milhões na Norte.

O número (22,1 milhões) representa 
14,6% da população adulta atual do país 
(151 milhões); ou 19,7% da população que 
hoje tem acesso ao crédito (112 milhões) e 
56% da população que hoje não tem acesso 
a crédito (39 milhões). O cadastro positivo 
é uma metodologia muito mais abrangente 
e inclusiva de conceder crédito, na qual é 
analisado todo o histórico de endividamen-
to do cidadão e a forma como ele paga suas 

O desemprego atinge 12,1 
milhões de pessoas, o que 
equivale a 11,9% de pessoas 
desocupadas no trimestre 
móvel encerrado em novem-
bro. A taxa de desocupação e 
o contingente de pessoas são 
os mais altos da série histórica 
da Pesquisa Pnad Contínua, 
iniciada em 2012. Os dados fo-
ram divulgados pelo IBGE e são 
semelhantes aos do trimestre 
móvel imediatamente anterior 
(junho a agosto), quando a taxa 
de desocupação fechou em 
11,8%. Em relação ao mesmo 
trimestre do ano anterior, foi 
registrada uma alta de 2,9 
pontos percentuais.

Os número de desemprega-
dos teve um crescimento de 
33,1% em relação ao mesmo 
trimestre do ano passado – o 
equivalente a 3 milhões de 
pessoas a mais em busca de 
trabalho. O contingente de 
pessoas ocupadas hoje é de 
90,2 milhões. O número de 
empregados no setor privado 
com carteira de trabalho assi-
nada fi cou estável em relação 
ao trimestre anterior, fechando 
em 34,1 milhões de pessoas. Em 
relação ao mesmo trimestre de 
2015, houve queda de 3,7%.

Já o número de empregados 

A taxa de desocupação é a 

mais alta da série histórica.

O governador Geraldo Al-
ckmin entregou 126 moradias 
populares da primeira Parceria 
Público Privada de Habitação 
do país. As residências foram 
construídas na Rua São Caeta-
no, região da Luz, em 11 meses, 
tempo recorde no setor de 
construção de moradia popu-
lar. “São Paulo inova ao fazer a 
primeira PPP para Habitação e 
recuperando o centro expandi-
do da capital, trazendo de volta 
as pessoas para morarem na 
região”, declarou o governador. 
São Paulo é o único Estado da 
Federação que destina 1% do 
ICMS para habitação de inte-
resse social. 

Esta PPP prevê a construção 
de 3.683 moradias no Centro, 
sendo 2.260 habitações de 
interesse social, voltadas para 
famílias com renda de um a 
cinco salários mínimos e com 
fi nanciamento subsidiado pelo 
Governo do Estado. Outras 
1.423 habitações serão de 
mercado popular, sem fi nan-
ciamento subsidiado. Também 
está prevista a construção de 
1,2 mil apartamentos em dois 
terrenos ao lado da Praça Júlio 
Prestes e da Sala São Paulo. 

A obra tem o objetivo de 
revitalizar a região da Luz, 

Residencial São Caetano faz 

parte da primeira PPP de 

Habitação do país.

Praias impróprias
A maioria das praias do litoral 

paulista está em boas condições para 
banho, segundo boletim da Cetesb. 
A única cidade com restrições em 
todas as praias é São Vicente, onde 
há seis pontos impróprios: Praia da 
Divisa, Ilha Porchat, Gonzaguinha, 
Itararé-Porto 2, Milionários e Prai-
nha. Os banhistas encontram sinal 
verde em toda a orla da Praia Gran-
de, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, 
Iguape e Ilha Comprida.

O presidente Michel Temer 
disse que os vetos à lei com-
plementar que trata da renego-
ciação das dívidas dos estados 
com a União foram feitos 
porque, sem as contrapartidas 
dos estados, retiradas durante 
a tramitação no Congresso, a 
medida acabou por tornar a 
recuperação fi scal “mais ou 
menos inútil”. Segundo Temer, 
a partir de agora serão feitas ne-
gociações com cada estado para 
identifi car quais contrapartidas 
cada um poderá oferecer. 

“Sem contrapartidas, quando 
você entrega o dinheiro para 
um estado, aquilo serve para 
uma emergência, mas não serve 
para preparar o futuro”, disse o 
presidente. A lei complementar 
estabelece o Plano de Auxílio 
aos Estados e medidas de estí-
mulo ao reequilíbrio fi scal das 
unidades federativas. 

As contrapartidas que es-
tavam previstas antes das 
alterações no Legislativo eram 

Temer vai negociar com

cada estado que esteja

com difi culdades.
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Sem contrapartidas, 
renegociação com 
estados é “inútil”

pré-condições a serem dadas 
pelos estados em troca do 
alongamento de suas dívidas. 
“Nós vamos agora negociar com 
cada estado que esteja com di-
fi culdades, para averiguar quais 
sejam as difi culdades, quais 
serão as contrapartidas que 
podem ser apresentadas e o que 
pode a União federal fazer para 
ajudar esses estados”, reforçou 
o presidente (ABr).

Cadastro Positivo: 22 milhões de 
consumidores e R$ 1 trilhão na economia

em seu orçamento domestico para contrair 
mais dividas.

As simulações da Serasa Experian ates-
tam também que a introdução do cadastro 
positivo poderia gerar injeção da ordem de 
R$ 1,1 trilhão (17,4% do PIB) na demanda 
de crédito dos consumidores. Esse poten-
cial de consumo aumentaria a atual relação 
Crédito/PIB, que passaria dos atuais 50,3% 
para 67,6%. O estudo revela ainda uma 
redução de juros para 74% da população 
adulta que hoje tem acesso a crédito (112 
milhões de pessoas). 

O Brasil é uma das poucas grandes 
economias globais que não conta com 
cadastro positivo. Nos países nos quais 
os dados positivos passaram a constar nos 
modelos estatísticos, entre os principais 
diferenciais, se verifi cou a maior inclusão 
das pessoas no crédito. Tratam-se de 
consumidores que seriam merecedores 
de receberem crédito mas não o conse-
guem por falta de informação, algo que 
seria perfeitamente suprida pelo Cadastro 
Positivo (Serasa).

dívidas contraídas com os bancos, com as 
empresas do comércio e com as de serviços 
(luz, água, telefone, gás). 

Avalia também os compromissos assu-
midos ainda a vencer com essas empresas. 
Portanto, são valorizados os fatos positivos, 
os pagamentos honrados e não somente 
as eventuais dívidas não pagas que, atual-
mente, no Brasil, são superdimensionadas. 
Alem disso, resolve o problema do supe-
rendividamento, uma vez que mostra de 
forma clara se o consumidor tem espaço 
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O Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) informou na 
quinta-feira  (29) que não há 
necessidade de manter a prisão 
preventiva de 14 vereadores de 
Osasco, entre eles o prefeito 
eleito da cidade, Rogério Lins 
(PTN). Todos são denunciados 
na Operação Caça-Fantasmas, 
que investiga funcionários fan-
tasmas na Câmara de Osasco e 
a captação de dinheiro de parte 
do salário de assessores dos 
vereadores.

A decisão do desembargador 
Fábio Gouvêa estabeleceu para 
todos o pagamento de fi ança 
de R$ 300 mil e a entrega do 
passaporte no prazo de 24 
horas, além da proibição de se 
ausentar do país. Segundo ele, 
o prefeito eleito “se apresentou, 
espontaneamente, à Polícia 
Federal quando desembarcou 
no aeroporto de Guarulhos, 
retornando de viagem ao exte-
rior. Portanto, penso que não 
há verdadeiro risco à ordem 
pública, à aplicação da Lei 
Penal; ...o mesmo se aplica 

Fiança de R$ 300 mil 
para prefeito eleito e 
vereadores de Osasco

aos vereadores implicados nos 
mesmos fatos, estejam eles 
presos ou soltos”.

Os alvarás de soltura ou con-
tramandados de prisão serão 
expedidos após o recolhimento 
das fi anças. A Secretaria de 
Administração Penitenciária 
não informa quando os presos 
serão liberados. Segundo a 
SAP, a informação só pode ser 
fornecida após a realização da 
soltura. O prefeito eleito está 
preso na Penitenciária de Tre-
membé (ABr).
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Entregues apartamentos 
da PPP de Habitação

com o fl uxo de moradores e 
dos clientes dos comércios que 
serão instalados no residen-
cial, que terá fachadas ativas. 
O conjunto habitacional terá 
um boulevard arborizado para 
pedestres, em continuidade à 
Rua Santa Ifi gênia, com áreas 
de lazer e paisagismo. Já estão 
em obras 91 apartamentos em 
um terreno entre a Rua Helvetia 
e a Alameda Glete. As unidades 
restantes serão construídas na 
antiga Usina de Asfalto da Barra 
Funda (sp.gov).

Desemprego atinge
12 milhões de pessoas

no setor privado sem carteira 
de trabalho assinada cresceu 
2,4%,, e chegou a 10,5 milhões 
de pessoas. Quando comparado 
ao mesmo trimestre móvel do 
ano passado, houve um aumento 
de 3,5%. A Pnad Contínua no 
trimestre móvel encerrado em 
novembro indica ainda que os 
trabalhadores por conta própria 
são 21,9 milhões, uma queda de 
1,3% frente ao trimestre anterior. 
Em relação ao mesmo período de 
2015, a queda foi de 3%.

Por outro lado, o contingente 
de empregadores, estimado em 
4,2 milhões de pessoas, teve cres-
cimento de 5,5% no trimestre. 
Em relação ao mesmo período 
do ano anterior, esse contingente 
manteve-se estável (ABr).



Mario Enzio (*)

Ajustes

Quando o salário ou o 

décimo terceiro não é 

pago, um problema se 

instala. Mas, quando 

as notícias são piores, 

que sua empresa foi 

encerrada, o ajuste é 

necessário. 

Bate o desespero e 
aquela sensação de 
que é necessário agir 

com rapidez na busca de 
novas frentes de trabalho. 
Contas são feitas para avaliar 
quanto tempo o dinheiro em 
caixa poderá pagar as contas. 
Cenário de desesperança e 
instabilidade é visualizado. 
O fato principal que motivou 
o ajuste veio de fora, de uma 
situação exterior à vontade.

Em outras ocasiões, uma 
família apela para um ajuste 
financeiro quando precisa 
poupar para adquirir um 
bem ou realizar algum even-
to, promover uma festa ou 
viagem de férias. Na maioria 
dessas vezes o ajuste é en-
carado como um sacrifício 
benéfi co, diferente daquele 
corte na carne, que acaba 
com privilégios.  

Já há quem viva dizendo 
que precisa adequar seu 
orçamento à realidade, e 
não consegue superar essa 
proposta, que fi ca sempre no 
papel. Caso de quem tem as 
contas maiores do que seus 
rendimentos. Vivem fi nan-
ciando sua dívida e numa 
corda bamba constante. Um 
mês paga uma dívida, outro 
refinancia um bem, pede 
emprestado a uma pessoa 
que ainda não lhe conhece. 
E assim vai nesse ciclo de 
sofrimento.

Países e famílias têm exem-
plos que nos levam a pensar 
por que estamos sofrendo 
com essa onda de ajustes e 
acertos com contrapartidas 
fi scais. Um país quando não 
atrai investimentos ou entra 
em recessão está, digamos 
comparativamente, quase 

que desempregado. É verda-
de que isso é absurdo, já que 
países não vão à falência, mas 
essas nações entram em uma 
espécie de concordata, uma 
recuperação, que precisa ser 
encarada sem desespero. 

Continuo a pensar como 
é ter uma grande família, 
composta de mais de uma 
dezena de fi lhos, que todos 
têm cartões de crédito. Agora 
os pais desempregados têm 
que tomar de volta para que 
as contas fechem. A gritaria 
será geral, muitos irão gritar: 
por que perder o direito que 
conquistei. Numa família, 
quando há essa preocupação 
e decisão em resolver o pro-
blema, pode haver consenso 
nessa direção.

Numa empresa, em que 
salários são majorados bem 
acima da média do seu se-
tor, aproveitando as épocas 
de boas vendas, desenvol-
vimento desenfreado e alta 
rentabilidade, um descon-
trole pode até ser tolerado. 
Mas, se o cenário muda, a 
empresa deixa de estar entre 
as que mais faturam, seus 
dividendos despencam, é 
certo que seus acionistas ou 
sócios irão pensar em demitir 
ou encerrar atividades. É a lei 
de mercado.

Um país que uns tantos 
milhares de funcionários pú-
blicos estejam ganhando mais 
do que o teto estabelecido 
pela Constituição, me parece 
que estariam nesse mesmo 
caso dessa empresa, que se 
descontrolou na remunera-
ção de seu quadro funcional. 
O correto seria que o ajuste 
fosse possível ser aplicado em 
todos esses níveis. 

Não há outra maneira de 
voltarmos a crescer e de re-
cuperarmos esses períodos 
senão praticarmos profundas 
mudanças estruturais nas 
famílias governamentais.

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

Direito e Ciências Sociais. Site:
(www.marioenzio.com.br).
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Alípio Rogério Belo dos 
Santos, 26 anos, e Ricar-
do Martins do Nascimen-

to, 21 anos, deixaram a Delega-
cia de Polícia do Metropolitano 
(Delpom), na estação Barra 
Funda do Metrô, sob gritos de 
“assassinos” e “justiça”.

Uma multidão estava do lado 
de fora quando os dois suspeitos 
deixaram o local a caminho do 
IML, antes de serem levados 
para o 77º Distrito Policial, 
onde permanecerão presos 
pelo prazo de até 30 dias. Para 
dispersar a multidão e impedir 
que os suspeitos fossem agre-
didos, a polícia fez um disparo 
de alarme. “Mesmo eles tendo 
cometido esse crime bárbaro, 
temos que preservar a integri-
dade deles”, disse o delegado 
Rogerio Marques, titular da 
Delpom.

Os suspeitos contaram ao 
delegado a versão dos dois para 
os fatos ocorridos na noite de 

Os agressores do vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas

saem da Delegacia de Polícia do Metropolitano,

na Barra Funda, após prestarem depoimento.

China inaugura 
ponte mais alta 
do mundo

A China acaba de inaugurar a 
ponte mais alta do mundo, que fi ca 
565 metros acima do rio Nizhu e liga 
as províncias de Yunnan e Guizhou.     
Segundo a televisão estatal “CCTV”, 
a ponte, localizada sobre o vale de 
Beipanjiang, tem 1.341 metros de 

A Itália é cada vez mais um 
país idoso, mas que gosta de 
sua situação de saúde e bem 
estar, é o que aponta o Anuá-
rio 2016 do Instituto Italiano 
de Estatísticas (Istat). O do-
cumento usa os dados mais 
recentes em cada categoria, 
o que faz com que algumas 
informações sejam de 2015 e 
outras de 2016. Segundo dados 
registrados até 31 de dezembro 
de 2015, havia 161,4 pessoas 
acima dos 65 anos para cada 
100 jovens, uma alta conside-
rável, já que no ano anterior, 
2014, essa relação estava em 
100 para cada 157,7. 

Com o resultado, os italianos 
estão no topo do ranking da 
União Europeia, ao lado da 
Alemanha, no processo de en-
velhecimento da população. 
Por regiões, a Ligúria é a que 
apresenta a maior quantidade 
de idosos (246,5 para cada 
100 jovens) e a Campânia é a 
“mais jovial” (117,3 para cada 
100). No entanto, em ambos os 
casos, o valor é mais alto que 
o do ano precedente.

Ainda nessa questão, con-
tinua em queda o número de 
nascimentos: foram 485.780 

Há 161,4 pessoas acima dos 65 anos para cada 100 jovens.

O segredo para uma vida lon-
ga e sã é aprender a curti-la, o 
que uma em cada quatro pesso-
as considera não estar fazendo. 
É o que aponta um estudo que 
colocou em confronto a satis-
fação com a própria vida com o 
risco de morte, conduzido por 
pesquisadores da Universidade 
de Londres, no Reino Unido.

A pesquisa britânica, publi-
cada na revista “BMJ”, foi feita 
com 9.365 adultos ingleses com 
idade média de 63 anos. Os 
participantes responderam a 
questionários, com intervalos de 
dois anos, entre 2002 e 2006 e 
avaliaram o andamento de seus 
sentimentos quanto à própria 
vida. “Eu gosto das coisas que 
faço”; “Eu gosto de estar na com-
panhia de outras pessoas”; “Meu 
passado me traz felicidade”; e 
“Me sinto cheio de energia esses 
dias”, são algumas das opções 
apresentadas pelo estudo.

Respostas negativas a essas 
afi rmações foram reportadas 
por 2.264 participantes, cerca 
de 24%. Ou seja, praticamente 
uma em cada quatro pessoas 

“Eu gosto de estar na companhia de outras pessoas”.
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Chineses 
desenvolvem 
pele artifi cial 
com pelos

Engenheiros do Instituto 
de Tecnologia de Harbin, na 
China, desenvolveram uma 
pele artifi cial com pelos para 
imitar melhor o tato humano. 
A novidade é capaz de respon-
der a estímulos muito suaves, 
como a pressão do vento ou 
o contato de uma mosca. E o 
mais importante: é útil também 
para melhorar a sensibilidade 
de próteses, segundo o jornal 
especializado “Acs Applied 
Materials & Interfaces”.

“Os robôs, assim como as 
próteses, estão se tornando 
cada vez mais semelhantes 
ao homem”, explicaram os 
pesquisadores. “Os protótipos 
de pele eletrônica são capazes 
de perceber estímulos como 
temperatura e pressão e até 
de medir os níveis de álcool e 
oxigênio no sangue, mas não 
conseguem ainda reproduzir 
o espectro do tato humano”, 
concluíram. A ideia partiu 
da constatação de que a pele 
artifi cial não podia sentir uma 
brisa leve, enquanto a humana 
conseguia captar essa sensação 
graças aos pelos.

Por isso, os cientistas equi-
param a pele de plástico com 
pelos artifi ciais feitos de micro-
fi os de cobalto revestidos de 
material vidroso. Os resultados 
demonstraram que a inovação 
é capaz de reconhecer diversos 
estímulos e pressões muitos 
leves, como a brisa e o peso de 
uma moeda (ANSA).
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Agressores de ambulante dizem 
que agiram sob infl uência de álcool
Os dois suspeitos da morte do vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, 54 anos, afi rmaram, em 
depoimento à polícia, que estão arrependidos do crime e que agiram sob infl uência de alcool

registradas pelas câmeras do 
Metrô] dentro da estação”. Os 
suspeitos disseram ainda que o 
ambulante, que tentou defen-
der os moradores de rua, deu 
uma garrafada neles. 

Testemunhas do fato, no 
entanto, disseram à polícia que 
a confusão começou porque 
um morador de rua reclamou 
que os dois suspeitos estavam 
urinando no local. “Nenhuma 
testemunha fala da garrafada”, 
disse o delegado, e que os de-
poimentos de ambos apresen-
tam contradições. “Um fala que 
foram roubados celular, óculos 
escuro e outro fala que foi só 
dinheiro. O que eles concordam 
é que eles estavam bêbados e 
que houve uma agressão na 
parte externa e que eles apenas 
reagiram”. Marques afi rmou 
ainda que todas 14 testemunhas 
do caso reconheceram os dois 
suspeitos como autores do 
crime (ABr).

domingo (25). “[Eles disseram 
que] foram fazer xixi em um 
canto da praça [próximo à 
estação Pedro II, onde o crime 
ocorreu], e os moradores de rua 
que ali residem foram roubá-los. 

Houve uma luta corporal inicial 
e eles tentaram fugir. Eles caí-
ram no chão, mas conseguiram 
focalizar um deles correndo, 
que foi o momento que apare-
ce ele correndo [em imagens 

Itália é cada vez mais um 
país de idosos

bebês agora considerando os 
dados até o momento de 2016. 
A diferença entre nascimentos 
e mortes voltou a apresentar 
um índice maior para esta 
última, com uma “defasagem” 
de 161.791.

Além disso, pela primeira vez, 
a Itália registrou uma queda 
na expectativa de vida de sua 
população: as mulheres caíram 
de 85 para 84,7 anos em média 
e os homens de 80,3 para 80,1 
anos. No entanto, apesar de 
estar envelhecendo em um rit-
mo rápido, 70,1% da população 

italiana afi rma se sentir muito 
bem com sua saúde, especial-
mente na região Norte do país 
- mesmo que 39,1% revelaram 
ter uma doença crônica.

Essa percepção é mais posi-
tiva entre os homens (73,9%) 
do que entre as mulheres 
(66,4%) e as regiões de Bol-
zano (84,5%), Trento (78,5%) 
e Emília-Romana (73,5%) tem 
os melhores índices. Já quem 
mora na Calábria (62,1%) e 
na Sardenha (63%) considera 
sua saúde de maneira menos 
positiva (ANSA).

Segredo da vida longa é ser 
feliz, diz estudo

não está satisfeita com seu 
destino. Durante o período de 
acompanhamento, que durou 
até o fi m de 2013, 1.310 pes-
quisados morreram. A taxa 
de mortalidade mais alta foi 
constatada entre aqueles que 
se disseram menos felizes e sa-
tisfeitos. As mortes diminuíram 
progressivamente conforme 
aumentavam as afirmações 

positivas sobre a vida.
As mulheres são mais pro-

pensas a se sentir felizes, assim 
como casados, pessoas empre-
gadas e com formação intelec-
tual elevada, os mais ricos e os 
mais jovens. “Esses resultados 
documentam uma associação 
real entre a mortalidade e os ní-
veis de bem-estar”, concluíram 
os pesquisadores (ANSA).

extensão e custou 1 bilhão de iua-
nes, cerca de R$472 milhões. 

Com mais de mil engenheiros 
e técnicos participando da obra, 
a estrutura começou a ser cons-
truída em 2013 e foi fi nalizada em 
setembro. De acordo com o depar-
tamento de transporte de Guizhou, 
esta é a ponte com maior distância 
vertical entre sua plataforma e 
a superfície terrestre. A altura é 
equivalente a um prédio de 200 
andares (ANSA).

Putin confi rma 
cessar-fogo na Síria

A Rússia e Turquia confi rmaram 
que vão garantir o cessar-fogo na 
Síria, declarou o presidente russo, 
Vladimir Putin, ao se reunir com o 
ministro da Defesa, Sergei Shoigu, 
e das Relações Exteriores, Sergei 
Lavrov, quando três documentos 
foram assinados. 

“O primeiro documento foi 
assinado entre o governo sírio e a 
oposição armada, o cessar-fogo na 
Síria; o segundo é um sistema de 
medidas para controlar o regime 
da trégua enquanto o terceiro é a 
declaração sobre a disponibilidade 
para iniciar as conversações de paz 
a solução do confl ito na Síria”.

Rússia e Turquia estão muito 
envolvidas no confl ito sírio, no qual 
apoiam grupos contrários. Moscou 
é o principal aliado de Bashar al-
Assad, enquanto Ancara defende 
os rebeldes. A cooperação russo-
turca permitiu concretizar um 
cessar-fogo há duas semanas em 
Aleppo e a evacuação de milhares 
de rebeldes e civis dos bairros 
recentemente reconquistados pelo 
governo.
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Como defi nir o rumo da 
sua carreira em 2017?

Quantas vezes você 

já pensou em mudar 

o rumo da sua 

carreira, mas o tempo 

foi passando e tudo 

continuou igual? 

Principalmente quando 
chega o fi nal do ano, 
costumamos rever o pe-

ríodo que passou, nos envolver 
com o que desejamos no futuro 
e criar as famosas metas. O 
problema é que apenas força de 
vontade não é sufi ciente para 
mudarmos nossa realidade. 
Não é à toa que apenas uma 
pequena parcela das pessoas 
consegue definir objetivos 
mensuráveis e, mesmo assim, 
nem todos os atingem. Mas, 
porque isso acontece?

Na maioria das vezes, o 
motivo é simples: não que-
remos nos responsabilizar. É 
infinitamente mais cômodo 
esperarmos as coisas aconte-
cerem naturalmente do que 
assumirmos as rédeas das nos-
sas atitudes para chegarmos 
onde tanto desejamos. Pois, 
quando isso acontece, sem 
dúvida, você receberá créditos 
se der certo, mas também será 
responsabilizado se o contrário 
acontecer. 

Não tem nada de errado 
em adotar esse estilo de vida. 
O único problema é que sem 
assumir riscos e responsabili-
dades será muito mais difícil 
você chegar onde tanto deseja, 
se é que um dia irá chegar. 
Mas, não se desespere, você 
não está sozinho. Só para 
você ter uma ideia, segundo 
uma pesquisa realizada pela 
Dale Carnegie Training em 14 

países, incluindo o Brasil, 45% 
dos profi ssionais pretendem 
mudar de emprego em 2017, 
ou seja, quase metade da 
população está insatisfeita no 
trabalho ou na carreira. 

Se você se identifi ca com 
esse cenário, o que está te im-
pedindo de mudar? Até quando 
você irá continuar trabalhando 
direitinho, cumprindo suas ta-
refas e esperando ser demitido 
para trocar de emprego?

Lembre-se, vivemos em um 
país democrático, você não é 
obrigado a trabalhar em um 
lugar simplesmente porque 
um dia essa oportunidade 
apareceu na sua vida e você a 
recebeu de braços abertos.  Se 
hoje você não está feliz onde 
está, descomplique: pare de 
reclamar, peça demissão e pro-
cure outro trabalho para cha-
mar de seu! Analise os riscos e 
oportunidades e decida.

Não deixe que sua a realida-
de atual lhe impeça de crescer. 
Vislumbre novos caminhos, 
procure se conhecer melhor 
para tomar decisões mais as-
sertivas, defi na um foco, faça 
um plano, estabeleça onde 
você quer chegar. Assim que 
tiver essa clareza, você irá 
perceber que sua jornada será 
muito mais específi ca e suas 
chances de sucesso infi nita-
mente maiores. 

Então, o que está esperando 
para assumir o controle da sua 
carreira? Se responsabilize, 
se empodere e 2017 será o 
seu ano!

(*) - É palestrante, consultor, diretor 
de expansão da Zorzal Franquias e 

sócio-fundador da Zorzal Consultores 
& Auditores Associados, empresa 

da área de gestão empresarial e 
qualidade (www.zorzal.com.br).

Luciano Zorzal (*)

A - Boletim da Educação
O ano letivo de 2016 já fi cou para trás. Mas estudantes, pais e respon-
sáveis ainda podem checar como foi o rendimento ao logo dos quatro 
bimestres escolares. No Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.
br) há um link exclusivo para a Secretaria Escolar Digital – SED. No 
espaço, é possível visualizar as notas e faltas, por bimestre, dos alunos 
matriculados na rede estadual. Para acessar a página, basta informar o 
ano letivo, registro do aluno (RA) e data de nascimento. Com base nessas 
informações, o sistema indicará a escola e turma do aluno. Após este 
processo, é preciso preencher o código da fi gura e clicar em “pesquisar”. 
O Boletim gerado poderá ser visualizado e exportado para PDF.

B - Tecnologia Contra Medos
A Samsung estreia a campanha global Launching People, sucesso 
mundial que busca estimular os consumidores da marca a ultrapassa-
rem os limites rompendo barreiras e vencendo as adversidades. É uma 
aposta na ação #BeFearless, que usa a tecnologia de realidade virtual 
do Gear VR para ajudar as pessoas a encararem e vencerem os seus 
medos: medo de altura e de falar em público. A Samsung desenvolveu 
aplicativos voltados para cada fobia e que podem auxiliar as pessoas 
a vencerem seus medos. Para fazer uso dos aplicativos, é necessário 
conectar o smartphone Samsung Galaxy compatível ao Gear VR. Logo 
depois basta selecionar “Loja” na tela inicial e localizar o aplicativo de 
medo de altura ou de falar em público. Para saber mais: (http://www.
samsung.com/br/launchingpeople/).

C - Operação Verão
Dentro das ações da Operação Verão – série de iniciativas voltadas ao 
bem-estar dos Clientes da Azul Linhas Aéreas Brasileiras neste verão – os 
Clientes que fi zerem check-in nos balcões da companhia em Viracopos, 

Guarulhos e Congonhas, ganharão amostra grátis de protetor solar 
SUNDOWN® (FPS 30). Cada viajante receberá uma unidade do produto 
– ao todo, a distribuição chegará a 100 mil amostras –, e a campanha é 
válida para todos os voos da Azul. A ação tem como objetivo reforçar 
a importância da proteção solar diária, principalmente no verão, que é 
uma estação em que normalmente as famílias fi cam mais expostas aos 
raios solares. Até os 18 anos de vida, crianças e adolescentes se expõem 
ao sol com maior frequência e intensidade do que os adultos.  

D - Moradias Populares 
Os interessados em uma das moradias populares do Governo do Estado 
têm até 24 de julho de 2017 para se candidatarem para as unidades 
habitacionais que serão contruídas no Centro. Serão destinadas 80% 
das unidades para inscritos que moram fora da área central, mas que 
trabalham nesta região. As 20% moradias restantes serão para interes-
sados que moram e trabalham na região central. O objetivo é aproximar 
a moradia do emprego e dos eixos de transporte de massa e reduzir o 
tempo de deslocamento dos trabalhadores. As inscrições devem ser feitas 
pelo site  (www.habitacao.sp.gov.br), no botão “Inscrições Abertas - Faça 
seu Cadastro PPP”. Até o momento, há 146 mil inscritos. 

E - Mega Liquidação
Tradicional período de promoções no calendário do varejo, as liquidações 
geralmente começam no primeiro fi nal de semana do ano, com o objetivo 
de acabar com o estoque de fi nal de ano. Atenta a movimentação do setor 
e buscando atender os consumidores que esperam por essa data, a Casas 
Bahia e o Pontofrio irão começar as ofertas nas lojas e sites no próximo 
dia 2. A partir desta segunda-feira, as duas bandeiras já contarão com 
promoções em diversos produtos, condições de pagamentos diferenciadas 
e durante todos os dias da semana novas ofertas surgirão. 

F - Melhor Sommelier 
O concurso “O Melhor Sommellier do Brasil”, está em sua etapa fi nal.  A 
Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, organização que certifi ca e 
promove os vinhos da região do Alentejo, anuncia os nove fi nalistas do 
concurso, promovido ao longo do mês de setembro, nas cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Vitória. Promovidas pelos Vinhos 
do Alentejo, a missão do concurso é revelar talentos brasileiros na área 
de vinhos. A segunda fase terá lugar na região vitivinícola Alentejana, 
em Portugal, e irá constar de visitas a várias vinícolas daquela região, 
terminando num teste prático onde um juri bem credenciado levará a 
cabo a difi cil tarefa de escolher “O Melhor Sommelier Vinhos do Alentejo 
no Brasil – 2016”. Mais informações: (www.vinhosdoalentejo.pt). 

G - Vitória dos Genéricos
A possibilidade de economia sem riscos, proporcionado pelos medica-
mentos genéricos, está fazendo com que grande parcela da população 
já considere essa opção na hora da compra. Os dados são resultados da 
pesquisa Análise do perfi l de compra dos consumidores de medicamen-
tos, realizada pelo Instituto Febrafar. Segundo a pesquisa o número de 
brasileiros que consideram essa opção na hora da compra é bastante 
expressivo, sendo que 37% dos consumidores apontara que adquiriram 
medicamentos dessa modalidade, outros 32% compraram os de marcas e 
31% compraram uma mescla dos dois tipos. A pesquisa também aponta 
a prioridade que o consumidor está dando ao preço em relação à marca 
na hora de adquirir medicamentos. 

H - Certifi cado Digital 
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. 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 participação da certifi cação digi-
tal. Ou seja, o Certifi cado Digital já é utilizado por quase três terços da 
economia. A certifi cação digital tem proporcionado inúmeros benefícios 
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 comu-
nicação segura para a disponibilização de diversos serviços com maior 
agilidade, facilidade de acesso e substancial redução de custos. Saiba 
mais em (www.ancd.org.br).

A - Boletim da Educação
O ano letivo de 2016 já fi cou para trás. Mas estudantes, pais e respon-

Guarulhos e Congonhas, ganharão amostra grátis de protetor solar
SUNDOWN® (FPS 30). Cada viajante receberá uma unidade do produto

ao todo a distribuição chegará a 100 mil amostras e a campanha é

O Ministério da Saúde acaba 
de fechar novo contrato para 
transporte de medicamentos e 
outros produtos do SUS. Quem 
assume esse serviço agora é a 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos que apresentou 
preço menor. A mudança deve 
reduzir o custo para entrega 
dos insumos de saúde em todo 
território nacional.

Para a contratação da nova 
prestadora de serviço, o Mi-
nistério da Saúde fi cou aten-
to às novas oportunidades, 
com o objetivo de seguir os 
princípios da economicidade, 
vantajosidade, eficiência e 
efi cácia nas novas contrata-
ções realizadas pela pasta. A 
medida é mais uma estratégia 
da gestão do ministro Ricardo 
Barros para melhorar a gestão 
e aumentar a efi cácia do ser-
viço prestado.

Os Correios passam a ge-
renciar o serviço no Ministério 
da Saúde a partir do dia 24 
de fevereiro. A empresa fi ca 
responsável por realizar o 

Os Correios passam a gerenciar o serviço no Ministério da 

Saúde a partir do dia 24 de fevereiro. O presidente de Cuba, 
Raul Castro, apelou para o 
aumento do investimento 
estrangeiro e da austeridade 
para atingir um crescimento 
econômico de 2% em 2017, 
após não conseguir alcançar 
as previsões para este ano. 
Durante discurso que fechou 
a última sessão plenária da 
Assembleia Popular Nacional, 
Castro disse que “no meio das 
dificuldades continuaremos 
a executar programas de 
investimento com base no 
desenvolvimento sustentável 
da economia nacional”.

Segundo ele, para Cuba 
alcançar o crescimento eco-
nômico em 2017 é preciso 
garantir as exportações, bem 
como sua cobrança, aumentar 
a produção local para substituir 
importações, reduzir os gastos 
que não são imprescindíveis e 
usar racional e efi cientemente 
os recursos disponíveis. Após 

pedir aumento de investimen-
to estrangeiro na Ilha, Castro 
ainda expressou insatisfação 
com o progresso da área con-
siderada vital para a economia 
cubana. Ele afi rmou que tem 
acontecido “atrasos excessivos 
e frequentes nos processos de 
negociação”.

O presidente cubano também 
defendeu o fi m da “mentalida-
de ultrapassada e intolerante” 
contra o capital estrangeiro e 
“repleta de falsos medos”. Para 
o orçamento de 2017, o cuba-
no advertiu que “persistem as 
tensões fi nanceiras e desafi os” 
que poderão “incendiar-se” em 
determinadas circunstâncias. 
No entanto, Castro não des-
cartou que a economia cubana 
possa “crescer” e que o PIB 
aumente moderadamente em 
2%, após ter diminuído 0,9% em 
2016, representando a primeira 
recessão registrada na Ilha em 
23 anos (ANSA).

Em 2015, no mesmo perí-
odo, a alta foi de 10,54%. 
Os dados foram divul-

gados  pela Fundação Getúlio 
Vargas. Este mês, a alta foi de 
0,54% e, em dezembro do ano 
passado, a variação havia sido 
de 0,49%. O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) apresen-
tou taxa de variação de 0,69%. 
No mês anterior, a taxa foi de 
-0,16%.

O Índice de Bens Finais variou 
-0,26% em dezembro. Em no-
vembro, este grupo de produtos 
mostrou variação de -0,82%. 
Contribuiu para o avanço o 
subgrupo alimentos in natura, 
cuja taxa de variação passou de 
-8,90% para -5,04%. No grupo 
Bens Intermediários, o índice 
variou 0,53%. Em novembro, a 
taxa foi de -0,43%. O principal 
responsável por este resultado 
foi o subgrupo combustíveis e 

O IGP-M apresentou variação acumulada de 7,17%

entre janeiro e dezembro.
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Índice que reajusta o aluguel 
varia 7,17% em 12 meses

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), que reajusta os alugueis, apresentou variação acumulada 
de 7,17% entre janeiro e dezembro

grupo habitação (0,26% para 
-0,62%).

Apresentaram decréscimo em 
suas taxas de variação os grupos: 
Transportes (0,53% para 0,45%), 
Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,63% para 0,60%) e Comuni-
cação (0,40% para 0,12%). 

Em contrapartida, apresenta-
ram acréscimo os grupos: Ali-
mentação (-0,07% para 0,21%), 
Educação, Leitura e Recreação 
(0,32% para 1,16%), Despesas 
Diversas (0,14% para 1,04%) e 
Vestuário (0,14% para 0,36%). 
O Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) registrou, 
em dezembro, taxa de variação 
de 0,36%. No mês anterior, este 
índice variou 0,17%. O índice 
relativo a Materiais, Equipa-
mentos e Serviços registrou 
variação de 0,15%. No mês 
anterior, a taxa havia sido de 
-0,05% (ABr).

lubrifi cantes para a produção, 
cuja taxa de variação passou de 
-3,82% para -0,51%.

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC) registrou variação 
de 0,20%, em dezembro, ante 

0,26%, em novembro. Quatro 
das oito classes de despesa 
componentes do índice regis-
traram decréscimo em suas 
taxas de variação. A princi-
pal contribuição partiu do 

Correios distribuirão 
medicamentos para o SUS

transporte aéreo e terrestre 
para o fornecimento de insumos 
estratégicos de saúde, medica-
mentos e termolábeis – perecí-
veis ou não – biológicos ou não; 
vacinas; soros; kits calamidade; 
equipamentos; hospitais de 
campanha; geradores; alimen-

tos, entre outros. 
A instituição, além de ser uma 

empresa pública, apresenta 
um comprometimento em ofe-
recer serviços de qualidade, 
que atendam plenamente às 
necessidades dos clientes (Ag.
Saúde).

Cuba pede investimento 
estrangeiro

Brasília - O presidente Michel Temer 
afirmou acreditar que a partir do segundo 
semestre do ano que vem o desemprego 
comece a cair. “Não quero iludir ninguém, 
mas esse será um tema que começará a ser 
efetivado, consolidado, (...) pensando o que 
temos de projeções, que a partir do segundo 
semestre do ano que vem é muito provável 
que o desemprego venha a cair em função das 
medidas que nós estamos tomando”, disse. 

Segundo Temer, o governo sabe da “angústia 
do desemprego”. “É uma coisa que perturba 
as pessoas no nosso país. Cria sentimento de 

instabilidade muito grande”, afi rmou. Ao fazer 
um balanço das ações de governo, Temer disse 
que “2017 será efetivamente um ano novo e não 
será a continuação de 2016” e que o Executi-
vo começou o combate à recessão, que deve 
continuar apenas no começo de 2017. 

“Mas 2017 será efetivamente o ano novo, 
será um ano que, se Deus quiser, vamos vencer 
a crise, e vencendo a crise, saindo da reces-
são, obtendo crescimento, naturalmente você 
tem a empregabilidade”, disse. O presidente 
pediu ainda uma mentalização positiva aos 
brasileiros na virada do ano (AE). 

Desemprego pode cair a partir do 2º semestre

UPAs com 
menos médicos

Brasília - Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) poderão 
funcionar com um número 
menor de médicos do que o 
mínimo exigido atualmente. 
A mudança, anunciada nesta 
quinta-feira, 29, pelo ministro 
da Saúde, Ricardo Barros, é 
a estratégia encontrada pela 
pasta para tentar colocar em 
operação unidades que estão 
construídas e que estão fecha-
das por falta de interesse dos 
municípios.

No modelo mais simples, 
UPAs poderão funcionar com 
apenas dois profi ssionais. Me-
tade do que o obrigatório no 
modelo em vigor. “É melhor 
dois médicos do que nenhum”, 
respondeu o ministro, ao ser 
questionado se a alteração não 
colocaria em risco a qualidade 
de atendimento. “O Brasil pre-
cisa cair na real. Os municípios 
não têm capacidade de contra-
tar médicos. É melhor do que 
UPA fechada”, concluiu (AE).

Homicídios de 
pessoas LGBT

O número de homicídios de pessoas 
gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 
transexuais deve crescer em 2016 e 
superar as ocorrências dos últimos 
anos. A tendência é revelada pelo 
Grupo Gay da Bahia,  que anualmente 
elabora o Relatório de Assassinatos 
LGBT no Brasil. Dados preliminares 
do levantamento apontam que o ano 
deve ser fechado com o total aproxi-
mado de 340 mortes, maior número 
registrado nos últimos anos.

“No ano passado (2015), foram 
318 mortes. Até agora, estamos com 
329 mortes, mas temos alguns casos 
aguardando confi rmação e o ano 
deve ser fechado com aproximada-
mente 340 mortes. Em 36 anos que 
monitoro os dados, nunca chegamos 
a esse número”, afi rmou Luiz Mott, 
antropólogo fundador do Grupo Gay 
da Bahia (GGB) (ABr).
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Minha avó já dizia que 

“Pau que nasce torto 

nunca se endireita”. 

Este adágio popular 

retrata com precisão 

cirúrgica o imbróglio da 

Oi

Para evitar ser prolixo 
não adentrarei as infl u-
ências políticas nefastas 

que permearam a criação da 
empresa e suas inúmeras fu-
sões, cujo resultado é o triste 
quadro ora instalado. Hoje em 
recuperação judicial, a Oi, que 
possui 100 mil empregados di-
retos e participação em outras 
empresas do ecossistema de 
telecomunicações, acumula 
uma dívida na Anatel de 20 
bilhões de reais, oriundas de 
descumprimentos de obri-
gações contratuais, mais 65 
bilhões de reais em bancos. 

No entanto, a situação da 
maior concessionária de tele-
comunicações em área territo-
rial do país, que já é delicada, 
pode piorar ainda mais, caso 
não arrume um sócio para 
injetar Capital o quanto antes. 
Verdade seja dita, a questão 
tomou tal vulto que há muito 
tempo deixou ser um problema 
do setor de telecomunicações 
e passou a ser um problema 
de Governo e de Estado, pois 
pode impactar - ainda mais - 
a recuperação econômica do 
Brasil. 

Explico. Vivemos na So-
ciedade da Informação, onde 
qualquer empresa necessita de 
sistemas de informação e te-
lecomunicações efi cazes para 
desempenhar suas atividades. 
Me refi ro as empresas pois a 
questão da atividade econô-
mica e produção da riqueza 
nacional estão diretamente 
ligadas a elas, sendo o PIB a 
expressão do desempenho da 
cadeia produtiva de pequenas, 
grandes e médias empresas. 
Afora isso, há também impac-
tos - igualmente negativos no 
caso da piora da saúde fi nan-
ceira da Oi - no funcionamento 
da sociedade como um todo, 
nas áreas de saúde, educação, 
segurança, entre outras.

Destarte salientar que a Oi 
hoje é responsável pela tele-
fonia fi xa e móvel nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro 
Oeste, bem como por grande 
parte da rede de alta capaci-
dade que permeia os Estados 
em questão e garantem a 
operacionalidade do sistema. 
Falando em termos práticos, 
a infraestrutura básica de te-
lecomunicações dessas regiões 
dependem muito da Oi, sem 
falar de muitos municípios 
nos quais a empresa é a única 
alternativa para o consumi-
dor de telefonia fi xa, móvel e 
internet. 

O que o projeto tem a ver 
com isso? No afã de ajudar 
a tornar a Oi palatável para 
possíveis investidores o Con-
gresso preparou uma lei para 

viabilizar o futuro da Oi, mas 
a um custo muito alto para o 
bolso do brasileiro. A lei entre 
outros benefícios - que desfru-
tarão todas as operadoras de 
telecomunicações - fl exibiliza 
a defi nição da política de tari-
fação, desobriga as operadoras 
de investir em comunidades 
carentes e, o pior, permite que 
as operadoras disponham dos 
bens reversíveis, que consti-
tuem uma fortuna imobiliária 
estimada em 100 bilhões de 
reais. 

Trocando em miúdos: premia 
as empresas que hoje constam 
como recordistas de reclama-
ções nos Procons e foram mul-
tadas porque descumpriram o 
contrato de concessão com o 
governo. Um verdadeiro escár-
nio com a sociedade. No caso 
da Oi em especial, muitas das 
multas da Anatel decorrem do 
descumprimento das metas de 
universalização, que agora se-
rão defi nitivamente anistiadas, 
para todas as operadoras, caso 
a Lei venha a ser sancionada. 

Que não há solução fácil pra 
Oi, isso é um consenso. Mas en-
tendo que há que se pensar na 
menos degradante para o con-
sumidor, que já possui uma das 
contas mais caras do mundo e 
um serviço de baixa qualidade. 
Num ano em que o défi cit das 
contas públicas fechará em 
estimados 170 bilhões de reais, 
pergunto: Permitirá o TCU e 
o MPF tamanho disparate? 
Penso que o governo deve se 
empenhar no sentido de via-
bilizar a continuidade da Oi, 
mas será que não exagerou no 
“Pacote de Bondades”? Quem 
será o benefi ciário? 

Caso o projeto seja san-
cionado, o Governo injetará 
via “Bens Reversíveis” mais 
dinheiro nas operadoras que 
deverão ainda mais - no caso 
da Oi uma dívida que hoje 
já é impagável -, em termos 
práticos, ao invés de se conter 
a bolha, ela aumentará, pois 
em raros casos se resolve um 
problema de dinheiro com mais 
dinheiro. Outro desdobramen-
to pernicioso é o desequilíbrio 
do ambiente competitivo entre 
pequenas e grandes operado-
ras, que inviabiliza as pequenas 
operadoras que não gozam das 
mesmas condições. 

Por fi m, cumpre destacar 
que em se tratando os servi-
ços de telecomunicações e 
internet dos principais pilares 
da Sociedade da Informação, 
porquanto aspectos impor-
tantes do desenvolvimento 
humano dependem desses 
serviços, falta a sensibilidade 
por parte das autoridades 
para se tratar o assunto como 
Política de Estado, pensando 
um pouco no futuro dos Bra-
sileiros que arcarão com mais 
essa pesada conta para os anos 
vindouros.

(*) - É advogado, empresário de 
telecomunicações e presidente da 

Aerbras - Associação das Empresas 
de Radiocomunicação do Brasil 

(www.aerbras.com.br).

Dane Avanzi (*)

Imbróglio da Oi e 
projeto de lei das Teles

Ainda no fi m de 2016, a Câ-
mara deu início à tramitação 
da reforma da Previdência 
enviada pelo governo. A mu-
dança, prevista na proposta 
do Executivo, foi aprovada 
na Comissão de Constituição 
e Justiça quanto à admissibi-
lidade em um placar de 31 a 
20. Pelo posicionamento até 
mesmo de deputados que 
votaram a favor do texto, há 
indicativo de que a proposta 
deverá ser modificada na 
comissão especial que será 
formada em 2017.

A proposta do governo 
prevê aposentadoria para 
trabalhadores da iniciativa 
privada e do serviço público 
aos 65 anos com 25 de contri-
buição. Mas a forma de cálculo 
do benefício inicial faz com 
que um trabalhador nestas 
condições receba apenas 76% 
da média do que contribuiu. 
Para ganhar o total da média, 
ele teria que trabalhar por 49 
anos. O teto do INSS, que em 
2016 foi de R$ 5.189,82, seria 
o limite para a contribuição de 
qualquer trabalhador. 

O deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP) é contrário à 
idade de 65 anos porque a rea-
lidade brasileira, segundo ele, 
é de difi culdade de colocação 
no mercado de trabalho para 
os idosos, “Vai obrigar a pes-
soa a continuar contribuindo 

Sessão para discutir e votar admissibilidade da Reforma da 

Previdência na CCJ em dezembro durou mais de 10 horas.

“Uma questão que me 
angustia sempre é 
a tributária. Penso 

então: porque não levá-la 
adiante? Agora, o Executivo 
quer se empenhar na reforma 
tributária, de forma a simplifi cá-
la. É mais uma reforma que 
queremos patrocinar e levar 
adiante”, disse ao apresentar 
um balanço das ações do go-
verno a jornalistas.

Temer disse que seu governo 
é “reformista” e que não vai pa-
rar de implementar mudanças 
estruturais. “Reformas que o 
governo havia planejado para 
o longo do tempo foram feitas 
em bravíssimo tempo, e não 
vamos parar. Este é um governo 
reformista”. Ele espera que a 
proposta de reforma trabalhista 
enviada pelo governo ao Con-
gresso na semana passada não 
tenha difi culdades de aprova-
ção, por causa do “diálogo que 

O presidente Michel Temer falou sobre os sete meses de seu 

governo e o encaminhamento das reformas.

A presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, concedeu limi-
nar para suspender emenda à 
Constituição do estado do Ce-
ará que extingue o Tribunal de 
Contas dos Municípios e trans-
fere suas funções ao Tribunal de 
Contas do Estado, inclusive com 
aproveitamento de pessoal. A 
matéria é objeto da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 
5638, ajuizada pela Associação 
dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil.

Atuando durante o recesso do 
tribunal, a ministra entendeu 
haver urgência na causa, uma 
vez que fi cou evidenciado nos 
autos o início das providências 
materiais e administrativas 
para desativação do tribunal, 
com desmobilização física e 
remoção de servidores. “Há 
risco comprovado de compro-
metimento da reversibilidade 
da situação administrativa do 
órgão, extinto após a produção 
dos efeitos das normas questio-
nadas”, afi rmou a presidente 
do STF.

Entre as alegações jurídicas 
apresentadas pela associação 

Sede do TCM do Ceará.

Vagas para pessoas 
com defi ciência na 
educação 

O presidente Michel Temer 
sancionou a Lei 13.409, que inclui 
pessoas com defi ciência entre os 
benefi ciários de reserva de vagas nas 
universidades federais e nas escolas 
federais de ensino médio técnico. A 
cota para estudantes vindos de esco-
las públicas já previa a destinação de 
vagas para pessoas de baixa renda, 
negros, pardos e indígenas.

A Lei de Cotas estabelece como 
primeiro critério que no mínimo 50% 
das vagas para ingresso em curso 
de graduação, por curso e turno, 
sejam reservadas para estudantes 
que tenham cursado integralmente 
o ensino médio em escolas públicas. 
No caso do ensino técnico de nível 
médio, a reserva é para alunos que 
cursaram integralmente o ensino 
fundamental na rede pública.

Como segundo critério, as cotas se 
destinam a pessoas de baixa renda, 
negros, pardos e indígenas. Pelo 
texto sancionado por Temer, os estu-
dantes com defi ciência agora entram 
nessa subcota. A distribuição é feita 
de acordo com as vagas ofertadas e 
a proporção desses grupos na popu-
lação da unidade da Federação onde 
fi ca a instituição. A regulamentação 
já permitia que as universidades 
federais instituíssem reservas de 
vagas para pessoas com defi ciência, 
mas isso era opcional (ABr).
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Projeto em análise na Comis-
são de Constituição e Justiça 
explicita na lei que vínculos de 
afeto com fi lhos de criação ou 
enteados não se transformam em 
responsabilização jurídica sobre 
os mesmos, exceto se houver 
manifestação expressa dessa 
intenção. A proposta, do senador 
Lasier Martins (PDT-RS), acres-
centa dispositivos ao Código 
Civil, estabelecendo que:

“Não autorizará a formação 
do vínculo de fi liação socioa-
fetiva o fato de uma pessoa, 
por motivos nobres ou afetivos, 
cuidar de outra tratando-a 
como se fosse fi lha, se inexistir 
intenção expressa e inequívoca 
de imprimir efeitos jurídicos de 
fi liação a essa relação mediante 
declaração em instrumento 
particular com fi rma reconhe-
cida por autenticidade, em 
instrumento público ou em 
testamento”.

A formação de fi liação so-

Redução do custo 
de remédios para 
população de baixa 
renda

Para reduzir o preço dos re-
médios usados por pessoas de 
baixa renda, uma proposta prevê 
a isenção de impostos incidentes 
sobre medicamentos quando forem 
vendidos a pessoas com renda de 
até três salários mínimos mensais 
e a aposentados, pensionistas ou 
idosos que tenham renda de até dez 
salários mínimos mensais.

A proposta, de iniciativa do se-
nador Telmário Mota (PDT-RR), 
inclui um inciso no artigo 150 da 
Constituição proibindo a cobrança 
de impostos sobre medicamentos 
de uso humano quando adquiridos 
por população de baixa renda. A 
matéria aguarda indicação de re-
lator na Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado.

Para Telmário, a elevada carga tri-
butária sobre os remédios difi culta o 
acesso da população a tratamentos 
adequados, o que pode compro-
meter a saúde dos cidadãos, assim 
como os gastos do próprio estado 
com políticas públicas de saúde. 
“Qual seria uma forma de a gente 
oportunizar essas pessoas que estão 
dependendo de uma medicação e 
que não têm dinheiro para comprar. 
É você reter do imposto, reduzindo. 
Porque aí você coloca um preço 
mais acessível”, afi rmou.

O senador destacou que a quan-
tidade de impostos que deixará de 
ser arrecadada com a isenção não 
infl uirá na crise econômica, já que 
os gastos com medidas interventivas 
são muito maiores do que a quanti-
dade de impostos sobre os medica-
mentos. De acordo com o IBPT, o 
Brasil está entre os países do mundo 
com a maior carga tributária sobre 
medicamentos (Ag.Senado).

Reforma tributária será 
foco do governo em 2017
O presidente Michel Temer disse que o foco do governo em 2017 será a reforma tributária, para tornar 
a legislação mais simplifi cada

a redução dos juros aplicados 
ao crédito rotativo dos cartões 
de crédito, a aprovação de um 
teto para os gastos públicos, a 
desvinculação das receitas da 
União (DRU) e a reforma do 
ensino médio.

Temer também citou a am-
pliação do número de vagas do 
Fies e dos recursos destinados 
aos programas Bolsa Família e 
Minha Casa, Minha Vida. “No 
plano social, estamos revelando 
nossa responsabilidade social 
ao completar a construção 
de 170 mil casas, e quando 
determinamos que fi lhos com 
microcefalia tenham prioridade 
quando estabelecemos orça-
mentariamente a construção 
de mais 500 mil casas”. Temer 
reiterou a preocupação do 
governo com a retomada do 
emprego no país e espera que 
o país volte a gerar postos de 
trabalho em 2017 (ABr).

instalou-se entre trabalhadores 
e empregados” nos últimos 
meses.

Sobre a reforma política, Te-
mer disse que, nesse caso, o pro-
tagonismo será do Congresso, 

com “incentivo e participação” 
do Executivo na elaboração da 
proposta. Durante o balanço 
de ações do governo, Temer 
destacou a liberação de saque 
das contas inativadas do FGTS, 

Debate sobre Previdência deve 
mobilizar parlamentares e sociedade

após os 60 anos como se nós 
estivéssemos no pleno empre-
go”, afi rma. Ele destaca que, 
atualmente, pessoas de mais 
de 40 anos já têm difi culdade 
de emprego e são 12 milhões de 
pessoas desempregadas.

Já a deputada Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ) critica também à 
equiparação de condições entre 
homens e mulheres. “É um des-
respeito à história de luta das 
mulheres brasileiras que têm a 
dupla jornada, a tripla jornada, 
e que têm também o seu horário 
de trabalho”, afi rmou. Mas o 
deputado Pauderney Avelino 
(DEM-AM) disse que o sistema 
previdenciário é insustentável 
e a reforma vai respeitar os 

direitos de quem tiver con-
dições de se aposentar pelas 
regras antigas no momento da 
promulgação da emenda. 

“Nós entendemos que, 
de uma receita primária de 
R$ 1,320 trilhão para uma 
despesa de R$ 730 bilhões 
só da Previdência, nós não 
podemos comprometer o 
restante dos investimentos 
em saúde e em educação”. 
Ele disse que pretende tra-
balhar para que o direito 
adquirido seja mantido, mas 
entende que as mudanças 
são necessárias para que 
próximas gerações tenham o 
direito de receber pela apo-
sentadoria (Ag.Câmara).

STF suspende extinção de Tribunal 
de Contas do Ceará

na ADI, a ministra considerou o 
argumento relativo ao processo 
legislativo de velocidade inco-
mum da emenda constitucional, 
com regime de urgência e se-
quência de sessões de primeiro 
e segundo turno sem intervalo. 
Conforme Cármen Lúcia, as 
razões relativas à tramitação 
“aparentam ter fundamento na 
jurisprudência do STF e densa 
plausibilidade em favor da tese 
de inconstitucionalidade”.

Ela também destacou o 
eventual prejuízo que poderá 
resultar para tramitação e 

conclusão dos processos em 
curso no Tribunal de Contas dos 
Municípios, o que pode gerar 
prejuízos ao funcionamento dos 
órgãos de controle externo da 
Administração Pública no Cea-
rá. A liminar foi concedida para 
suspender a integralidade dos 
efeitos da Emenda Constitucio-
nal 87/2016 do estado do Ceará, 
publicada em 21 de dezembro, 
até novo exame do relator da 
ADI, ministro Celso de Mello. 
A ministra também requisitou 
informações à Assembleia Le-
gislativa do estado (ABr).

Vínculo afetivo que pode 
gerar responsabilização 

jurídica
cioafetiva nos casos em que 
a criança ou o adolescente 
tenham convívio com padrasto 
ou madrasta somente ocorre, 
de acordo com o projeto, com 
o consentimento dos pais bio-
lógicos ou adotivos ou a pedido 
do fi lho dessas famílias recom-
postas quando ele se tornar 
capaz. Fora dessas hipóteses, 
o padrasto ou a madrasta não 
poderiam ser alçados indiscri-
minadamente à condição de 
pai ou mãe.

“A proposição em pauta 
destina-se a prestigiar o pa-
rentesco socioafetivo, sem, 
contudo, desvirtuá-lo. Não se 
pode banalizar juridicamente o 
afeto, sob pena de credenciar 
o absurdo pensamento de que 
‘toda forma de amor traria con-
sigo o fardo de uma obrigação 
jurídica’, na expressão do civi-
lista Atalá Correia”, ressaltou 
Lasier Martins na justifi cação 
do projeto (Ag.Senado).
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Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Acionistas para comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 
01/02/17, às 10:30 hs, no Hotel Intercontinental – SP, situado na Alameda Santos, nº 1.123, em SP/SP, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações finan-
ceiras e contábeis dos exercícios encerrados em 31/12/09, 2010, 2011, 2012 e 2013; 2 – Destinação dos resultados 
dos exercícios; 3 - Eleição dos membros do conselho de administração, do conselho fiscal e fixação da forma de sua 
remuneração; 4 – Assuntos gerais. Serve o presente como reiteração de que os documentos relativos ao artigo 133 da 
Lei nº 6.404/1976 estão à disposição dos Acionistas, além de já terem sido publicados  anteriormente os balanços e 
as demonstrações contábeis, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, nas edições do dia 02/12/15, com retificações 
publicadas em 30/12/15 ambas no D.O.E.S.P. e Jornal Empresas e Negócios. A Assembleia geral será realizada fora da 
sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave 
na sede da companhia. Francisco Wilson Megale – Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/12/2016)

1ª Vara Cível – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1000095-67.2015.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Consórcio Trólebus Aricanduva Ltda, Rua Doutor Fausto Ferraz, 118, apto.61, 
Bela Vista - CEP 01333-030, São Paulo-SP, CNPJ 05.065.744/0001-08, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), objetivando a 
condenação da requerida ao pagamento de R$ 59.832,30, referente a dívida trabalhista 
proveniente do processo 01406.2006.089.02.00.8, que tramitou perante a 89ª Vara do Trabalho 
de São Paulo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

6ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0167344-
80.2012.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 
Central da Capital, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ARTHUR TROPPMAIS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CPNJ. 03.319.685/0001-21, na pessoa de seu representante legal 
ARTHUR MOSANER ARTIGAS TROPPMAIR, CPF. 063.537.018-29, que LUIS CARLOS 
GONÇALVES MARCOS lhe ajuizou uma ação de Obrigação de Fazer (rito Sumário), objetivando 
seja a mesma julgada procedente, compelindo a ré para que lavre a escritura definitiva do imóvel, 
apresentado toda a documentação imobiliária atualizada do Apto. 02, situado na Rua Gravataí, 88 
Consolação São Paulo/SP, conforme Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do 
Imóvel firmado entre as partes em 11/05/2011, sob pena de multa diária, e ainda, a condenação da ré 
ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a 
ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do 
prazo supra, conteste a ação. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e 
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Rodrimar S.A. Agente e Comissária.
CNPJ nº 58.135.369/0001-91 NIRE nº 35300027558

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Acionistas para comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 31/01/17, 
às 10:30 hs, no Hotel Intercontinental – SP, situado na Alameda Santos, nº 1.123, em SP/SP, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1 – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras e contábeis dos 
exercícios encerrados em 31/12/12 e 2013; 2 – Destinação dos resultados dos exercícios; 3 – Eleição do conselho fiscal e 
fixação da forma de sua remuneração; 4 – Assuntos gerais. Serve o presente como reiteração de que os documentos relativos 
ao artigo 133 da Lei nº 6.404/1976 estão à disposição dos Srs. Acionistas, além de já terem sido publicados anteriormente 
os balanços e as demonstrações contábeis, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, nas edições do dia 02/12/15, com 
retificações publicadas em 30/12/15 ambas no D.O.E.S.P. e Jornal Empresas e Negócios. A Assembleia geral será realizada 
fora da sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave 
na sede da companhia. Francisco Wilson Megale – Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/12/2016)
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Eve Ferretti e Fabiola Werlang - Eve 
Ferretti (Ilustr) – Peirópolis –  Menina com ex-
cessiva preocupação com limpeza e arrumação, não 
saia para divertir-se com outras crianças, sempre 
focada em nada deixar desalinhado. Assim cresceu. 
Namorados, não os teve. Como nossa protagonista 
sobreviveu? Um exemplo que, realmente tudo tem 

seu lugar, deve-se contudo, evitar exageros. Para crianças 
alfabetizadas.

A Menina que Organizava

Mauricio Patrocinio – Scortecci –  Autor, 
jovem administrador de empresas, Criou uma situa-
ção, bastante interessante, com o fi rme propósito de 
explicar ao leitor, como buscar e conseguir o eterno 
desejo dos seres humanos: Felicidade. Contudo, a 

própria análise do termo, traz em seu cerne uma certa difi -
culdade ao seu entendimento. Isso foi que motivou o autor ao 
fi ccionar fatos que na realidade são cotidianos. O introito da 
obra é quase embaraçosa, genial não fosse. Bom.

Por Que as Pessoas
Não São Felizes?

Thiago Oliveira – Gente -  De offi ce boy a 
empresário de sucesso no ramos de entregas  de 
documentos. Essa é a história da trajetória do autor. 

Não é um tratado de autoajuda,  contudo de muita ajuda. Em 
dez capítulos, literalmente abre a caixa de seus segredos, que 
não são muitos, todavia, seu relato sincero desanuvia a pre-
tensão do subtítulo. Munido de uma ideia, que seu chefe não 
aceitou e uma “pequena” ajuda fi nanceira de um amigo, deu 
inicio ao seu empreendimento. Hoje, passados catorze anos é 
uma das maiores empresas do ramo. Mais um belo exemplo a 
ser seguido. Útil! 

Pense Dentro da Caixa: Aprenda 
a enxergar oportunidades e 
empreenda em qualquer cenário

Thais Marin e Mario de Lima – Leo Macias 
(Ilustr) – Chiado – Três jovens adolescentes, um 
deles descendente de índios Cherokees, convivem 
calmamente entre paisagens bucólicas da Fazenda 
Montanha Azul. Sem explicação aparente, o menino 
índio, Bristy, juntamente com o cavalo Gramado, 

desaparece. Seus amigos, irmãos Florência e Mark, partem em 
sua busca. Fatos estranhos ocorrem, recheando as páginas com 
aventuras muito interessantes. Seu fi nal é surpreendente. Seu 
enredo, delicadíssimo, é apropriado para ser cinematografado. 
Para jovens e adultos. Mágico!

Cavalos Selvagens –
A Flor Azul

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Demonstrações de Resultados Nota     2015     2014
Receitas de Transportes 63.981 59.062
Receitas de Serviços Prestados 823 673
Impostos sobre Transportes e Serviços (2.073) (1.215)
Receita Líquida 62.731 58.520
Custos dos Transportes e Serviços (54.345) (44.012)
Lucro Bruto 8.386 14.508
Despesas Operacionais (2.079) (8.604)
Despesas Financeiras (1.435) (724)
Receitas Financeiras 1.238 355
Despesas tributarias (270) (261)
Resultados Não Operacionais (463) (20)
Resultado Antes dos Impostos 5.377 5.254
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.998) (1.769)
Resultado Líquido do Exercício 3.379 3.485

Ativo Nota    2015    2014
Circulante 10.383 7.175
Disponibilidades 4.235 1.661
Contas a receber Clientes 5.556 4.197
Outras Contas a receber 195 551
Impostos a Recuperar 397 766
Despesas Antecipadas – –

Não Circulante 6.433 7.749
Investimentos 0,5 0,5
Imobilizado 5.153 6.247
Realizavel a longo prazo – –
Empréstimos interligadas 839 885
Impostos a recuperar 440 616

Total do ativo 16.816 14.924

Passivo Nota    2015    2014
Circulante 4.752 4.144
Fornecedores 727 523
Financiamentos 1.704 2.057
Impostos e Contribuições a recolher 219 179
Obrigações Trabalhistas 600 547
Imposto de renda e Contribuição Social 506 292
Outras contas a pagar 996 546

Não Circulante 4.857 4.959
Financiamentos 3.913 4.943
Outras contas 944 –
Parcelamentos de tributos – 16

Patrimônio Líquido 7.207 5.821
Capital Social 4.000 2.800
Reservas de lucros 2.712 2.695

Reserva legal 495 326
Total do Passivo 16.816 14.924

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Retenção Reserva Lucros
 social de Lucros     Legal (Prejuizos)    Total

Saldo 1º/01/2014   1.800          554        152               – 2.506
Resultado Líquido – – – 3.485 3.485
Ajustes Periodo Anteriores – (313) – – (313)
Aumento de Capital 1.000 – – – 1.000
Dividendos – (857) – – (857)
Destinações: – – – (3.485) (3.485)
Retenções de Lucros – 3.485 – – 3.485
Reserva legal – (174) 174 – –
Saldo 31/12/2014   2.800       2.695        326               –  5.821
Resultado Líquido – – – 3.379 3.379
Ajustes Periodo Anteriores – (7) – – (7)
Aumento de Capital 1.200 – – – 1.200
Dividendos – (3.186) – – (3.186)
Destinações: – – – (3.379) (3.379)
Retenções de Lucros – 3.379 – – 3.379
Reserva legal – (169) 169 – –
Saldo 31/12/2015   4.000       2.712        495               –  7.207

POLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ nº 53.611.828/0001-42
Relatório da Administração

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
1 - Das Atividades Operacionais     2015    2014
(+) Lucro Líquido do Exercício 3.379 3.485
(+) Depreciação 1.964 1.629
(-) Dividendos pagos (3.186) (857)
( + - ) Ajustes de exercicios anteriores (7) (313)
(=) Lucro Liquido Ajustado 2.150 3.944
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo Circulante
  + Realizável a Longo Prazo
Clientes (1.359) (1.098)
Impostos a recuperar 545 345
Despesas antecipadas – 20
Outras contas a receber 356 (777)
(=) Total Acréscimo/(Decrescimo) do Ativo Circulante
  + Realizável a Longo Prazo (458) (1510)
Acréscimo/ (Decréscimo) do Passivo Circulante
  + Exigível a Longo Prazo
Fornecedores 204 (405)
Impostos a recolher 254 66
Obrigações trabalhistas 53 (19)
Juros sobre capital proprio a pagar – –
Outras contas a pagar 1.394 293
(=) Total Acréscimo /(Decrescimo) do Passivo Circulante
  + Exigível a Longo Prazo 1.905 (65)
Total das Atividades Operacionais 3.597 2.369
2- Das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado (841) (827)
Total das Atividades de Investimentos (841) (827)
3- Das Atividades de Financiamentos
(+/-) Empréstimos – (648)
(+/-) Financiamentos (1.382) (720)
(+/-) Aumento de Capital 1.200 1.000
Totais das Atividades de Financiamentos (182) (368)
(1+2+3) Aumento/Diminuição Caixa
  e Equivalentes de Caixa 2.574 1.174
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Ano 1.661 487
Variação Ocorrida no Periodo 2.574 1.174
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano 4.235 1.661

Srs. Acionistas, A administração da Polivias S/A Transportes e Serviços, em conformidade com as disposições legais e estatuarias, vem apresentar as
demonstrações financeiras referente as atividades encerradas em 31/12/2015. Receitas Operacionais, e Resultados: O ano-calendário/2015 foi um pe-
ríodo de recuperação de mercado e melhorias operacionais, isto refletindo significativamente no resultado financeiro e melhor posicionamento no mercado.

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras
1 - Contexto Operacional - A empresa tem sede/matriz na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, com unidades operacionais em Osasco/SP,
Uruguaiana/RS, Santa Rita/RS, Foz do Iguaçú/PR, São Gonçalo/RJ, Itajaí/
SC, Lucas do Rio Verde/MT e escritorio em Buenos Aires/AR. 2- Demonstra-
ções Financeiras - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a
Lei das Sociedades por Ações e as normas e pronunciamentos estabeleci-
dos pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Principais práticas contá-

beis: a) Resultado do Exercicio - O resultado das operações foi apurado em
conformidade com as normas do regime contábil de competência. b) Ativos
Circulante e não Circulante - As contas a receber dos clientes são registra-
das pelo valor total das faturas. Pela natureza da atividade que desenvolve,
a empresa não mantém estoques ativados. Os investimentos em empresas
interligadas são mantidos no ativo não circulante. O ativo imobilizado mais
significativo nas demonstrações financeiras, é representado pela frota de
veiculos da empresa, contabilizado pelo valor de custo histórico de aquisi-
ção, sujeito a depreciação em sua taxa máxima admitida pelo Regulamento
do IRPJ. c) Passivos Circulante e Não Circulante - Ambos são demonstra-

dos pelos valores conhecidos e ou calculáveis, acrescidos dos encargos
correspondentes incorridas até a data do levantamento do Balanço Patrimo-
nial, a empresa não considerou necessário trazê-los contabilmente ao valor
presente, dado a imaterialidade evidenciável nas demonstrações financei-
ras. 3- Provisões - Não houve necessidade da constituição de provisões,
uma vez que inexistiam, na data do Balanço Patrimonial, evidências de algu-
ma obrigação resultante de encargos passados de qualquer natureza, nem
risco iminente de futuras perdas significativas.

São Paulo, 31 de dezembro de 2015

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 - (Em milhares de Reais)

Cássio Ciampolini Sampaio Barros - Diretor Superintendente        •        Célia Maria Negraes Sampaio Barros - Diretora Financeira / Administrativa        •        Fernando Newton Coutinho - Contador - 1RJ015053/O-2 ‘T” SP

Vilões 
causadores da 
gastrite estão 
mais perto do 
que se imagina

Pode parecer exagero, mas não 
é! De acordo com o gastroentero-
logista do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos, Eduardo 
Berger, situações do dia a dia, 
como estresse e ansiedade, aliados 
à ingestão de certos alimentos e 
medicamentos, são fatores decisi-
vos para a evolução da gastrite. De 
acordo com dados da Federação 
Brasileira de Gastroenterologia, 
sete a cada dez brasileiros sofrem 
com a doença.

Praticamente toda a população 
possui infl amação na mucosa do es-
tômago, ainda que muitas vezes não 
apresentem os sintomas. “A partir 
do momento em que o paciente 
sente dores e desconforto, signifi ca 
que essa infl amação evoluiu e, na 
maioria dos casos, foi desencadea-
da por eventos externos, podendo 
ser desde uma crise de estresse até 
o consumo exagerado de açúcar e 
gordura”, pontua.

Para o especialista, além de um 
acompanhamento contínuo para o 
controle da infl amação, a adoção 
de um estilo de vida saudável é 
determinante para evitar quadros 
de desconforto e dores. “Observar 
o que se consome evitando comida 
muito gordurosa e com açúcar, não 
ingerir alimentos que provoquem 
irritação gástrica, como café e 
refrigerante, são algumas das ati-
tudes que podemos desenvolver 
sem depender de ações externas”, 
indica Berger.

O gastroenterologista ressalta 
ainda que a gastrite pode ser classi-
fi cada em dois grupos: aguda, geral-
mente causada por uma infl amação 
repentina, relacionada a fatores 
emocionais e má alimentação e 
uso de certos medicamentos, que 
pode ser rapidamente tratada com 
a mudança de hábitos. E a crônica, 
que costuma estar ligada a fatores 
constitucionais, hereditários, pos-
sui período prolongado da infl a-
mação e necessita de tratamento 
medicamentoso, além dos cuidados 
dietéticos e comportamentais. 

Fonte e mais informações:
(www.hpev.com.br).
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Especial
Fotos: Divulgação / Imagens: Reprodução

Todo ano a cena se repete: com a proximidade do verão e 
das festas de fi m de ano, muitos fecham a boca e buscam 
maneiras de eliminar rapidamente os quilos adquiridos 

ao longo do ano. Fatidicamente, a promessa de emagrecer está 
entre as principais resoluções deste período, e o primeiro mês 
do ano quase sempre é marcado pela tentativa de adotar hábitos 
mais saudáveis como frequentar a academia e fugir das tentações 
do cardápio. 

Contudo, nem sempre esse propósito se mantém com o pas-
sar dos meses e vez ou outra precisamos recorrer novamente à 
alimentação mais restritiva. Porém, isso é saudável? Não existe 
uma forma menos radical e mais sustentável de manter hábitos 
saudáveis sem abrir a mão daquilo que se gosta? Se você deseja 
mudar sua dieta e fazer as pazes com a balança , saiba quais as 
atitudes mais adequadas para reeducar sua alimentação e dar 
adeus ao regime.

Entenda seu corpo
Emagrecer rapidamente é um desejo cada vez mais latente 

naqueles que enfrentam a luta contra a balança. Contudo, antes 
de se jogar de cabeça numa dieta, é importante refl etir: quanto 
tempo você levou para adquirir estes quilinhos a mais? Certa-
mente não foi do dia para noite, portanto, porque seus hábitos 
alimentares e o seu próprio peso devem seguir essa métrica? 

De acordo com a nutricionista Sinara Menezes, uma das pri-
meiras coisas que aqueles que desejam emagrecer devem ter em 
mente é a paciência “Obviamente é importante começar a mudar 
os hábitos alimentares, dar o primeiro passo, porém, deve-se 
respeitar o corpo, conhecendo suas necessidades energéticas e 
buscando, progressivamente, um ponto de equilíbrio”.

Mandamentos da reeducação alimentar
Quanto o assunto é emagrecer muito se fala em regimes, po-

rém a maneira mais efetiva de manter o peso saudável a longo 
prazo é apostar em mudanças 
gradativas, reeducando o hábito 
alimentar. Dessa forma, é possí-
vel manter um padrão alimentar 
sem grandes alterações na ba-
lança. Entretanto, a linha que 
separa um regime de uma dieta 
é bastante tênue, pois muitas 
pessoas acabam desistindo das 
mudanças no meio do caminho 
ou voltando aos velhos hábitos 
quando atingem o peso deseja-
do. Sendo assim, veja algumas 
dicas de como ter sucesso neste 
projeto e conseguir, de fato, 
estabelecer uma alimentação 
mais saudável:

Não seja radical
Se você decidiu que a partir da próxima segunda feira vai 

abandonar tudo aquilo que considera prejudicial à boa forma, 
fi que atento: o radicalismo pode ser uma armadilha. Abandonar 
de uma hora para outra tudo que está habituado a comer ou 
“despedir-se” previamente, exagerando na alimentação nos dias 
que antecedem a dieta, pode prejudicar seu projeto de emagre-
cimento. De acordo com a profi ssional da Nature Center, além 
de afetar o metabolismo, essa alteração repentina no padrão 
alimentar pode levar a um défi cit nutricional que compromete 
tanto a perda de peso quanto a saúde 

“Mesmo que o indivíduo consiga perder algum peso no início 
do regime mais restritivo, não conseguirá manter essa perda por 
muito tempo: primeiro porque essa redução nem sempre é de 
gordura propriamente dita, mas também de líquidos e da própria 
massa muscular. Além disso, uma vez que a oferta de energia foi 
reduzida signifi cativamente, o corpo diminui o gasto calórico e 
tende a acumular mais gordura para garantir sua sobrevivência, 
mesmo que o indivíduo esteja comendo menos”.

Devagar e sempre
Diante disso, o que fazer para começar uma reeducação ali-

mentar? A palavra de ordem é devagar e sempre. Evite estabe-
lecer um dia de início da dieta, quando normalmente se vai ao 
supermercado e se enche o carrinho de alimentos “fi t”. O mais 
adequado é fazer substituições aos poucos. “Por exemplo, se 

Cardápio Novo: invista na reeducação 
alimentar e dê adeus ao eterno regime

Ano Novo

Mudanças progressivas na alimentação ajudam a conquistar a boa forma sem grandes sacrifícios
a pessoa costuma comer um 
biscoito recheado pela manhã 
ou no lanche da tarde, substitua 
por uma fruta. Se não tem o 
hábito de comer vegetais, passe 
a investir em saladas antes da 
refeição principal e insira mais 
legumes no prato”. 

De acordo com a nutricio-
nista, uma pequena mudança 
a cada dia ajuda o indivíduo 
a se acostumar com uma ali-
mentação mais saudável sem 
que isso se torne um martírio. 
Buscar um ponto de equilíbrio 
entre uma alimentação desre-
grada e a dieta ideal deve ser 
o de safi o constante daqueles 
que desejam reeducar sua ali-
mentação.

Fome ou vontade de 
comer?

É muito comum ter uma 
sensação constante de fome durante a dieta, mesmo durante 
as primeiras horas do regime. Isso porque, comer não é apenas 
alimentar-se, mas também uma maneira de conseguir conforto, 
prazer e alívio da ansiedade. “É muito comum que, durante uma 
dieta, o indivíduo mal acabe de comer e já esteja pensando na 
próxima refeição. Contudo, essa fome é mais emocional do que 
física. Antes de buscar o alimento, é preciso analisar se o apetite 
é de fato uma necessidade fi siológica ou apenas um estímulo de 
compensação do organismo”. 

E como distinguir essas sensações? “A fome emocional é aque-
la ligada a fatores psicológicos, como por exemplo: a vontade 
repetir um prato de macarronada mesmo depois de satisfeito 
ou saborear um brigadeiro depois do almoço. Esse desejo está 

muito mais ligado ao prazer do 
que a necessidade de suprir a 
energia do organismo.” Saber 
diferenciar a fome da vontade 
de comer e buscar maneiras 
de reduzir o apetite é outro 
exercício diário de quem deseja 
reduzir a ingestão calórica.

Mude sua relação com 
a comida

Você pula refeições quando 
não sente fome ou termina 
o prato em poucos minutos? 
Saiba que todos estes hábitos 
infl uenciam no seu peso. A velha 
regra “alimentar-se de 3 em 3 
horas” não é apenas um mito 

do emagrecimento “Manter o organismo sempre alimentado, 
fazendo pequenas refeições, ajuda a manter o nível de energia 
estável. Dessa forma, evita-se os picos de glicemia, que levam à 
fome abrupta, aos exageros na alimentação e, consequentemente, 
ao ganho de peso.”

Outros dois pontos também são extremamente relevantes na 
relação com a comida: a proporção e a velocidade da sua ali-
mentação. Reduza gradativamente a quantidade de comida que 
você coloca no prato: se você costuma comer 4 colheres de feijão 
por refeição, reduza para 3. Quando se sentir habituado, reduza 
para duas, até alcançar a porção adequada para sua dieta. Neste 
ponto, a nutricionista enfatiza “Abandone o hábito de repetir, 
coma apenas o que está no prato”. Além disso, mastigue bem e 
aprecie cada garfada da sua refeição como se fosse a última: além 
de estimular o mecanismo de saciedade do cérebro (que leva até 
20 minutos para entender que o estômago está cheio), ajuda na 
boa digestão, evitando o estufamento pós-prandial.

Consuma alimentos de verdade
Um dos pontos mais importantes do projeto de reeducação 

alimentar é aprender a comer “comida de verdade”. Ao invés de 
rechear a geladeira com produtos fi t, light ou diet, o correto é 
aprender a escolher alimentos naturais e prepará-los de forma 
saudável. “Uma dica bastante útil é analisar o quão fácil seria 
encontrar aquele alimento na natureza. Se ele é extremamente 
industrializado, cheio de corantes e conservantes, certamente 

não é a melhor opção para o 
cardápio.” – aconselha a nu-
tricionista. 

Obviamente isso não signifi ca 
que os produtos industrializa-
dos não podem ser consumidos 
jamais, mas que a alimentação 
diária deve composta em sua 
maioria por comida de verdade. 
“Fazer substituições inteligen-
tes como por exemplo: trocar 
o suco industrializado pel o 
suco de fruta natural ou pela 
própria fruta, o pão branco pelo 
integral, a comida congelada 
pela caseira, são pequenas 
mudanças que aos poucos vão 
surtindo efeitos duradouros na 
dieta e no corpo.”

Fonte: Nature Center

Conte com os aliados da dieta. Algumas
dicas práticas podem ajudar a tornar

estes desafi os mais brandos:

Evitar a fome abrupta: • consuma alimentos ricos em 
fi bras como a aveia, a spirulina, frutas e vegetais (com 
casca e talos, preferencialmente). “As fi bras solúveis 
formam uma espécie de gel no estômago, que além de 
aumentar a sensação de saciedade, ajudam a reduzir a 
absorção de gorduras”; 

Turbinando a dieta:•  alimentos como a linhaça, o óleo 
de cártamo e o goji berry podem ser ótimas substituições, 
auxiliando a compor um cardápio altamente nutritivo e, 
ao mesmo tempo, funcional. Estes alimentos fornecem, 
benefícios ao organismo como o controle do apetite, a 
melhora do sistema imunológico e o combate a processos 
infl amatórios, como a celulite; 

Potencializar o • 

metabolismo: ali-
mentos termogêni-
cos como o gengi-
bre, a pimenta e a 
cafeína estimulam 
o metabolismo e 
ajudam a aumentar o gasto calórico, além de darem mais 
pique para as atividades físicas; 

Manter-se motivado:•  lembre-se sempre do seu objetivo 
e comemore sempre que conseguir fazer uma mudança 
positiva. Não desanime diante dos deslizes e procure 
sempre auxilio médico para realizar as mudanças da 
dieta. Com o apoio profi ssional, este caminho será mais 
fácil e mais seguro.
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Atendimento em mídias 
sociais: os desafi os e 
tendências para 2017

O ano de 2017 vem 

chegando e, com o 

período de fi nal de ano, 

balanços e estudos que 

mostrem o que pode 

ser aprimorado e o que 

tende a ser regra no 

novo período

Muitos estudos e pers-
pectivas publicados na 
internet por diversos 

centros, entre eles o renomado 
Nielsen, mostram que há um 
forte traço de relacionamento 
nas estratégias para o novo 
ano.

Isso ocorre pela exaustão 
tecnológica e a necessidade 
que as pessoas hiperconec-
tadas estão tendo de não se 
sentirem mais como robôs nas 
mãos das empresas. É por isso 
que o principal desafi o de 2017 
em termos de atendimento se-
gue a linha dos anos anteriores: 
estar cada vez mais presente. 
No entanto, o que fi ca mais 
latente no atual processo é a 
necessidade de marcar pre-
sença de forma adequada e, 
mais do que isso, humanizar o 
atendimento, demonstrando o 
interesse em transformá-lo em 
relacionamento.

Levando em conta o mo-
mento de crise pelo qual se 
está passando, entender seu 
cliente e fi delizá-lo a partir de 
um bom atendimento serve 
também como estratégia de se 
colocar a frente de seu concor-
rente. Quer saber o que mais é 
possível fazer e de que forma 
planejar sua equipe e ferra-
mentas de redes sociais para o 
próximo ano? Então confere as 
principais tendências e como 
se adequar a elas ainda nesse 
fi nal de 2016:

Um SAC cada vez mais 3.0

Uma das principais tendên-
cias do atendimento em mídias 
sociais para 2017 é que o SAC 
se tornará cada vez mais 3.0. 
De forma simplifi cada, a dife-
rença entre SAC 2.0 e o 3.0 é 
que enquanto o primeiro tem 
como objetivo diversifi car os 
canais digitais, o segundo parte 
da premissa do Customer Ex-
perience, ou seja, é focado na 
experiência do cliente (desde 
um lead, até sua saída). No 
entanto, ambas as formas de 
atender estão atreladas, o di-
ferencial é que que um foca na 
satisfação do cliente pelo aten-
dimento, enquanto que o outro 
foca na satisfação do cliente, 
também, pelo monitoramento 
de seu comportamento. Sendo 
assim pode-se dizer que o 
SAC 3.0 se faz cada vez mais 
presente e que o SAC 2.0 está 
inserido nele.

Foco no Omnichannel

Não é de hoje que a necessi-
dade de um atendimento que 
atenda clientes consolidados 
em um momento omnichannel, 
ou multicanal, se faz importan-
te. No entanto, em 2017 essa 
adaptação será um dos princi-
pais desafi os dos atendimentos 
em mídias sociais: trabalhar 
em soluções que atendam de 
forma satisfatória, em qualquer 
canal, esse consumidor que 
se caracteriza por realizar 
compras em múltiplos canais 
(smartphone, televisão, rádio, 
notebook, lojas físicas etc.).

Presença digital é uma 

necessidade

A principal característica do 
SAC 2.0 é a presença online. 
No entanto, em 2017, mais do 
que nunca, será preciso que 
as empresas estudem formas 
de estarem online em todas as 
possibilidades de plataformas. 
A necessidade de presença 
virtual para atender clientes 
por meio de blogs, sites, apli-
cativos, portais, mensageiros 
instantâneos, mídias e redes 
sociais (Facebook, Snapchat, 
Twitter, YouTube, LinkedIn, 
etc.) será ampliada graças à 

proliferação de novos dispo-
sitivos e à integração deles. 
Isso permitirá às organizações 
tornar ainda mais valioso o 
atendimento e gerar uma 
relação mais positiva com 
consumidores.

Entender e utilizar o SLA 

é importante

Para trazer mais efetividade 
ao atendimento em mídias so-
ciais e ser assertivo ao máximo 
nesse ambiente de mudanças 
e evoluções constantes, uma 
saída é apostar nas métricas 
certas. Como 2017 é conside-
rado o ano do relacionamento, 
a tendência está em se des-
vincular cada vez mais das 
medições mais prolixas e partir 
para métricas mais avançadas 
e específi cas.

Independentemente do seu 
segmento, algumas tendências 
devem ser consideradas mais 
fortemente a fi m de sofi sticar 
o trabalho e adequá-lo ao atual 
momento. A primeira delas é 
o Service Level Agreement 
(também conhecido por Acor-
do de Nível de Serviço). Para 
que seja possível ter acesso 
à performance do SAC 2.0 , 
a empresa deve defi nir uma 
meta, como responder a todos 
os tweets e mensagens do Fa-
cebook dentro de 2 horas. Se 
todas essas solicitações forem 
respondidas em 2 horas ou me-
nos, então o SLA da empresa 
será 100%.

Além disso, o SLA é altamen-
te útil para compreender o ní-
vel do atendimento dos funcio-
nários envolvidos, importante 
dado em um momento que se 
prima pelo relacionamento.

Considere a satisfação do 

cliente

Ao relacionar-se com um 
cliente por meio do atendi-
mento, entender seu nível de 
satisfação é uma prática que 
deve se fortalecer no próximo 
ano. Uma das maneiras de 
obter essa informação é, após 
a solução do problema, pedir 
ao cliente uma avaliação da 
interação feita entre ele e a 
marca em uma escala de 1 a 
5 (1 sendo “ruim”, 3 “neutra” 
e 5 “satisfatória”). Ao receber 
uma nota que varie entre 3 ou 
menos, cabe à empresa fazer 
um acompanhamento para de-
terminar o motivo da avaliação 
e assim fi delizar e estreitar 
laços com seus clientes.

Pensando nessa tendência, 
os agentes de atendimento ao 
cliente estão cada vez mais 
usando o Twitter (em vez de e-
mails ou correios tradicionais) 
para obter essas informações 
vitais, enviando aos clientes 
uma mensagem direta com 
um link para a pesquisa depois 
que um problema específi co 
é resolvido. Isso traz agilida-
de ao sistema e aumenta as 
chances de resposta por parte 
do cliente.

Outro ponto que deve ser 
encarado como uma meta do 
atendimento em 2017 está 
na melhora do grau de reco-
mendação das empresas. Da 
mesma forma que a satisfação 
é medida, utilize canais digitais 
como o Twitter para perguntar 
ao seu cliente qual é a proba-
bilidade, numa escala de 1 a 
10, de ele recomendar sua 
empresa para outras pessoas.

Pesquisa de mercado di-
vulgada pela Nielsen indica 
que a forma mais credível de 
publicidade é a indicação de 
personas próximas. Usar o 
atendimento em favor da sua 
publicidade é mais do que 
tendência: é uma função. Isso 
porque, levando em conta a 
quantidade de informação que 
os consumidores veem de seus 
amigos nas mídias sociais, é 
fundamental que as empresas 
tratem os clientes com um 
nível de atendimento que os 
transforme em defensores.

(*) É CEO da Seekr, empresa 
brasileira de soluções em 

relacionamento digital.

Ricardo Heidorn (*)

TI
  

News@
Preço do Bitcoin chegou ao maior nível

@O preço da moeda digital Bitcoin atingiu seu maior valor histórico. 
Em 29/11/2013 a moeda atingiu R$3.600,00 no MercadoBitcoin.

com.br, o maior preço já registrado no Brasil. Hoje o Bitcoin foi nego-
ciado no site por R$ 3.699,00. A soma de todos os bitcoins existentes 
já passou de 16 bilhões de dólares e também é recorde. "O aumento 
do uso do Bitcoin, principalmente em economias instáveis como a in-
diana, e as perspectivas das melhoras técnicas da moeda são possíveis 
explicações para a alta. Mas, pode se tratar de uma bolha temporária", 
diz Gustavo Chamati, sócio do MercadoBitcoin.com.br.

MundoGEO#Connect 2017 prorroga prazo 
para envio de trabalhos

@Foi prorrogado o prazo para envio de trabalhos ao MundoGEO# Connect 
2017. A sétima edição do MundoGEO#Connect acontecerá no Centro 

de Convenções Frei Caneca, na capital paulista, em paralelo à terceira edição 
do evento DroneShow, com feira integrada de Drones e Geotecnologias, com 
mais de 20 atividades entre cursos, debates e seminários, com expectativa 
de reunir mais de 100 palestrantes. Na edição anterior, este evento reuniu 
3,2 mil participantes e uma feira com mais de 50 expositores e 100 marcas 
(http://mundogeoconnect.com/2017/envie-seu-trabalho/).

Regina de Camargo Cavalcanti McDine (*)
 

Comunicar-se com os clientes através de mensagens per-
sonalizadas e experiências atraentes de usuário é o que 
diferencia empresas verdadeiramente bem sucedidas de 

concorrentes que lutam para se manter e expandir as relações 
com os clientes existentes. É por isso que a abordagem do 
Marketing Baseado em Conta (ABM) levou especialistas em 
marketing a passar por uma transformação. Ele permite que as 
empresas entreguem mensagens orientadas a vendas, juntamente 
com propostas de valor que falam diretamente aos compradores 
individuais.

Embora não seja um conceito fundamentalmente novo, graças 
à rápida evolução tecnológica a ABM está ganhando força.

O que há de realmente novo na cena é que a implementação 
de MBC, antes complicada e dispendiosa, agora conta com a 
automação e com a exploração integrada de dados do CRM e do 
CMS (sistema de gerenciamento de conteúdos), incluindo-se aí 
as informações online e os registros de bancos de dados oriundos 
dos múltiplos canais de contato com o cliente.

É a partir dessas facilidades, proporcionadas pela crescente 
transformação digital, que a tão sonhada união das áreas de 
marketing e de vendas começa a prosperar a olhos vistos, favo-
recendo enormemente as estratégias de upselling, cross-selling, 
retenção e prevenção aos churn dos clientes.

A fi m de identifi car, mapear e medir o real valor dos alvos 
potenciais (agora entendidos como "contas-alvo" e não apenas 
como "personagens-alvo"), as empresas precisam criar e alavancar 
sensores de comportamento capazes de monitorar e premeditar 
as ações do cliente ao longo de toda a sua jornada.

Soluções avançadas, como a plataforma de experiência digital 
Progress Sitefi nity, eleva essa capacidade até mesmo a níveis 
mais elevados ao fornecer uma visão 360 graus de cada cliente 
em todos os pontos de contato, desde o comportamento anô-
nimo até relacionamentos de longo prazo com os clientes. Isto 
torna a solução MBC capaz de dimensionar o custo de aquisição, 
reaquisição e retenção de uma conta cliente, fornecendo as di-
retrizes táticas mais adequadas para mantê-la ativa, engajada e 
efetivamente produtiva.

Através da integração de dados em movimento com as 
informações em nível ou com dados offl ine relacionados ao 
ciclo de vida dos clientes é possível monitorar o comporta-
mento da audiência em todos os "touchpoints" e descobrir 
quais foram os fatores de abordagem de marketing e vendas 
que realmente contribuíram para os eventos de conversão da 
integração em venda.

Assim, com a análise cruzada das ações do cliente nos touch-
points, é possível saber, por exemplo, o seu tempo de permanência 

Marketing Baseado em Contas é 
estratégia efi caz para Fidelizar Clientes
O Marketing Baseado em Contas fi nalmente se torna uma realidade viável graças a tecnologias digitais 
que integram todos os pontos de contato com o cliente

em determinado conteúdo em um blog da empresa ou sua ação 
de "baixar um ebook" relacionado a certo item do portfolio.

Ao cruzar estas informações com dados do CRM é possível 
intuir a propensão dessa conta para uma oferta de "demo" de 
determinado produto ou para receber uma ligação telefônica 
personalizada da equipe de vendas. 

O Marketing Baseado em Contas tem ainda a grande vantagem 
da constante retro-alimentação e da criação de relatórios que 
permitem ver quantas conversões você tem em um determinado 
período, bem como os principais pontos de contato atribuídos 
a essa conversão e os tipos de apelo de conteúdo que melhor 
funcionaram para a condução da conversão.

Essa fantástica base de conhecimentos é a base para um ali-
nhamento cada vez mais efetivo entre marketing e vendas.

Para o bom funcionamento do modelo, a equipe de marketing 
necessita de soluções capazes de ajudá-la a defi nir as contas alvos 
e, direta e indiretamente, afi nar as mensagens e canais de abor-
dagem dessas contas. O pessoal de vendas passa a ser envolvido 
muito mais de perto na estratégia, levando ao marketing suas 
difi culdades e facilidades em processos de prospecção, oferta e 
conversão das abordagens em negócios.

O Marketing, por sua vez, dispõe de feedbacks bastante ricos, 
embasados em toda a jornada do cliente e no histórico de con-
versões. 

Tais feedbacks são usados pelas equipes de TI e marketing 
não só no aumento das bases de conhecimento e calibragem dos 
canais e ferramentas de interação, mas também na defi nição de 
novas necessidades, como a aquisição de novas bases de dados 
ou readequação dos pontos de contato. 

Assim, um dos benefícios do Marketing Baseado em Contas é o 
de dar mais consistência ao trabalho de marketing, trazendo suas 
ações para um ponto cada vez mais próximo do funil de vendas. 
A tecnologia comparece com suas funcionalidades de aquisição 
e análise de dados e correlação desses dados com algoritmos 
criados a partir de métricas de desempenho objetivas. 

É interessante que, neste contexto, o antigo discurso tec-
nicista da tecnologia é substituído por uma linguagem muito 
mais centrada em objetivos de negócios e em seus respectivos 
instrumentos de obtenção. 

 
O marketing, as vendas e os demais atores empresariais tam-

bém passam a entender de forma clara, e sem complicações, os 
diferentes canais de engajamento do cliente, os indicadores mais 
relevantes para se conhecer a propensão de negócios relacionada 
a cada "conta" e todos, num só movimento, começam a contribuir 
para criar a jornada que leva ao fechamento dos negócios.

(*) É gerente Sênior de Marketing da Progress para a região CALA.

Uma das dúvidas mais fre-
quentes de empresas e empre-
sários no momento de criar ou 
reformular seus sites, é defi nir 
qual o tamanho que suas pági-
nas terão. Essa avaliação é de 
extrema importância, já que 
é em sua página na web que 
o público terá o contato com 
seus produtos, serviços e todas as informações fundamentais 
que poderão converter visitantes em futuros clientes.

Porém, para se escolher o que melhor se adequa às suas de-
mandas é necessário, primeiramente, deixar as predefi nições 
de lado, como por exemplo achar que uma página boa deve ser 
pequena e sucinta, ou pensar que uma grande página, repleta de 
informações, irá gerar maior conversão para seu negócio. Essa 
análise deve ser feita caso a caso, tendo em mente que a página 
deverá ter o tamanho certo para mostrar todos os benefícios 
que você oferece aos seus clientes.

Se você necessita de apenas 50 palavras e alguns pixels para 
dizer isso, OK! Mas, se você precisar de 10 mil palavras, diversas 
imagens e outros tipos de mídia para convencer seu público, 
OK também! Acredite, o usuário qualifi cado para ser seu cliente 
vai querer ouvir tudo de relevante que você tem a dizer. É isso 
que fará a taxa de conversão de sua página subir.

É claro que você deve se atentar ao que oferece, porque 

quanto maior a complexidade 
do serviço que oferta, maior 
será a necessidade de seu 
público entender do que se 
trata e, neste caso, uma pági-
na curta poderá trazer pouco 
retorno. Para balancear isso 
da melhor maneira, apresento 
uma simples regrinha que lhes 

ajudará no processo de escolha: 
 1. Preço: quanto maior o valor do que você está vendendo, 

maior será a quantidade de argumentos que precisará para 
justifi car uma compra; 

 2. Complexidade/inovação do produto: quanto mais complexo 
ou inovador for o seu produto, mas você precisará explicá-lo 
e relacioná-lo ao contexto do seu usuário, convencendo-o 
a fazer negócio.

Vale lembrar que não existe uma relação entre tamanho de 
página X taxas de conversão, mas se usar essa metodologia, 
você poderá avaliar se o tamanho e o conteúdo oferecido por 
suas páginas estão coerentes com o que você vende. Caso não 
esteja, pare e pense em novas abordagens, assim você encan-
tará seu público com as informações que ele precisa saber, 
independentemente do tamanho da sua página. 

(Fonte: Rafael Damasceno é CEO da Supersonic, primeira empresa brasileira 
empresa 100% focada no aumento das taxas de conversões de sites).

Qual o tamanho ideal para sua página?
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ADNOMINAL
ODEGTA

ANELIDEOS

Óleo em
que se
frita o

acarajé

Capital
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da Plaza
Mayor
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puro-
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brasileiro

Glândula 
pressio-
nada na
ordenha

Carlos de
(?), ex- 

presidente
da ABL

(?) Niño,
fenômeno
climático

(?) de
Barros, po-
eta mato-
grossense

(?)-sec,
variedade
de cham-

panhe

Principal
rio da
África 
do Sul

Origem
bíblica do
homem
(Rel.)

(?) West, 
atriz norte-
americana
dos anos 20

(?) Leñas,
centro de

esqui
argentino

Dinamar-
ca (sigla)
El. comp.:

os dois

Franquia de jogos cuja
versão de 2013 arreca-
dou mais de US$ 1 bilhão

nos primeiros dias

Poesia
lírica

Minhoca e
nereide

Que luta
por uma
causa 
Cópia

Insípido
(bras. SP)

Sílaba de
"tenente"
Tipo de
adjunto

Conteúdo
do pneu
Uno de
novo 

Feita de
marfim
Branca;

clara

Irritar 
Faz uso de
explosivos

à base 
de nitro-
glicerina

Marechal nascido há
150 anos, criou a po-
lítica de tratamento

respeitoso aos índios
do Brasil

A cor do
Bidu (HQ)

Revolta 
pernam-

bucana do
período

regencial

3/gta — ité — mae. 4/demi — laet. 6/orange. 8/cabanada. 9/adnominal.

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

Este sábado, o terceiro dia da lunação é muito propício para tratar e contrair casamento, iniciar ou continuar viagens longas. 

Lua em Aquário deixa o astral aberto e favorece o contato com amigos e grupos. Aquário nos permite ter uma visão clara dos 

nossos sonhos, aspirações e nos leva para frente. É o momento de renovar nossas esperanças e ter em mente que para evoluir 

é preciso pensar no coletivo e buscar a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Vamos em frente construir o futuro e um novo 

mundo. Vá com calma nos gastos e evite o otimismo que agora tende a ser exagerado. Mercúrio em bom aspecto com Júpiter 

e Saturno leva a facilidade de se comunicar de forma própria com alegria e espontaneidade.
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Lua em Aquário deixa o astral aberto 
e favorece o contato com amigos e 
grupos. É o momento de renovar 
nossas esperanças e ter em mente 
que para evoluir é preciso pensar 
no coletivo e buscar a igualdade, a 
liberdade e a fraternidade. 85/485 
– Cinza.

Convivendo mais com os amigos, 
seus desejos e gostos comuns irão se 
realizar. Crises devem ser superadas 
com coragem e sem perder a fé, sem 
se deixar levar pelos excessos. Tenha 
cautela com a irritabilidade que pro-
voca brigas e confusões pela manhã. 
71/271 – Azul.

As atitudes afastam amigos e até 
esfriam a relação sexual. Isto requer 
mais equilíbrio pessoal, para evitar 
brigas. Mas o sábado é mais sociável 
e propícia para sair, conhecer pes-
soas ou reforçar laços. Mantenha 
uma atitude positiva diante de 
alguma difi culdade do momento. 
85/485 – Amarelo.

É o momento de renovar nossas 
esperanças e ter em mente que para 
evoluir é preciso pensar no coletivo 
e buscar a igualdade, a liberdade e a 
fraternidade. O Sol no signo oposto, 
na casa sete leva a tratar de parcerias 
em geral, iniciando ou encerrando 
ligações que já estejam desgastadas. 
88/488 – Cinza.

Haverá maior abertura e receptivida-
de que pode levar a exagero nos gas-
tos. É preciso comedimento ao abrir 
a carteira. Defi na prioridades deste 
primeiro mês do ano. A inventividade 
e o desembaraço farão com que algo 
planejado tenha mais chance de dar 
certo. 64/864 – Amarelo.

Precisa dedicar-se mais a carreira 
profi ssional, alcançando retorno das 
atividades em andamento. Não ali-
mente desejos sexuais exagerados 
e fantasias que não irá realizar. E 
cuidado com seu ciúme que o torna 
mais sensíveis ao impacto dos rela-
cionamentos. 40/440 – Verde.

O Sol na casa três em Capricórnio 
provoca mudanças, viagens e leva 
a maior liberdade para fazer novas 
conquistas que serão feitas neste 
começo de ano. Tenha cautela com 
sentimentos de irritabilidade para 
não provocarem atitudes agressivas, 
evitando assim brigas e confusões. 
66/466 – Verde. 

Precisa mudar a sua rotina neste 
começo de ano, sair do ambiente 
e procurar divirta-se mais e até 
viver um novo amor. Siga a rotina 
no ambiente e terá bons momentos 
íntimos. Há uma tendência de gastar 
a mais e de modo irrecuperável. De 
repente, nem tudo o que comprar, 
irá usar. 35/135 – Branco.

Logo após o aniversário, aproveite 
para realizar viagens e comemo-
rar junto dos amigos. Comece a 
comunicar-se com todos e faça con-
quistas importantes para seu futuro 
e felicidade. À noite facilidade para 
as relações fazendo com que os pro-
gramas planejados tenham chance de 
dar certo. 55/355 – Marrom. 

O pessimismo pode ser muito 
negativo nesta fase mais delicada 
do ano que vai até seu aniversário. 
Por isso mantenha o otimismo sem 
exageros e aguarde uma nova fase. 
Dedique-se ao seu trabalho e terá um 
bom retorno no seu futuro próximo. 
44/544 – Verde.

Final de tarde e à noitinha propício 
a melhor felicidade nos entendimen-
tos entre casais e facilitando a vida 
amorosa. Dedique um pouco mais de 
seu tempo a uma nova paixão inten-
sa que surgirá neste fi nal de ano. O 
dia é muito propicio aos tratamentos 
de saúde. 07/407 – Branco.

Mercúrio em bom aspecto com Jú-
piter e Saturno leva a facilidade de 
se comunicar de forma própria com 
espontaneidade. Com o Sol na casa 
da família permaneça mais próximo 
dos familiares. As viagens e contatos 
sociais devem ser bem preparados, 
pois disso depende para derem certo. 
78/178 – Azul. 

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ –

fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SÁBADO 31 de Dezembro de 2016. Dia de São Silvestre I, Santa Co-
lomba, Santa Catarina Labouré, Santa Melânia, e Dia do Anjo Habuhiah, 
cuja virtude é a nobreza. Dia do Reveillon, Dia da Esperança, Dia 

das Devoluções e Véspera do Ano Novo. Hoje aniversaria o ator 
Anthony Hopkins que faz 79 anos, o ator Pedro Cardoso que nasceu 
em 1962, o modelo e ator Luciano Szafi r que completa 48 anos, o ex-
jogador de futebol Viola que nasceu em 1969 e o ex-jogador de futebol 
Marcelinho Carioca que chega aos 45 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau é jovial tornando-se cria-
tivo e com muita imaginação, às vezes pode levar-se pela ansiedade. 
Forte e com humildade está disposto ao sacrifício, é incansável e 
determinado, com muitos talentos é empreendedor e ambicioso, 
habilidoso com os negócios. A cura é um de seus mais importantes 
interesses possuindo o dom de aliviar o sofrimento alheio. Viver 
muito tempo nas grandes cidades pode obscurecer-lhe temporaria-
mente as idéias. Necessita dos ambientes naturais ou campestres 
para refl etir melhor.

Simpatias que funcionam
Para você e seu parceiro serem feliz para sempre: 
Para que você e seu parceiro sejam felizes para sempre, 
façam o seguinte: À meia-noite do dia 31 de dezembro 
juntem duas cadeiras, deixando uma de costas para 
a outra. Sentem-se. Um de vocês deve expressar um 
desejo em voz alta. Depois, movendo-se em sentido 
horário, troquem de lugar. Agora, o outro é que pede 
uma graça. Isso deve ser repetido até que cada um 
tenha feito seis pedidos. Todos os desejos devem ser 
referentes a felicidade comum do casal.

Dicionário dos sonhos
AUTOMÓVEL – Desejo de viagens ou aventuras. 
Vontade de Ter um automóvel. A maneira de dirigi-lo 
indica se você é uma pessoa disciplinada ou indiscipli-
nada. Números de sorte: 03, 35, 36, 40, 41 e 42.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Exposição 
Família

A exposição Família, 
início de uma grande his-
tória!. reúne fotografias 
ampliadas e emolduradas, 
além de imagens adesiva-
das em grande formato, e é 
realizada em parceria com 
a ClickTH Foto e Vídeo, 
estúdio formado apenas por 
mulheres.

Serviço: Atrium Shopping (ABC), 
R. Giovanni Batistta Pirelli, 155, Santo 
André, tel. 3135-4500. De segunda a do-
mingo, das 11h às 22h. Entrada franca. 
Até 10\01.

Divulgação

Agora, o Rei do Universo está vindo para São Paulo pela pri-
meira vez na comédia “God” que estreia no próximo dia 6. . Deus 
e seus anjos dedicados respondem a algumas das questões mais 
profundas que têm atormentado a humanidade desde a criação. 
Com Miguel Falabella.

Serviço: Teatro Procópio Ferreira, R. Augusta, 2823, Cerqueira César, tel. 3083-4475. 
Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 18h. Ingressos: R$ 90 e R$ 130. Até 15\01.

A exposição reúne 
documentos históricos, 
pinturas, fotografi as 
e vídeos que contam 
a trajetória de um dos 
maiores ativistas dos 
direitos civis e humanos 
da população negra 
Abdias Nascimento

A A mostra é compos-
ta por quatro eixos: 
“A Mulher da Banda 

de Fora”, “Teatro Dentro 
de Mim”, “As Borboletas 
de Franca” e “Sankofa”. 
Todos demostram a re-
lação íntima de Abdias 
entre a produção artísti-

O poeta, dramaturgo e militante político Abdias Nascimento.

Sagrado 
As Cores do Sagrado, a exposição de Carybé apreenta 50 obras 

do artista que tem como principal fonte de inspiração as tradições 
do candomblé. A seleção buscou privilegiar a sintonia entre téc-
nica e fases do artista. As imagens presentes na exposição foram 
produzidas ao longo de 30 anos de pesquisas, entre 1950 e 1980, 
e são registros de vivências pessoais do artista nos terreiros de 
candomblé que frequentava.

Serviço: Caixa Cultural São Paulo,Praça da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. De terça a 
domingo das 9h à 19h. Entrada franca. Até 28/02.

A exposição apresenta a tra-
jetória do pai da aviação, Santos 
Dumont. A mostra de nome 
“Santos-Dumont na Coleção 
Brasiliana Itaú” apresenta um 
acervo com cerca de 600 peças, 
como objetos, documentos e 
fotos de Dumont, como também 
imagens que mostram balões, 
dirigíveis e aeroplanos que 
revelam detalhes não somente 
dos projetos e de sua maior 
invenção, o 14 Bis, mas tam-
bém de sua personalidade. Há 
ainda uma reprodução de sua 
biblioteca, com publicações que Santos Dumont

A espera
No fi nal da segunda guerra mundial, uma mulher espera o 

retorno do seu marido Robert, enviado para os campos de con-
centração no drama A Dor que estreia no proximo dia 11. Sem 
saber se ele vai voltar, nem mesmo se está vivo, ela passa seus 
dias imaginando o que pode ter acontecido com ele. A história 
real de Maguerite Duras e Robert Antelme é narrada a partir dos 
diários da escritora. Com Rita Grillo.

Serviço: Pequeno Ato, R. Doutor Teodoro Baíma, 78, República. De quarta a sábado às 
20h30 e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 30. Até 22/01.

Trajetória
Elisa Larkin Nascimento

ca e a política com temas 
como combate ao racismo, 
pan-africanismo, diáspora 

africana, ancestralidade e 
tradições religiosas e signos 
de matriz africana.

Serviço: Instituto Itaú Cultural, Av. Pau-
lista, 149, Bela Vista, tel. 2168-1700. De terça 
sexta das 9h às 20h e aos sábados e domingos 
das 11h às 20h. Entrada franca. Até 15/01.

Comédia

Miguel Falabella

TRABALHO: "Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus 
caminhos, e sê sábio". Pv. 6, v. 6.
O trabalho é o alicerce da vida, quando empenhado na construção 
da paz. Quem labora com prazer, por amor ao trabalho, esquece os 
infortúnios, diminui os problemas, retempera a Alma para todas as 
lutas que surgirem no caminho e avança com coragem, vendo na 
frágua o único caminho para a libertação espiritual e independência 
fi nanceira.
O organismo do preguiçoso é contra seu próprio dono.
Quem não ama bastante o trabalho, deve observar a natureza, em 
todas as suas linhas e expressões. Nada pára no corpo ciclópico da 
criação. A formiga não desanima com obstáculos, remove-os e tem 
celeiros para que não lhe falte suprimentos.
Toda sabedoria nasce na fi losofi a do trabalho.
E a virtude nunca aprova a inércia.
Água parada prolifera o perigo, o ar que não circula torna-se viciado 
e o homem sem diligência é rondado pelo desespero.
A ciência nos mostra, com toda a segurança, o cinetismo da luz, a 
circulação dos átomos, os movimentos dos mundos estelares e a 
pulsação incalculável do fl uido cósmico, em todos os departamentos 
da vida...
Coloca tuas mãos, com urgência, nos serviços do bem, e não 
percas a paciência exigindo frutos.
Deus nos dá tudo para que trabalhemos. Até a própria vontade.
Acionemos, pois, todas as oportunidades inerentes a nós, em favor 
da vida, pois também fazemos parte dela.
Trabalhar é viver, e viver é trabalhar.
Cuidar de alguma coisa que nos eleva, é responder ao Senhor com a 
nossa capacidade de ajudá-lo.
Ocupar-se, sem a pobreza da reclamação, é falar alto para Deus, é 
atestado de quem já despertou das trevas para a luz. Reclamar é 
desconhecer o bem que se recebe.
O preguiçoso é considerado como um morto, mas algum dia o poder 
do Pai Celestial, através do tempo e de Cristo, fá-lo-á ressurgir para 
a vida.
(De "Tuas Mãos", de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Carlos) 

Santos Dumont
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o o inspiraram, além de algumas 
de sua autoria. O público tem 
contato com plantas e docu-
mentos que relatam a doação 
de suas duas casas favoritas: 
a fazenda de Cabangú e a Villa 
Encantada em Petrópolis, no 
Rio de Janeiro. Alguns objetos 
pessoais completam o acervo, 
como um binóculo, uma luneta e 
outros instrumentos científi cos 
usados por Santos-Dumont.

Serviço: Instituto Itaú Cultural, Av. Paulis-
ta, 149, Bela Vista,  2168-1700. De terça a sexta 
das 9h às 20h e aos sábados e domingos das 
11h às 20h. Entrada franca. Até 29/01.
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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: ANDRÉ LIMA BATISTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão metroviário, 
estado civil solteiro, nascido em Caculé - BA, no dia 02/03/1993, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Amadeu de Brito Batista e de Maria de Souza Lima 
Batista. A pretendente: PRISCILA DA SILVA ANACLETO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/12/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Israel Vicente Anacleto e de Maria 
Vicentina da Silva.

O pretendente: PAULO CESAR CONSTANTINO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/01/1969, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Victor Constantino e de Maria 
Aparecida de Souza Constantino. A pretendente: ROBERTA VANNIL VIEIRA, de na-
cionalidade brasileira, profi ssão supervisora fi nanceira, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 02/05/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Jadison Pinto Vieira e de Marina Vannil Vieira.

O pretendente: AUGUSTO GABRIEL MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
consultor comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/03/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Adriano Guedes Moreira e de Va-
nessa Gabriel Moreira. A pretendente: CAROLINA BERGAMINI VERNA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão analista comercial, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 19/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Julio Verna 
Neto e de Maria Amelia Bergamini Verna.

O pretendente: FÁBIO HIDEKI KINOSHITA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
geógrafo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/01/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Masayuki Kinoshita e de Celina Mitie Ue-
mura Kinoshita. A pretendente: LARISSA SAYURI TSUDA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão geógrafa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/12/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Akira Tsuda e de Marina Yoshie 
Nishimura Tsuda.

O pretendente: ANTONIO MARCOS CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
agente de trânsito, estado civil solteiro, nascido em São Roque - SP, no dia 16/04/1975, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Oliveira Camargo e de 
Adalia Ferreira Camargo. A pretendente: LETÍCIA LESSA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão militar, estado civil solteira, nascida em Diamantina - MG, no dia 
13/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdomiro Santana 
de Souza e de Raimunda Lessa de Souza.

O pretendente: GETHER BERTACCHI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
técnico da segurança do trabalho, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 03/08/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Cabral da 
Silva e de Rosa Maria Bertacchi da Silva. A pretendente: LILIAN DE MELLO OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão secretária, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 11/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Valter de Oliveira e de Rosely de Mello.

O pretendente: CÉSAR CHICARELLI FURINI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador de empresas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
23/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Milton Bastasin Furini 
e de Miriam Chicarelli Furini. A pretendente: RENATA RODRIGUES DESIDERIO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão atuária, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 21/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ricardo 
Desiderio e de Rosecler Rodrigues Desiderio.

O pretendente: LUIZ EDUARDO ASAO, de nacionalidade brasileira, profi ssão arquiteto, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/02/1980, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Alberto Asao e de Vilma Yoshie Shimabukuro 
Asao. A pretendente: SUEMY INOI, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancária, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/11/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Helio Sunao Inoi e de Neusa Mary Inoi.

O pretendente: DICKSON UYI, de nacionalidade nigeriana, profi ssão vendedor, estado civil 
solteiro, nascido na Nigeria, no dia 06/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de James Uyi e de Margret Uyi. A pretendente: KÉZIA SILVA DE ALMEIDA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Cuibá - MT, 
no dia 10/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edgard Lopes 
de Almeida e de Maria Rosa Dias da Silva.

O pretendente: IVAN FERNANDES BARROSO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador, estado civil divorciado, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 07/06/1958, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Almir Herculano Barroso e de Maria 
Fernandes Barroso. A pretendente: MARY CRISTINA DE ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão arquiteta, estado civil divorciada, nascida em São Manuel - SP, no dia 
03/12/1953, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco de Araujo 
e de Aparecida Serralheiro de Araujo.

O pretendente: CESAR TADEU ALBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/05/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Maria Fausto dos Santos e de 
Irenice Alberto dos Santos. A pretendente: LILIAN TILELLI FERRETE, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/02/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Celso Luiz Ferrete e 
de Marisa Tilelli Ferrete.

O pretendente: ALMIR JULIÃO SOUZA MOTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vigilante, estado civil divorciado, nascido em Nazaré - BA, no dia 09/01/1959, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Santos Mota e de Maria Paula Souza 
Mota. A pretendente: MARIA EDINEUZA DE LIMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão professora, estado civil viúva, nascida em Jaguaripe - BA, no dia 16/05/1964, 
residente e domiciliada em Barreiras de Jacuruna - BA, fi lha de Thomaz Alves de Lima 
e de Waldomira Ramos de Lima.

O pretendente: ANTONIO JOAQUIM FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em Souto Soares - BA, no dia 27/08/1952, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Joaquim Fernandes e de Cardozina 
Francisca Fernandes. A pretendente: VILMA FERNANDES DE SOUZA SIMÕES, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil viúva, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 11/01/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Messias 
de Souza e de Maria Fernandes de Castro.

O pretendente: STANLEY EMEKA MADU, de nacionalidade nigeriana, profi ssão ajudante 
geral, estado civil solteiro, nascido em Ehimembano - Nigeria, no dia 01/09/1987, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nickolas Madu e de Florence Madu. 
A pretendente: KATIA CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão porteira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/03/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Gonzaga dos Santos e de 
Clotildes Miranda dos Santos.

O pretendente: LUCAS MARZULLO MENDES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
ortodontista, estado civil solteiro, nascido em Tiete - SP, no dia 26/07/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wolnei Mendes e de Maria Solange Marzullo 
Mendes. A pretendente: CINTIA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão ortodontista, estado civil solteira, nascida em Ribeirão Preto - SP, no 
dia 08/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ivando Junqueira 
Júnior e de Marisa Helena Zingaretti Junqueira.

O pretendente: LUIS FELIPE ASSIS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão bancário, estado civil divorciado, nascido em Anápolis - GO, no dia 23/08/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luis Francisco do Nascimento e de 
Élida Suely Assis do Nascimento. A pretendente: MARISSOL BONGESTOB GARCIA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão micro empresária, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 27/11/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Francisco Peres Garcia e de Janete Maria Bongestob Garcia.

O pretendente: ANTONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão micro 
empreendedor, estado civil solteiro, nascido em Lajedo - PE, no dia 21/08/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joel Cicero dos Santos e de Luiza Etelvina 
dos Santos. A pretendente: EDÍ DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
cozinheira, estado civil solteira, nascida em Nanuque - MG, no dia 20/04/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Simplicio da Conceição e de Maria 
Diolina Lima da Conceição.

O pretendente: JEAN MARCOS SIMÕES, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
fi nanceiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/01/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ronaldo Ferreira Simões de de Rute Maria 
Marcos Simões. A pretendente: NATALIA DOS SANTOS ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão relações públicas, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 30/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Domicio Nunes 
de Araujo e de Joselita Pereira dos Santos Araujo.

O pretendente: JOSÉ ALCIDES DE ABREU, de nacionalidade brasileira, profi ssão en-
carregado de montagem, estado civil solteiro, nascido em Viçosa - AL, no dia 12/04/1966, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Alcides da Silva. A pretendente: 
MARIA DAS GRAÇAS BERNARDES ANICETO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão manicure, estado civil viúva nascida em São Paulo - SP, no dia 26/01/1968, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Bernardes Aniceto e de 
Margarida Miguel da Cruz Aniceto.

O pretendente: SERGIO HENRIQUE BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vigilante, estado civil solteiro, nascido em Franco da Rocha - SP, no dia 31/10/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonia Benedita Barbosa. A 
pretendente: VALENTINA TADEU DE PAULA GONÇALVES, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão cozinheira escolar, estado civil viúva, nascida em São Paulo - SP, no dia 
22/08/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo Lourenço de 
Paula e de Margarida Tadeu de Paula.

O pretendente: RENATO PAULO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão atendente, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/08/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Paulo da Silva e de Raquel Elias da Silva. A pretendente: 
ANDRESSA DE CASTILHO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado 
civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 29/03/1997, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Lourival Laudelino dos Santos e de Sandra Pinto Castilho Santos.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO SOARES DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/06/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João de Campos e de Benvinda 
Soares de Campos. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteira, nascida 
em Barro Preto - BA, no dia 24/05/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Manoel Alves dos Santos e de Nizeth dos Santos.

O pretendente: EMEKA JOSEPH MORKA, de nacionalidade nigeriano, profi ssão professor, 
estado civil solteiro, nascido na Nigeria, no dia 15/03/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Goddy Joseph Morka e de Kate Morka. A pretendente: AMANDA 
APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
estado civil solteira, nascida em Timbaúba - PE, no dia 12/10/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Josemar Quirino da Silva e de Adenilde Brito e Silva.

O pretendente: THALLES LEONDRO SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão marinheiro, estado civil solteiro, nascido em Maragogi - AL, no dia 03/06/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Leonardo Manoel dos Santos e de 
Terezinha de Souza. A pretendente: INGRID KEITH PENNA DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 10/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Rodrigues 
dos Santos Filho e de Vera Lucia Penna dos Santos.

O pretendente: OSARO UYI, de nacionalidade nigeriana, profi ssão atendente, estado 
civil solteiro, nascido na Nigeria, no dia 12/02/1986, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Charles Uyi e de Esther Idele. A pretendente: BRUNA MIKAELA 
SALES, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 18/09/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Maria Geralda de Sales.

O pretendente: REGINALDO ALMEIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão segurança, estado civil divorciado, nascido em Ilhéus - BA, no dia 19/02/1973, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ernesto Rodrigues da Silva e de 
Maria Conceição Almeida da Silva. A pretendente: JOELMA GOMES DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Itabuna - BA, 
no dia 10/08/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Gomes 
dos Santos Filho e de Maria Jesus dos Santos.

O pretendente: HÉLIO CÂNDIDO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profi ssão motoboy, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/03/1974, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Osvaldo de Jesus e de Matildes Cândida de Jesus. A preten-
dente: ADRIANA VIOLA SANTANA, de nacionalidade brasileira, profi ssão camareira, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/07/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Conceição Santana e de Tania Maria Souza Viola.

O pretendente: FABIANO BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar administrativo, estado civil viúvo, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/08/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Miguel José dos Santos e de 
Lourdes Batista de Jesus dos Santos. A pretendente: JOSIMARA SILVA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida 
em Ibepeba - BA, no dia 03/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Josivaldo Ribeiro dos Santos e de Maridene Maria da Silva.

CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO

O convivente: JOHN SIDNEI LOPES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
marceneiro, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 23/11/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sidnei Antonio Madureira de Souza e de Valdeci 
Arcanjo Lopes. A convivente: CÍNTIA ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
23/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lidia Alves de Souza.

Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão da União Estável 
em Casamento, cujo assento respectivo será lavrado independente de qualquer outra 
formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

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

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CARLOS EDUARDO MOLA, nacionalidade brasileiro, estado civil divor-
ciado, profi ssão bancário, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 28/11/1964, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Mola Neto e de Marley Apparecida Verga 
Mola. O pretendente: FREDERICO BATISTA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Goiânia - GO, no dia 19/03/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Juarez Francisco de Oliveira e de 
Luzdete Batista Oliveira.

O pretendente: HUMBERTO RODRIGO SANDMANN, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em São Bernado do Campo - SP, no dia 01/06/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Humberto Sandmann e de Vania 
Maria Rodrigues Sandmann. A pretendente: MONNIKE BENEDITA GARCIA, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão analista de comércio exterior, nascida 
em Betim - MG, no dia 18/07/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Lázaro Garcia Filho e de Elisena Abadia Fernandes Garcia.

O pretendente: GABRIEL VILCHES ALVES, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, 
profi ssão programador, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/09/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Talles Rodrigues Alves e de Jessica Maritza Vilches 
Brante. A pretendente: ANA CAROLINA DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/09/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis de Lima e de Francisca 
Celestino de Lima.

O pretendente: JOSÉ ASSIS DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, 
profi ssão zelador, nascido em Parelhas - RN, no dia 22/01/1973, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Assis de Souza e de Antonia Araujo da Silva. A 
pretendente: SANDRA FERREIRA BASTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão adestradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/05/1977, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Samuel Ferreira Bastos e de Maria Isaias Bastos.

O pretendente: FAGNER ESTEVAM LUZ DE MORAES, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/05/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Pedro Estevam de Moraes e de 
Rosana Maria Luz de Moraes. A pretendente: BARBARA BALIK DE LIMA CARVALHO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão secretária administrativa, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 27/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Gilmar de Lima Carvalho e de Gulgun Balik de Lima Carvalho. Obs.: Cópia do Edital 
de proclamas enviado ao cartório de residência do pretendente.

O pretendente: DANILO CARPIGIANI DE TEIXEIRA MACEDO, nacionalidade brasileiro, 
estado civil solteiro, profi ssão designer, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/09/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ben-Hur Teixeira Macedo e de Berenice 
Carpigiani de Teixeira Macedo. A pretendente: LUCIANA TAVARES SALOMÃO, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão radialista, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 27/09/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Virgilio Nascimento 
de Tavares Salomão e de Maria Lucia de Tavares Salomão.

O pretendente: GUILHERME AUGUSTO TREVISAN DE ALMEIDA CINTRA ZAGATTI, 
nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profi ssão economista, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 10/04/1989, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fernando 
Augusto de Almeida Cintra Zagatti e de Rosane Trevisan de Almeida Cintra Zagatti. 
A pretendente: MELANIE SIMONE TROST, nacionalidade suiça, estado civil solteira, 
profi ssão economista, nascida em Baden, AG - Suiça, no dia 20/07/1987, residente em 
Washington - Estados Unidos da América e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de René 
Anton Trost e de Hedwig Gabriela Trost.

O pretendente: VICTOR VIOLA, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Vitória - ES, no dia 12/05/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Marcus Augusto Viola e de Gilca da Penha Ramos Viola. A pretendente: 
IVIAN CASALI DUARTE, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão engenheira 
de produção, nascida em Vitória - ES, no dia 12/08/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Wantuyl Antonio Duarte Filho e de Rosaly Maria Casali Duarte.

A pretendente: ANA CRISTINA DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Pendências - RN, no dia 31/12/1977, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria das Dores de Lima. A pretendente: CELIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/07/1969, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Dorival Silva de Oliveira e de Maria Nazareth de Oliveira.

O pretendente: JOEL FERRONATO, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Getulio Vargas - RS, no dia 19/07/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ferronato e de Antonia Ferronato. A pretendente: ALICE 
SACHI SHIMAMURA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 24/01/1974, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Yoshitoki Shimamura e de Chiseko Shimamura.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido 
em Joinville, Estado de Santa Catarina, no dia vinte de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (20/12/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Jair Lavino 
da Silva e de Cleusa Terezinha Martins. A pretendente: KARLA FERRAZ NÉTO, solteira, 
profi ssão analista de sistemas, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), 
no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (16/01/1989), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de João Carlos Néto e de Maria Amália Ferraz Néto.

O pretendente: DIEGO GIANCOLI CARDOSO PITA, solteiro, profi ssão dentista, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Aclimação), no dia quatorze de março de mil 
novecentos e oitenta e seis (14/03/1986), residente e domiciliado nesta Capital, fi lho de 
Pedro Paulo Cardoso Pita e de Denise Giancoli Cardoso Pita. A pretendente: RENATA 
DIAS COIMBRA DOS SANTOS, solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e três de abril de mil novecentos e 
oitenta e sete (23/04/1987), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Sergio 
Chiorboli Coimbra dos Santos e de Suzy Dias Batista Coimbra dos Santos. Obs.: 
Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: ANDREAS MORGENSTERN KUGLER, divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em Curitiba, Estado de Paraná (1º Ofi cio), no dia sete de maio  de 
mil novecentos e oitenta e dois (07/05/1982), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de José Luiz Carlos Kugler e de Carmen Maria Wachelke Morgenstern Kugler. A 
pretendente: ISIS GARCIA DE FARIA, solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Santana), no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e 
sete (08/03/1987), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Humberto Coelho 
de Faria Junior e de Roseli Garcia de Faria.

O pretendente: LUCAS REIS ALMEIDA MATTOS, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais  (3º Subdistrito), no dia 
oito de maio de mil novecentos e oitenta e dois  (08/05/1982), residente e domiciliado 
neste subdistrito, fi lho de Luiz Carlos Couto Almeida Mattos e de Telma Reis Almeida. 
A pretendente: JÚLIA PELUZZO LAMY DE MIRANDA, solteira, profi ssão arquiteta e 
urbanista, nascida em Chigago, Illinois, Estados Unidos da América (Transcrito no 1º 
Subdistrito de Belo Horizonte/MG), no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos 
e oitenta e três (26/10/1983), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Alonso 
Lamy de Miranda Filho e de Maria Lanita Peluzzo Lamy de Miranda. 

O pretendente: FELIPE MASSIS HUBE, solteiro, profi ssão consultor, nascido em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Perdizes), no dia dezoito de outubro de mil novecentos e 
noventa (18/10/1990), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Alejandro 
Carlos Hube Canales e de Maria Ofélia Jimenez Massis Hube. A pretendente: 
MARIANA MARQUES TORRES, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Liberdade), no dia quinze de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(15/07/1988), residente e domiciliada nesta Capital, fi lha de Francisco Saraiva da Silva 
Torres Junior e de Delayne Chantre Marques Torres. Obs.: Enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: ROBERTO AUGUSTO BELCHIOR DA SILVA FILHO, solteiro, profi ssão 
economista, nascido em Niterói, Estado do Rio de Janeiro (1ª Zona), no dia doze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (12/08/1985), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Roberto Augusto Belchior da Silva e de Cláudia Marcia Souza da 
Silva. A pretendente: BÁRBARA SALVONI SARTI, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dezenove de janeiro de 
mil novecentos e noventa (19/01/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha 
de Marcos José Sarti e de Eliane Salvoni Sarti. 

O pretendente: IVAM KIMIO OMORI, solteiro, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), no dia vinte e seis de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e dois (26/12/1982), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Nelson Kozo Omori e de Rosa Mayumi Omori. A pretendente: LARISSA MOTA 
BATISTA, solteira, profi ssão jornalista, nascida em São Bernardo do Campo, Estado de 
São Paulo (2º Subdistrito), no dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(04/11/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de João Batista Junior e de 
Maria de Lourdes Mota Batista. 

O pretendente: LEONARDO FORSTER, divorciado, profi ssão advogado, nascido em 
Curitiba, Estado do Paraná, no dia trinta de setembro de mil novecentos e setenta e 
três (30/09/1973), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Herbert Forster e 
de Rosimere Forster. A pretendente: VERA LUCIA GUEDES TEIXEIRA, divorciada, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo, Capital, no dia dezoito de agosto de 
mil novecentos e setenta e dois (18/08/1972), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Horacio Alves Teixeira e de Deolinda Alves Guedes Teixeira. 

O pretendente: GABRIEL SCHIRIAK, solteiro, profi ssão administrador, nascido no Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (5º Registro Civil), no dia treze de abril de mil novecentos 
e oitenta e quatro (13/04/1984), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Luis 
Felipe Schiriak e de Brenda  Schiriak. A pretendente: STEPHANIA RAICHER, solteira, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia 
sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (07/01/1985), residente e domiciliada 
neste subdistrito, fi lha de Simão Raicher e de Eliana Anghinah Raicher.

CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO

O conivente: ARNALDO RIBEIRO, solteiro, profi ssão corretor de imóveis, nascido em 
Campinas, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia três de julho de mil novecentos e 
trinta e um (03/07/1931), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho de José Thomaz 
Ribeiro e de Helena Bataglia Ribeiro. A conivente: ELIANA PALHARES ROCHA, 
divorciada, profi ssão advogada, nascida em Londrina, Estado do Panará, no dia vinte 
e dois de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e quatro (22/02/1954), residente e 
domiciliada neste subdistrito, fi lha de Luiz Nunes Rocha e de Neyde Palhares Rocha. 
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, 4 e 5.

O ano de 2016 foi marcado por um fortalecimento dos mo-
vimentos nacionalistas e ultranacionalistas, especialmente na 
Europa e nos Estados Unidos, situação que colocou os líderes 
mundiais em alerta para o que pode estar por vir em 2017. Na 
Europa, a crise migratória aliada àquela econômica deram força 
aos partidos extremos - seja de direita ou de esquerda - e estão 
ameaçando a continuidade do projeto da União Europeia. Já 
nos Estados Unidos, a vitória inesperada do magnata Donald 
Trump impulsionou grupos de supremacia branca e contrários 
a imigrantes.

“Cenários de crise econômica são cenários que estimulam a 
polarização política. A história contemporânea tem mostrado 
isso. Nos dois cenários que levaram à Primeira e à Segunda 
Guerra Mundial, nós tivemos também desajustes econômicos. 
E agora nesta crise, que na verdade é uma crise econômica que 
se prolongou pelo menos desde 2007, 2008, sem dúvida, cria um 
ambiente favorável para o fortalecimento dos extremos no campo 

da política”, afi rma Sidney Ferreira Leite, professor de Relações 
Internacionais da Faculdade de Belas Artes.

Já Rogerio Baptistini, professor de Sociologia e da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, concorda que a crise econômica é a 
principal causa desse avanço, mas aponta para outros cenários. 
“Esse avanço, em um primeiro olhar, ele aparenta ser uma aversão 
à globalização porque as pessoas que têm apoiado as propostas 
nacionalistas, elas apoiam propostas baseadas em fechamento de 
fronteiras, propostas marcadas por proteção aos empregos locais 
e propostas estas que são transmitidas por lideranças populistas 
e demogógicas e até totalitárias”, acrecenta.

Com seu discurso nacionalista e o slogan “Fazer a América 
Grande Novamente”, Trump angariou votos prometendo cons-
truir muro na fronteira com o México, perseguir os imigrantes 
ilegais e adotar medidas protecionistas no comércio. Mas, os 
especialistas acreditam que isso não será levado adiante conforme 
o programa eleitoral afi rmava. “Sem dúvida, a agenda que ele 

propôs durante a sua campanha, difi cilmente ele colocará em 
prática no seu governo. 

Até por conta de serem algumas propostas absolutamente 
distantes da realidade, como por exemplo construir um muro 
separando os Estados Unidos do México, um fechamento comer-
cial do porte que ele propõe, sobretaxar os produtos... isso torna 
aquela agenda absolutamente inexequível”, diz Ferreira Leite.

Para Baptistini, a campanha do Trump vai de encontro com o 
anseio “de muitos cidadãos, que foram prejudicados pela crise 
econômica, mas as promessas são impossíveis porque a globali-
zação é irreversível”. O cenário do ultranacionalismo na Europa 
é mais complicado que o dos Estados Unidos, já que o avanço 
do ultranacionalismo ocorreu em mais de um país e pode se 
consolidar no pleito presidencial da França em 2017. Segundo 
Baptistini, a ideia da União Europeia no que vem vem “depende 
muito da chanceler alemã, Angela Merkel, que é uma âncora 
estável” (ANSA).

2016 - O ano em que o ultranacionalismo se proliferou
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O pretendente: LEVI DE OLIVEIRA CARRERA, profi ssão: frentista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/10/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Moisés de Oliveira Carrera e de Vanice Ribeiro Carrera. A 
pretendente: VERONICA OLIVEIRA DA COSTA, profi ssão: vendedora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/07/1997, residente e domicilia-
da em São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Farias da Costa e de Helena Santos Oliveira. 

O pretendente: MATHEUS ALVES COUTINHO, profi ssão: auxiliar administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nelcy Alves Coutinho e de Maria Aparecida 
Santana. A pretendente: GICHELE LUSTOSA FERNADES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/11/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdeci Arraes Fernades e de Sueli Lustosa 
Fernades. 

O pretendente: RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES AVENIA, profi ssão: consultor de 
atendimento pleno, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 20/09/1995, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Douglas 
Alves Avenia e de Erika Cristina Rodrigues. A pretendente: KAROLINE DA SILVA 
SOUZA, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 23/06/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcio 
Francisco da Silva Souza e de Patricia Maria da Silva. 

O pretendente: WANDERLEY DIAS, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo - AP, data-nascimento: 02/05/1971, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Amelia Candida Dias. A pretendente: VÂNIA DE LOURDES PADI-
LHA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, 
data-nascimento: 10/06/1972, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Soares Padilha e de Maria Aparecida Padilha. 

O pretendente: VALDEVAN FLORENTINO QUEIROZ, profi ssão: autonomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Miguel dos Campos - AL, data-nascimento: 04/03/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Cicera Florentino Queiroz. 
A pretendente: JULIANA OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 11/10/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson Cavalcante da Silva e de 
Evanice Oliveira da Silva. 

O pretendente: ADRIANO LOURENÇO DA CONCEIÇÃO, profi ssão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/04/1982, 
residente e domiciliado em Rua Mercedes Lopes - São Paulo - SP, fi lho de Joaquim 
Antonio da Conceição e de Ariana Lourenço da Conceição. A pretendente: MÁRCIA DE 
FARIA ROCHA, profi ssão: analista e assuntos, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 26/05/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Cassimiro Ribeiro da Rocha e de Maria Darci de Faria Rocha. 

O pretendente: WELLINGTON LIMA CORDEIRO DA SILVA, profi ssão: vendedor, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/11/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Cordeiro da Silva e de Maria da Conceição 
Lima. A pretendente: JESSICA CAROLINE COSTA DA SILVA, profi ssão: leitura entre-
ga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/06/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francinaldo Ferreira da Silva e de 
Adriana Scala Costa. 

O pretendente: FRANCISCO GUILHERME BALBINO FERREIRA, profi ssão: autono-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: Paracuru - CE, data-nascimento: 07/07/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Júnior Ferreira e de Ta-
tiane dos Santos Balbino. A pretendente: NILVANIA CHAGAS CORREIA DA SILVA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba - SP, 
data-nascimento: 21/12/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nival-
do Correia da Silva e de Ivonete Lisboa Chagas. 

O pretendente: ESTEVÃO GOMES DA SILVA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Araçatuba - SP, data-nascimento: 07/08/1983, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Gomes da Silva e de Adilene Maria da Silva. A 
pretendente: JANE KELLY GRAMA, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 12/12/1978, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Grama e de Maria Aparecida da Silva. 

O pretendente: MARCOS EDUARDO MARTINS DOS SANTOS, profi ssão: bombeiro 
civil, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 04/07/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Elaine de Cassia Martins dos San-
tos. A pretendente: THAMIRES XAVIER DA ROCHA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/06/1993, residente e domi-
ciliada São Paulo - SP, fi lha de José Wilson Pereira da Rocha e de Marivalda Xavier da 
Rocha. 

O pretendente: ALEXANDRE JOSÉ DE MELO, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/04/1980, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira de Melo e de Tereza Cleuza de Melo. 
A pretendente: JESSICA ASSIS DE LIMA, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos de Lima e de Ivoneide Maria de Assis de Barros. 

O pretendente: RODRIGO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: encarregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tutóia - MA, data-nascimento: 25/11/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves da Silva e de Bernarda Pereira da Silva. A 
pretendente: JOSENILDE FIGUEIREDO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Tutóia - MA, data-nascimento: 26/11/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Francisco José Carvalho da Silva e de Maria Emília Ramos 
Figueiredo. 

O pretendente: MARCOS DE SOUZA SANTOS, profi ssão: operador de máquinas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Guaratinga - BA, data-nascimento: 04/10/1982, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de João Leal dos Santos e de Elda 
Mendes de Souza Santos. A pretendente: JESSICA ARAUJO FARIA, profi ssão: aju-
dante de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/02/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Faria e de 
Olenice Araujo Faria. 

O pretendente: COSME JUNIOR DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/10/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cosme Antonio da Silva e de Lindinalva Temoteo 
da Silva. A pretendente: RENATA SILVA DE AZEVEDO, profi ssão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/05/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Asterio Barauna de Azevedo e de 
Irma da Silva de Azevedo. 

O pretendente: EMERSON DE FARIA ALVES, profi ssão: bombeiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/11/1980, residente e domicilia-
do em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Celso Honorio Alves e de Maria das Graças 
de Faria Alves. A pretendente: SILVANA SANTOS DIAS, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Capim Grosso - BA, data-nascimento: 01/12/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Silvano Manoel Dias e de Maria do Carmo 
Santos Dias. 

O pretendente: ABIMAEL VENANCIO DOS SANTOS, profi ssão: técnico em edifi ca-
ções, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/09/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gerson Gomes dos Santos e de 
Marta Venancio dos Santos. A pretendente: ANA CAROLINA LOBATO DOS SANTOS, 
profi ssão: analista de cadastro, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-
nascimento: 07/10/1993, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha 
de Juracy Batista dos Santos e de Cleonice Lobato dos Santos. 

O pretendente: SERGIO HENRIQUE PROCOPIO, profi ssão: massagista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/10/1975, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Renata de Lurdes Procopio. A pretendente: ALESSAN-
DRA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 06/10/1982, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Maria Lucia da Silva. 

O pretendente: ARLINDO MARACÁS FERREIRA, profi ssão: encanador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ilhéus - BA, data-nascimento: 11/02/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Nilza Maracás Ferreira. A pretendente: ÉRICA CLEIDE LINS 
DOS SANTOS, profi ssão: operadora de ônibus, estado civil: solteira, naturalidade: Ta-
boão da Serra - SP, data-nascimento: 22/08/1982, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de José Lucas dos Santos e de Maria Cecilia Gomes Lins dos Santos. 
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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: DANIEL PEREIRA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de João Pereira da Silva e de Ana Lucia da Silva. A pretendente: 
ANA PAULA FELIX BEZERRA, profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 05/05/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Maria José Felix Bezerra. 

O pretendente: MARCOS GONÇALVES MENDES, profi ssão: operador de máquina, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/05/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Magela Mendes e de Maria Cecilia 
Gonçalves Mendes. A pretendente: ROSILANE GOMES BERNARDO, profi ssão: auxi-
liar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/06/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Bernardo 
e de Maria José Gomes Bernardo. 

O pretendente: VAGNER DA ROCHA CEROULA FILHO, profi ssão: Vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cangaiba - SP, data-nascimento: 04/03/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vagner da Rocha Ceroula e de Aparecida Mara 
Espanga Ceroula. A pretendente: CIBELE CUSTODIO DE MOURA, profi ssão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/06/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Espedito Custodio de Moura e de 
Anadete Campos de Moura. 

O pretendente: ÁLISSON JOSÉ DE PAULA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/06/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de José Benedito de Paula e de Eliane Rosa dos Santos de Paula. 
A pretendente: LETICIA ALVES SOARES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/05/1997, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Idelson Alves Soares e de Maria Iris Soares. 

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: fi scal de linha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/10/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cicero Souza dos Santos e de Benedita Rodri-
gues dos Santos. A pretendente: JULIANA MARTINS ROSA, profi ssão: enfermeira, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/12/1986, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eliana Martins Rosa. 

O pretendente: ANTONIO MARCOS GONÇALVES, profi ssão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Caetité - BA, data-nascimento: 15/01/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria de Lourdes Gonçalves. A pretendente: 
IVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/06/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria da Glória Rodrigues dos Santos. 

O pretendente: REGINALDO DARLIS DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ouro Velho - PB, data-nascimento: 19/02/1969, residente e 
domiciliado em Barueri - SP, fi lho de Daniel de Souza Araujo e de Maria Luciene da 
Silva. A pretendente: MARIA JOSÉ DE JESUS MELO, profi ssão: vigilante de monitora-
mento, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista - BA, data-nascimento: 
06/08/1972, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pereira de Melo 
e de Ana Maria de Jesus. 

O pretendente: IZIDÓRIO DOS REIS ROCHA, profi ssão: conferente, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Gabriel - BA, data-nascimento: 04/02/1990, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de Nilson Nunes Rocha e de Terezinha dos Reis Rocha. A 
pretendente: LORENA ALVES NONATO, profi ssão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rosenita Alves Nonato. 

O pretendente: ALBINO RIBEIRO DE SOUZA FILHO, profi ssão: almoxarife, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Barra - BA, data-nascimento: 07/03/1961, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Albino Ribeiro de Souza e de Marina Alves de Souza. 
A pretendente: PEDRITA NEVES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Barra - BA, data-nascimento: 29/06/1960, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de João Carolino das Naves e de Francelina Francisca das Neves. 

O pretendente: EDINALDO LEITE DA SILVA, profi ssão: peixeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Capoeiras - PE, data-nascimento: 06/03/1975, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Vicente Vieira da Silva e de Maria Leite da Silva. A pretendente: 
SIENE DOS REIS ROCHA, profi ssão: camareira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Central - BA, data-nascimento: 11/05/1971, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Nilson Nunes da Rocha e de Terezinha dos Reis. 

O pretendente: GILBERTO LISBOA CHAGAS, profi ssão: eletricista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/05/1987, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Idalberto Francisco Chagas e de Guiomar de Jesus 
Lisboa. A pretendente: FABÍOLA GUERRA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 14/03/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Benedito Sergio Guerra e de Simone Coletto. 

O pretendente: LUCIANO AMORIM ALBERTO, profi ssão: moto boy, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/12/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Valdir Luis Alberto e de Angela Maria de Amorim Ferreira. A 
pretendente: GESLLEN DO CARMO SOARES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/02/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de José Cassimiro Soares e de Gislene do Carmo Batista. 

O pretendente: ALESSANDRO VIEIRA DE ARAUJO, profi ssão: auxiliar de transporte, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1981, re-
sidente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Eunice Vieira de Araujo. A pretendente: 
YASMIN VIEIRA AVELINO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/02/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Marivaldo dos Santos Avelino e de Aidê Vieira Daniel. 

O pretendente: JAIR DA COSTA PEREIRA, profi ssão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/01/1970, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Domingos Pereira e de Valdecira Jacinta da Costa 
Pereira. A pretendente: GEANE GOMES DA COSTA, profi ssão: coopeira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 28/06/1968, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rinaldo Gomes da Costa e de Corina Caetano da 
Costa. 

O pretendente: ABNER SANTANA SILVA, profi ssão: leiturista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/02/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Viviane Santana Silva. A pretendente: DAIANE SILVIA DE AN-
DRADE, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 19/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de José Aldo Pereira de Andrade e de Nicilene Josefa da Silva. 

O pretendente: ELI SALES BEZERRA DA SILVA, profi ssão: ajudante de pedreiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/11/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Sales da Silva e de Cleonice Bezerra 
da Silva. A pretendente: ANA KAROLINE DE OLIVEIRA NUNES FEITOSA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/12/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Nunes Feitosa e de Ana 
Lucia Emidio de Oliveira Feitosa. 

O pretendente: BRUNO SALVIANO DA SILVA, profi ssão: assistente técnico de infra 
es, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/04/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roberto Salviano da Silva e de Vilma 
Jesus da Silva. A pretendente: EDNALVA ANDRADE DA SILVA, profi ssão: cordena-
dora pedagógica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/12/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson Ferreira da Silva 
e de Nalva Lucy Meireles Andrade da Silva. 

O pretendente: RAFAEL LOPES MELO SILVA, profi ssão: analista de sistema, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/03/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Bernardo da Silva e de Telma Lopes 
de Melo. A pretendente: SAMARA LIMA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/02/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Amaranto Firmino dos Santos e de 
Edjane de Lima Santos. 

O pretendente: DIOGO RODRIGUES DUARTE, profi ssão: ofi cial de manutenção, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/08/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues Duarte e de Edna do Li-
vramento Silva. A pretendente: MARILÚCIA DA SILVA CAPIM, profi ssão: balconista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/10/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Nascimento Capim e de 
Maria das Graças da Silva. 

O pretendente: JOSENILTON ALVES DE SOUZA, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/02/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim de Souza e de Aparecida das Graças Alves Souza. 
A pretendente: MAURICIA OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santana do Cariri - CE, data-nascimento: 10/05/1978, residente e domicilia-
da em São Paulo - SP, fi lha de Mauro Felix da Silva e de Rosa Luiz de Oliveira. 

O pretendente: ALAN FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA, profi ssão: autonomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/10/1995, re-
sidente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Francisco de Oliveira Neto e 
de Edvania Andrade dos Santos. A pretendente: ANDRESSA GONÇALVES GOMES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/07/1998, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jefferson Gabriel Go-
mes e de Andréia Gonçalves. 

O pretendente: CRISTIANO OLIVEIRA AZEVEDO, profi ssão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itaberaba - BA, data-nascimento: 21/12/1986, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Stenio Borges Azevedo e de Vanusa Oliveira Azevedo. 
A pretendente: BEATRIZ BLAIA DE SOUZA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Ronilson de Souza e de Ana Paula Perez Blaia. 

O pretendente: CARLOS ALBERTO ALMEIDA OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado ci-
vil: viúvo, naturalidade: Ibicaraí - BA, data-nascimento: 06/09/1951, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Saturnino Batista de Almeida e de Odete Oliveira de Almeida. A 
pretendente: RITA CONCEIÇÃO BEZERRA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ilhéus - BA, data-nascimento: 08/10/1967, residente e domicilia-
da em São Paulo - SP, fi lha de Leonidio José Bezerra e de Maria Linalves Conceição. 

O pretendente: AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE, profi ssão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Gentio do Ouro - BA, data-nascimento: 25/12/1969, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Agnelo Pereira de Andrade e de Abelita Alves de An-
drade. A pretendente: VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 25/12/1971, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Carlos dos Santos e de Benedita Alves da Silva. 

O pretendente: GELSON CAVALCANTI DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/08/1986, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Silvania Cavalcanti da Silva. A pretendente: HELEN 
VIANA LIRA, profi ssão: instrutora de treinamento, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 17/04/1986, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Jose Isaias Gomes de Lira e de Maria Aparecida Viana Lira. 

O pretendente: WEVSON FRANÇA DE LIMA, profi ssão: auxiliar de estoque, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 06/03/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Sebastião de Lima e de Maria do Carmo França. A 
pretendente: THAIS SANTANA ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/12/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Givaldo Alves de Oliveira e de Juscelia Tiarelle de Santana. 

O pretendente: ALAN BARBARÁ DA SILVA, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/06/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aparecido José da Silva e de Márcia Regina 
Barbará da Silva. A pretendente: STEPHANY BRUNA ANDRADE DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/06/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adriano Domingos da Silva e de 
Érica Aparecida Paixão Andrade. 

O pretendente: JÚLIO CÉSAR BATISTA MATIAS, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/05/1991, residente e domici-
liado em Guarulhos - SP, fi lho de Antonio Emilio Matias e de Francisca Lucia Ferreira. A 
pretendente: EDINAURIA SANTOS SILVA, profi ssão: estoquista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itabi - SE, data-nascimento: 31/07/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Elias Vieira da Silva e de Maria Aparecida Melo dos Santos Silva. 

O pretendente: WAGNER DOS SANTOS, profi ssão: reciclador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/11/1960, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Durval dos Santos e de Luiza Pantaleo dos Santos. A preten-
dente: VERONICA RIBEIRO DE AZEVEDO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/12/1969, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Galdino Bispo de Azevedo e de Izaura Ribeiro de Azevedo. 

O pretendente: REGINALDO VIEIRA DE LIMA, profi ssão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Goiana - PE, data-nascimento: 13/03/1955, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Joana Vieira de Lima. A pretendente: SOLANGE SILVA DO 
CARMO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus - BA, data-nasci-
mento: 04/02/1968, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adeunes José 
do Carmo e de Estelina Pedroso da Silva. 

O pretendente: RODRIGO DELIS DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Cubatão - SP, data-nascimento: 16/03/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Jose Jorge da Silva Filho e de Maria Jose dos Santos. A pre-
tendente: PERLA REGIA DA SILVA LIMA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: Barcarena - PA, data-nascimento: 13/08/1985, residente e domiciliada em  
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Severino de Lima e de Raimunda Alves da Silva. 

O pretendente: HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/12/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Damião Joaquim de Oliveira e de Elenir Bispo 
da Silva Oliveira. A pretendente: KARINA BRENA ALBUQUERQUE VERAS, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Mateus - MA, data-nascimento: 
01/10/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Odair José Monteiro 
Silva Veras e de Catiane Bezerra de Albuquerque. 

O pretendente: CELSO DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: operador de injetora, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 28/07/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ciriaco Ferreira e de Maria 
de Fátima dos Santos Ferreira. A pretendente: GABRIELE APARECIDA FERREIRA DE 
MORAES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, 
data-nascimento: 12/03/1992, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, fi lha de 
Claudir de Moraes e de Clarice Terezinha Ferreira de Moraes.

O pretendente: FÁBIO SILVA GARCIA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Aparecida do Taboado - MS, nascido aos: 25/02/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José da Costa Garcia e de Selina Maria da 
Silva Garcia. A pretendente: VANESSA PIAUILINO DA SILVA SERGIO, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido 
aos: 21/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adhemar Sergio 
Junior e de Lucivania Piauilino da Silva Sergio.

O pretendente: MATEUS ANTHONY BASTON BORGES, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Campo Belo - MG, nascido aos: 22/02/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Alberto Borges e de Carmen Lúcia Baston Borges. A 
pretendente: NATHIA DE SÁ MAKIYAMA, profi ssão: engenheira civil, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Brazlândia - DF, nascido aos: 28/01/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Miguel Haruo Makiyama e de Susana Sá dos Reis Makiyama.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ENIO MENEZES DAS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 01/06/1983, residente e domiciliado 
no Imirim, São Paulo - SP, fi lho de Enio da Silva e de Marcia Santos Menezes da Silva. 
A pretendente: ROSANA CORTEZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 07/04/1980, residente e domiciliada em Americanópolis, São Paulo - 
SP, fi lha de Osvaldo Cortez e de Maria do Carmo de Jesus Cortez. Obs. Cópia do Edital 
recebida do Ofi cial de Registro Civil do 29º Subdistrito - Santo Amaro, desta capital.

O pretendente: ALAN RODRIGO CHIOGNA, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 12/04/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odair Chiogna e de Ana Maria Leal Chiogna. A 
pretendente: ADRIANA RAMOS PINHO, estado civil divorciada, profi ssão atendente, 
nascida nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 29/11/1974, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raul Pereira de Pinho e de Maria de Lurdes 
Ramos Pinho.

O pretendente: WAGNER CAVALCANTI TORRES DE MORAES, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 29/05/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Firmino Torres de Moraes 
e de Telma Cavalcanti dos Santos. A pretendente: GABRIELA RIBEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de marketing, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 
03/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Luiz 
Antonio Ribeiro e de Maria Emilia Venancio Ribeiro.

O pretendente: MARCOS DE MELO ASCENA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 13/08/1985, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João da Cruz Ascena e de Edileuza de Melo Ascena. A 
pretendente: NATÁLIA OLEGÁRIO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão corretora 
de imóveis, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 17/12/1987, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson Francisco Olegário da Costa 
e de Helena Barbosa Siqueira.

O pretendente: JOSÉ VITOR GONÇALVES COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de cabo, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 28/08/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Josivaldo Pinheiro da Costa e de 
Maria Lucia Gonçalves da Silva Costa. A pretendente: THAÍS CRISTINA DO CARMO 
PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de departamento pessoal, nascida nesta 
Capital, Santana - SP, no dia 29/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sergio Luiz Pinheiro e de Conceição de Lourdes do Carmo.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE BRUNO CAVALCANTE, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 21/05/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genario Batista Cavalcante e de 
Maria Aparecida Bruno. A pretendente: RUTE REGINA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante de expedição, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 16/07/1990, 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Silvio Pedro da Silva e de Sandra 
Regina Teodosio da Silva. Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no cartório 
de residência da contraente.

CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO

O convivente: EVANDRO MANGUEIRA LOPES, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 14/10/1970, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lidio Mangueira Lopes e de Alvanira Marques da Silva. A 
convivente: ROSEMARY DE OLIVEIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Santana - SP, no dia 21/07/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Josmar de Oliveira Alves e de Roselida Silva Oliveira Alves.

Obs.: Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimento será feito de imediato 
o registro da conversão da União Estável em Casamento.

O pretendente: LEANDRO SALVADOR DOS SANTOS, profi ssão: instalador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belezinho - SP, nascido aos: 21/10/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Salvador dos Santos e de Vitoria Luiza Salvador 
dos Santos. A pretendente: ANA KELLI PIRES DE OLIVEIRA, profi ssão: podóloga, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/07/1974, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Pires de Oliveira e de Iraci Aparecida Pires de Oliveira.

O pretendente: JOÃO VALDIR MOREIRA DA COSTA JÚNIOR, profi ssão: gerente 
de operação, estado civil: solteiro, naturalidade: em Porto Alegre - RS, nascido aos: 
13/06/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Valdir Moreira 
da Costa e de Marlene de Fátima Veiga. A pretendente: HELIETH MARTINS SANTOS, 
profi ssão: técnica de nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, nascido aos: 21/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Martins Santos e de Juliana Teixeira Santos.


