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“Para falar ao 
vento bastam 
palavras; para falar 
ao coração são 
necessárias obras”.
Padre Antônio Vieira (1608/1697)
Escritor e orador português 

Moreira Franco defende 
antecipação do
fi m do recesso

Brasília - O secretário-executivo do Programa 
de Parcerias e Investimentos (PPI), Moreira 
Franco, defendeu, na última sexta-feira (6), a 
antecipação do fim do recesso do Congresso 
Nacional para que medidas de recuperação fis-
cal sejam aprovadas o mais rápido possível para 

ajudar o Estado do Rio de Janeiro.
"Frente ao difícil cenário que enfrenta o Estado do 

Rio de Janeiro e ao imediatismo que pede a situação, 
sugiro a antecipação do fi m do recesso para que as 
medidas de recuperação fi scal sejam aceleradas e 
haja, enfi m, a retomada do crescimento do Estado", 
disse Moreira Franco em comunicado divulgado por 
sua assessoria de imprensa em Brasília. 

Moreira Franco fez o apelo também nas redes so-
ciais. O secretário-executivo tem base política no Rio 

de Janeiro e considera inadmissível que servidores 
do Estado fi quem sem salários.

O regime de recuperação fi scal, que daria um alívio 
de caixa aos Estados em calamidade fi nanceira, como 
o Rio de Janeiro, foi aprovado pela Câmara no fi nal 
do ano passado sem as medidas de contrapartidas 
fi scais, o que levou o presidente Michel Temer a 
vetar a proposta. Agora, o governo precisa enviar 
um novo projeto criando o regime para que seja 
aprovado pelo Congresso (AE). 

O ministro da Justiça, 
Alexandre de Moraes, 
apresentou, no Palácio 

do Planalto, uma minuta fi nal 
do Plano Nacional de Segu-
rança Pública, frisando ser 
um plano operacional e não 
de intenções. O documento 
receberá ainda sugestões das 
secretarias estaduais para ser 
fi nalizado.

“Tudo que está previsto no 
plano tem previsão orçamen-
tária, o que percebemos que 
não haveria orçamento por 
conta das condições econômi-
cas do país, fi ca para depois. 
O plano é extremamente 
realista”, diz o ministro. 

“Esta é a primeira vez que 
um plano é construído com 
a participação de secretá-
rios estaduais, ministérios 
públicos, sociedade civil 
organizada, entre outros”, 

     Plano de segurança
vai combater homicídios, 
tráfi co e modernizar prisões

acrescentou. O novo plano terá 
três objetivos principais: re-
duzir homicídios, feminicídios 
e a violência contra a mulher; 
promover o combate integrado 
à criminalidade transnacional – 
ligada a grandes quadrilhas que 
atuam no tráfi co de drogas e de 
armamento pesado – e a racio-
nalização e modernização do 
sistema penitenciário. “Esses 
três objetivos estão interligados 
por terem relação direta com o 
narcotráfi co e a criminalidade 
organizada. Combatendo isso, 
os demais são crimes refl exos e 
cairão”, destacou o ministro.

No que se refere à capacita-
ção, o plano prevê nova matriz 
curricular para a formação poli-
cial, bem como a elaboração de 
estatísticas de mensuração da 
efi cácia da atividade de Polícia 
Judiciária. As ações de inteli-
gência preveem a implantação 

de núcleos em todos os estados. 
Moraes lembrou que isso será 
feito em conjunto com setores 
de inteligência das polícias Fe-
deral, Rodoviária Federal, Civil, 
Militar e do sistemas penitenci-
ários. “Será um grande centro 
de cooperação de inteligência 
e de informações que poderá 
ser compartilhado com todos 
os municípios”.

O plano prevê ainda a am-
pliação do número de radares. 
“Vamos ampliar para quase mil 
o número de radares Alerta 
Brasil, de forma a integrar 
esse sistema com os sistemas 
estaduais de identificação 
de veículos”. A comunicação 
por rádio digital também está 
prevista no plano. Alexandre 
de Moraes explicou que essa 
integração, entre a PRF e as 
polícias estaduais que tenham 
rádio digital, será focada nas 

O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, apresenta detalhes

do Plano Nacional de Segurança.

áreas estratégicas e de fron-
teiras. 

Há também a previsão de 
investimentos nas perícias cri-
minais, tanto estaduais quanto 
federal. “Um grande problema 
de vários estados é a questão 
da perícia criminal, seja para 
a resolução de homicídios – 

tivemos 52 mil em 2015 – seja 
para o combate ao narcotráfi -
co. Vamos, então, instalar um 
laboratório central de perícia 
criminal que dê apoio a todos os 
estados”. O plano prevê a am-
pliação da inserção dos perfi s 
genéticos no banco de dados de 
DNA e o compartilhamento, em 

âmbito nacional, do banco de 
dados de impressões digitais. 
A identifi cação de armas de 
fogo e de munições será uma 
“política pública destinada 
ao combate à criminalidade”, 
acrescentou o ministro ao 
citar as ações denominadas 
“DNA das Armas” (ABr).

São Paulo - O secretário 
municipal de Saúde, Wilson 
Pollara, pretende alterar a for-
ma como a Prefeitura distribui 
medicamentos a pacientes de 
sua rede. A ideia é usar qual-
quer farmácia da cidade para 
este objetivo. Hoje, remédios 
e outros produtos fornecidos 
pelo Município, como fraldas 
geriátricas, são retirados pes-
soalmente nas unidades de 
saúde e não são raras as recla-
mações relacionadas à ausência 
de parte dos produtos.

O formato do programa ainda 
não está fechado. Segundo Polla-
ra, a pasta vai estudar se passará 
a fornecer uma espécie de ‘vale 
medicamento’ aos usuários ou 
então se precisará criar um site 
específi co a ser acessado pela 

Brasília - Os brasileiros en-
cerraram 2016 com mais medo 
de fi carem sem trabalho do 
que tinham ao fi m de 2015, de 
acordo com pesquisa divulgada 
na sexta-feira (6), pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI). O Índice de Medo do 
Desemprego cresceu 3,6 pon-
tos no último trimestre do ano, 
chegando a 64,8 pontos. Em 
setembro do ano passado e em 
dezembro de 2015, o indicador 
estava em 61,2 pontos. 

“O aumento no fi m do ano 
compensou a queda verifi cada 
em setembro e fez com que o 
índice encerrasse o ano acima 
do verifi cado em dezembro 
de 2015, o que indica que o 
brasileiro permanece receo-
so em relação à situação no 
mercado de trabalho”, avaliou 
a CNI no documento. Já o Ín-
dice de Satisfação com a Vida 
ficou praticamente estável 
no último trimestre de 2016, 
com uma queda de 0,2 ponto 
em relação com setembro, 
passando de 67,0 pontos para 
66,8 pontos. Em dezembro de 
2015, esse indicador estava em 
65,9 pontos. 

Somente a região Sul re-

O medo do desemprego é 

maior na região Nordeste.

Lote residual do IR
A partir das 9 horas desta 

segunda-feira (9), estará disponível 
para consulta o lote multiexercício 
de restituição do IRPFísica. Ele 
contempla restituições residuais 
referentes aos exercícios de 2008 
a 2016. O crédito bancário para 
177.539 contribuintes será realiza-
do no próximo dia 16, totalizando 
R$ 370 milhões. Desse total, R$ 
6.768 milhões serão destinados a 
contribuintes idosos (21.130) e com 
alguma defi ciência física ou mental 
ou moléstia grave (2.232).
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Milhares de 
empresas 
do Simples 
parcelaram 
débitos

São Paulo - O Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) 
informou que 285 mil pequenos 
negócios que estavam com 
débitos no Simples Nacional já 
aderiram ao parcelamento de 
dívidas. O montante equivale a 
49% do total de 584 mil micro e 
pequenas empresas que foram 
notifi cadas pela Receita em 
setembro do ano passado.

Empresas que não se regula-
rizaram já foram desligadas do 
Simples e, para voltarem a ser 
optantes pelo sistema, devem 
pagar ou parcelar suas dívidas e 
pedir uma nova adesão até o dia 
31 de janeiro. O Sebrae recomen-
da a donos de pequenos negócios 
com dívidas no Simples que pro-
curem aderir ao parcelamento. 
O pedido de parcelamento deve 
ser feito no Portal do Simples 
Nacional (AE).

São Paulo - A manutenção 
do preço da gasolina pela 
Petrobras, considerando que 
apenas o do diesel foi reajusta-
do, representou surpresa para 
analistas que acompanham a 
empresa. “Inicialmente, esti-
mamos aumentos de preços de 
8% para a gasolina e de 5% para 
o diesel em janeiro. Portanto, 
enquanto o reajuste do diesel 
fi cou em linha com a nossa 
expectativa, a manutenção 
do preço da gasolina foi uma 
surpresa”, escreveram Filipe 
Gouveia e Osmar Camilo, do 
Bradesco BBI.

A equipe de análise do Brasil 
Plural escreveu, em comentário 
a clientes, que a falta de rea-
juste nos preços da gasolina, 
que foi vendido a um prêmio 
“signifi cativamente menor” na 
comparação com o diesel, deve 
confundir o mercado, elevando 
as incertezas sobre como os 
ajustes são decididos. “Após 
o recente aumento do preço 
do petróleo, parcialmente 

A arrecadação com as lote-
rias federais totalizou R$ 12,8 
bilhões no ano passado, com 
queda de 13,8% em relação ao 
valor recorde de R$ 14,9 bilhões 
registrado em 2015. Os números 
foram divulgados pela Secretaria 
de Acompanhamento Econômico 
do Ministério da Fazenda, órgão 
que regula as loterias no país. Em 
nota, a Secretaria atribuiu a queda 
nas receitas de loteria à retração 
na atividade econômica. 

O órgão também divulgou a 
destinação social das loterias 
federais, que distribuiu R$ 5,03 
bilhões a investimentos em áreas 
como esportes, educação, cultura 
e seguridade social no ano passa-
do. A maior fatia dos investimen-
tos fi cou com a seguridade social 
(Previdência Social, assistência 
social e saúde), que recebeu R$ 
2,1 bilhões. Em seguida veio o 
Fies, com R$ 1,2 bilhão.

Na área de esporte, foram 
investidos R$ 950 milhões. O di-
nheiro foi destinado ao Ministério 
do Esporte, aos comitês Olímpico 
e Paralímpico brasileiros, à Con-

A fórmula de paridade de 

preços ainda não está clara.
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O juiz Paulo Furtado de 
Oliveira Filho, do TJ-SP, sus-
pendeu na sexta-feira  (6), 
em caráter liminar, o reajuste 
nas tarifas de integração entre 
ônibus e trilhos em São Paulo – 
que passariam de R$ 5,92 para 
R$ 6,80 a partir de domingo (8). 
A decisão também suspendeu a 
cobrança da taxa de integração 
nos terminais metropolitanos, 
que varia entre R$ 1 e R$ 1,65, 
e que antes eram gratuitas.

Segundo o juiz, manter o pre-
ço da tarifa básica do transporte 
público na capital (R$ 3,80), 
mas elevar o preço da integra-
ção, causa discriminação. “A 
medida é mais benéfi ca a quem 
reside em locais mais centrais e 
se utiliza apenas do metrô, cuja 
tarifa básica foi mantida, mas 
revela-se gravosa a quem reside 
em locais mais distantes e se 
utiliza do trem e do metrô, cuja 
tarifa integrada foi aumentada 
acima da infl ação”. 

Para o juiz, “há ilações de que 
a manutenção da tarifa básica 
do metrô apenas se deu porque 
o governador do estado [Alck-
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Decisão da Petrobras de manter preço 
da gasolina surpreende analistas

tinua difícil prever a trajetória. 
“Ainda que a métrica de rea-
juste de preços não esteja tão 
clara, mantemos visão positiva 
para suas operações, pois a rea-
lização de reajustes periódicos 
e o plano de desinvestimentos 
confi guram um cenário mais 
promissor daqui em diante”, 
acrescenta o diário matinal da 
Coinvalores.

Os analistas do Bradesco BBI 
ressaltam que, apesar da sur-
presa, o resultado líquido ainda 
é positivo, representando 4% 
do Ebitda de 2017 (ou US$ 1,2 
bilhão). Outra leitura, segundo 
os analistas, seria qual o preço 
internacional da gasolina que a 
Petrobras usa como compara-
ção. “Nossa estimativa de um 
aumento de 8% no preço da 
gasolina considerava a referência 
do GoM, que teve aumento de 7% 
desde o último ajuste de preços 
em 5 de dezembro. No entanto, 
se considerarmos a referência 
europeia, o preço registrou um 
aumento menor, de 4%” (AE).

compensado pela apreciação 
do real, o mercado estava 
antecipando algum ajuste no 
preço do combustível, mas 
mais forte na gasolina do que 
no diesel”, avalia o Brasil Plural, 
em comentário.

Os analistas da Coinvalores 
escreveram no diário matinal 
da corretora que, considerando 
a expectativa do mercado de 
reajuste no preço da gasolina, 
o evento demonstrou que a 
fórmula de paridade de preços 
ainda não está clara e que con-

Brasileiros terminaram 
2016 com mais medo do 
desemprego, revela CNI

gistrou queda no Medo do 
Desemprego no ano passado, 
com recuo 5,4 pontos na com-
paração entre dezembro de 
2015 e último mês de 2016. 
Foram os Estados do Sul que 
também apresentaram maior 
aumento na Satisfação com 
a Vida nesse período, com 
alta de 4,4 pontos. Já a região 
Nordeste, no sentido inverso, 
registrou aumento de 11,3 pon-
tos no Medo do Desemprego ao 
longo de 2016, com retração de 
1,4 ponto na Satisfação com a 
Vida (AE).

Arrecadação de loterias 
caiu 13,8% em 2016

federação Brasileira de Clubes 
(CBC, entidade que investe em 
formação de atletas) e aos clubes 
de futebol. Foram aplicados R$ 
359 milhões no Fundo Nacional 
de Cultura (FNC), R$ 385 mi-
lhões no Fundo Penitenciário 
Nacional (Funpen) e R$ 8,9 
milhões na Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apae) 
e na Cruz Vermelha.

Além das destinações sociais, 
o governo brasileiro arrecadou 
R$ 1,07 bilhão diretamente do 
Imposto de Renda sobre os 
prêmios pagos. Dessa forma, 
quase metade da arrecadação 
com as loterias federais, R$ 
6,1 bilhões, foi revertida para 
o governo (ABr).

Justiça suspende 
reajuste na integração

min] não queria arcar com o 
ônus político do reajuste, pois o 
candidato a prefeito municipal 
por ele apoiado e eleito [Doria] 
declarou, após as eleições, que 
manteria o valor da tarifa básica 
do ônibus”.

“Se não suspendo o reajuste, 
haverá risco aos usuários do 
serviço público de transporte, 
que se sujeitarão aos novos 
valores obrigados a maiores 
gastos em momentos de crise 
econômica”, escreveu o juiz, 
em sua decisão (ABr). 

Distribução de remédio a paciente 
do SUS em farmácia particular

rede particular para checar e 
validar a receita apresentada 
pelo paciente em busca de me-
dicação. O modelo pretendido 
parece semelhante ao programa 
Farmácia Popular, do governo 
federal, criado em 2004.

“Não queremos mais en-
tregar remédio na UBS. Essa 
logística não dá certo, é muito 
difícil. Não vamos competir 
com a coisa mais permeada que 
tem, que é farmácia”, disse o 
secretário. “Vamos começar a 
trabalhar nisso. Já mandei que 
o departamento de informática 
pesquise qual seria a melhor 
maneira para implementar 
esse modelo, qual o melhor 
mecanismo. O que eu quero 
é que o cara vá na farmácia 
ao lado da casa dele e retire o 
remédio” (AE).



Mario Enzio (*)

Sigilos

Deixar de divulgar o 

trajeto de uma aeronave 

de um determinado 

governante pode ser 

alvo de críticas. Seria se 

não envolvesse questões 

de Estado em segurança 

nacional. 

Apesar de que essa 
abordagem de segu-
rança nacional já seja 

um tema bem controverso, 
pois pode englobar um sem 
número de privilégios a quem 
se diz protetor de um Estado. 
Mas, voltando aos planos de 
vôos de aeronaves públicas 
que servem políticos, é um 
absurdo que não tenham suas 
fi nalidades divulgadas. Vive-
mos em um país com relativa 
segurança nas fronteiras e 
sem ameaças terroristas. Os 
nossos políticos precisam 
dizer aonde vão para que pos-
samos controlar seus gastos.

Analisando o que é para ser 
sigilo seria para dar privacida-
de a uma transação privada, 
que na maioria das vezes pode 
ser quebrado quando essas 
relações são fraudulentas. Isso 
quando há uma Lei que dê essa 
garantia aos agentes públicos. 
Ou seja, o setor privado é todo, 
em tese, gerido sob o signo do 
sigilo. Há o sigilo bancário, o 
contratual entre as partes 
que se comprometem, o das 
fórmulas de bebidas ou me-
dicamentos, o dos processos 
de produção, o profi ssional, e 
por aí vão outros que mantém 
as patentes protegidas por 
períodos estipulados.

Já a quebra do sigilo ban-
cário tem se tornando mais 
freqüente na fechada rede 
bancária da Suiça que já pensa 
em acabá-lo. Discussões que 
começaram nos EUA em 
2008 com o caso UBS. Esse 
signifi cado envolve a proibição 
legal de divulgar informações 
obtidas em algum exercício 
profi ssional que por ser uma 

informação valiosa, que se 
revelada trará prejuízos a 
uma das partes. É um segre-
do que reserva condições ou 
vantagens, mantendo-o entre 
aqueles que encontram na 
discrição e no silêncio as infor-
mações que lhes convém. 

No nosso dia a dia, temos 
atos sigilosos, como no que um 
padre tem no segredo da con-
fi ssão, ou de um profi ssional 
de saúde, enfermagem, psicó-
logo, médico ou um advogado. 
São valores éticos que regem 
as profi ssões e os negócios. 
Não deve ser assim com gas-
tos em contas públicas, como 
despesas gastas com cartão. 
Por que deve manter sigilo 
onde não há envolvimento 
com a questão de segurança? 
É porque talvez haja culpa 
nos gastos. Não querem que 
saibamos como os recursos 
são mal empregados. Como 
no sigilo de um salário, nas 
empresas, sabem-se nos sites 
de recrutamento e seleção as 
faixas salariais. 

Assim, como sabemos quais 
são salários no funcionalismo 
público. O que não fi ca tão 
claro quando esses salários 
incorporaram adicionais. Essa 
gente se pela de medo para 
que não seja alvo de notícias. 
Questões de corporativismo 
funcional. 

O sigilo é um escudo prote-
tor para quem vive na legali-
dade ou na ilegalidade. Para 
um é o ato que o protege nas 
ações criminosas, como no 
enriquecimento ilícito, com 
propriedades e bens que não 
podem ser vistos, um patri-
mônio oculto terceirizado. 
Ao outro, a diferença, de 
uma fortuna adquirida numa 
atividade legal e, se quiser, 
pode ostentar andando no 
seu jatinho.

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

Direito e Ciências Sociais. Site:
(www.marioenzio.com.br).
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Dados do Ministério da Saúde 
mostram que, em 2016, foram 
registradas 1.982 mortes em 
decorrência da influenza A 
(H1N1). No total, foram notifi ca-
das 2.220 mortes pelos diversos 
tipos de infl uenza. Segundo o 
levantamento, 69% das mortes 
são de pessoas com fatores de 
risco, sendo que 42% são maio-

res de 60 anos de idade. Outros 
29% das vítimias tinham doença 
cardiovascular crônica.

No período, foram registrados 
54.224 casos de Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (Srag), 
quadro mais complicado da 
gripe, causado por diversos 
tipos de vírus, entre eles, o in-
fl uenza. Em 2016, 7.171 pessoas 

morreram com esta síndrome. 
Em 2016 a incidência do ví-
rus começou mais cedo, com 
pico em abril. Normalmente o 
período de maior transmissão 
é junho, quando começa o in-
verno. Nos três primeiros meses 
do ano passado, o número de 
casos ultrapassou o total de 
2015 (ABr).

“Os magos vieram do 
Oriente para adorar 
e foram ao lugar 

próprio de um rei: o palácio. 
É próprio de um rei nascer em 
um palácio e ter sua corte e 
seus súditos. É sinal de poder, 
de sucesso, de ápice. E se 
pode acreditar que um rei seja 
venerado, temido e adulado, 
sim, mas não necessariamente 
amado”, afi rmou o Pontífi ce 
no início da homilia de sexta-
feira (6).

Continuando seu raciocínio, 
Jorge Mario Bergoglio desta-
cou que “esses são os esque-
mas mundanos, os pequenos 
ídolos para os quais prestamos 
culto”. “O culto do poder, da 
aparência e da superioridade. 
Ídolos que prometem apenas 
tristeza, escravidão, medo”, 
acrescentou. Segundo o líder 
católico, as pessoas assim 
como ocorreu com os magos, 
devem perceber que Deus 
não está nos palácios, mas 
nas periferias. “Descobrir que 

Papa Francisco durante missa da Epifania.

Mais de 735 mil 
meninos serão 
vacinados contra o HPV

O Ministério da Saúde espera 
vacinar 700.276 meninos, entre 
12 e 13 anos de idade, e 35.522 
jovens que vivem com HIV/Aids, 
contra o HPV (vírus que causa 
câncer) em todo o estado de São 
Paulo. Segundo o ministério, os 
postos de vacinação do SUS já 
receberam as vacinas, que visam 
reduzir a propagação do vírus no 
país. Em São Paulo, a vacinação 
já foi iniciada

Em todo o Brasil, mais de 3,6 mi-
lhões de meninos e 99.500 crianças 
e jovens de 9 a 26 anos de idade 
que vivem com HIV/Aids deverão 
ser vacinados este ano. Para isso, 
o ministério adquiriu seis milhões 
de doses, que custaram R$ 288,4 
milhões. A vacina consiste em duas 
doses, com seis meses de intervalo 
entre elas. Para os que vivem com 
o HIV, o esquema vacinal é de três 
doses, com intervalo de dois e seis 
meses e é necessário apresentar 
a prescrição médica.

A vacina disponibilizada para 
os meninos é quadrivalente e 
confere proteção contra quatro 
subtipos do vírus HPV (6, 11, 
16 e 18) e tem 98% de efi cácia 
para quem segue corretamente o 
esquema vacinal. A expectativa 
do ministério é que a faixa etária 
seja ampliada, gradativamente, 
até 2020, quando deverão ser 
incluídos também meninos com 9 
anos de idade. Até o ano passado, 
a imunização era feita apenas em 
meninas (ABr).

O ministro da Justiça, Ale-
xandre Moraes, disse na 
sexta-feira (6) que as mortes 
de pelo menos 33 presos da 
Penitenciária Agrícola de 
Monte Cristo (Pamc), na 
zona Rural de Boa Vista (RR), 
foram resultado de um acerto 
de contas entre integrantes 
da mesma facção, o PCC (Pri-
meiro Comando da Capital). 
Moraes negou que as mortes 
sejam “uma retaliação” do 
PCC a outra facção, a Família 
do Norte (FDN), após chacina 
em presídio de Manaus com a 
morte de 56 presos. 

As duas organizações crimi-
nosas disputam o controle do 
tráfi co de drogas e o interior 
das unidades prisionais do 
Amazonas. “Segundo dados 
que me foram passados, des-
de as últimas rebeliões [no 
presídio de Roraima] houve a 
separação das facções nesse 
presídio. Todos [os mortos 
naquele presídio] eram ligados 
à mesma facção, que é o PCC. 
Dos 33 mortos, três eram es-
tupradores e os demais eram 
rivais internos que haviam 
traído os demais. Então, na 
linguagem popular, trata-se de 
um acerto de contas interno”, 

As mortes de pelo menos 33 presos da Penitenciária Agrícola 

de Monte Cristo, na zona Rural de Boa Vista (RR), foram 

resultado de um acerto de contas.

Uma vacina que tem como objetivo ajudar o 
sistema imunológico a reconhecer e a combater 
um dos genes associados à progressão e ao mau 
desenvolvimento do câncer de mama resultou 
positiva, segura e efi caz. 

Pesquisadores do hospital Moffi tt Cancer Cen-
ter, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo 
uma vacina que estimula o sistema imunológico 
a atacar a proteína HER2, gene que se expressa 
entre 25% e 30% dos cânceres de mama, nas 
células afetadas pelo câncer. 

Segundo a revista científi ca “Clinical Cancer 
Research, no qual o estudo foi publicado, em 13 
das 54 mulheres que realizaram o teste com a 
droga, ela conseguiu com que a doença regressas-
se antes do seu estágio inicial, um grande passo 
para a imunoterapia. Nas 13 pacientes, a vacina 
teve uma resposta completa, ou seja, o câncer não 
foi mais identifi cado em amostras retiradas por 
procedimentos cirúrgicos. A maior efi cácia foi em 
mulheres com carcinoma ductal, um dos tipos 
mais comuns de câncer. Além disso, cerca de 
80% das pacientes avaliadas teve uma resposta 
imunológica positiva e a vacina foi considerada 
bem tolerada e com toxicidade baixa. 

Entre os efeitos colaterais mais comuns estão 

Zagueiro da 
Chapecoense se 
apresenta ao clube 
pela primeira vez

O zagueiro Neto, da Cha-
pecoense, voltou ao clube na 
sexta-feira (6) para começar a 
fazer fi sioterapia no local. Esta 
foi a primeira vez que o jogador 
voltou à sede da Chapecoense 
depois do acidente com o avião 
que levava o time para um jogo 
em Medellín, na Colômbia, em 
29 de novembro do ano passado. 
Ele é um dos seis sobreviventes 
de 77 pessoas que morreram, 
entre atletas, membros do clube, 
tripulantes e jornalistas.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Chapecoense, o 
trabalho de fi sioterapia, que 
já vinha sendo feito com Neto, 
deve continuar no clube, com os 
fi sioterapeutas Marcos Antonio 
Bilibio, Guilherme Dias Carli e 
Diego Faudeuille. Neto se apre-
sentou junto com o restante do 
time. O zagueiro foi o último 
sobrevivente da queda do avião 
da Lamia a ser socorrido. Ele 
teve alta do hospital da Unimed 
de Chapecó antes das festas de 
fi nal de ano.

Apenas o goleiro Jackson 
Follmann permanece interna-
do. Ele foi submetido, no último 
dia 2, a uma cirurgia no joelho 
esquerdo, para fusão óssea da 
articulação. Segundo a asses-
soria de imprensa da unidade 
Hospitalar da Unimed Chapecó, 
onde ele permanece internado, 
a operação transcorreu sem 
problemas (ABr).
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Em missa da Epifania, Papa 
condena ‘culto ao poder’

Celebrando a missa da Epifania, quando a Igreja Católica celebra a visita dos Reis Magos ao menino 
Jesus, o papa Francisco criticou o culto ao poder que existe no mundo

quis mudar sua visão, já que 
acreditava que tudo começava 
e terminava com ele mesmo. 
Nem os sacerdotes puderam 
adorar porque sabiam muito, 
conheciam as profecias, mas 
não estavam dispostos a ca-
minhar nem a mudar”, disse 
ainda. Com sua criatividade e 
inovação na língua italiana, o 
sucessor de Bento XVI criou 
uma nova palavra para expli-
car a busca dos fi éis por Deus: 
“nostalgioso”.

“O crente ‘nostalgioso’, mo-
vido por sua fé, busca Deus 
como os magos, nos lugares 
mais escondidos da história 
porque sabe em seu coração 
que Deus o espera ali. Vai na 
periferia, nas fronteiras, nos 
lugares não evangelizados para 
poder encontrar-se sempre 
com o Senhor. E não o faz com 
um ar de superioridade. O faz 
como um pedinte que não pode 
ignorar que a Boa Nova ainda 
é uma terra a ser explorada”, 
afi rmou ainda (ANSA).

quem buscavam não estava no 
palácio, mas estava em outro 
lugar, não apenas geográfi co, 
mas existencial. Ali, não viram 
a estrela que os conduzia a 
descobrir um Deus que quer 
ser amado. E isso só é possí-
vel com o sinal da liberdade 
e não da tirania. Descobrir 
que o olhar desse Deus des-

conhecido, mas desejado, não 
humilha, não escraviza e não 
aprisiona”, destacou.

Para o Papa, Deus quis nascer 
“onde ninguém esperava ou até 
onde nós não queríamos” para 
mostrar que ‘sua força e seu 
poder se chamam misericór-
dia’.  “Herodes não pode adorar 
porque não quis e porque não 

Mortes de presos em Roraima 
foi “acerto de contas” do PCC

Segundo a Secretaria de 
Justiça e Cidadania de Ro-
raima, o tumulto na unidade 
começou durante a madru-
gada. Policiais da Polícia 
Militar entraram no presídio 
no começo da manhã e a situa-
ção já está sob controle. As 
autoridades estaduais ainda 
não divulgaram detalhes sobre 
o ocorrido. De acordo com 
a imprensa local, presos po-
dem ter sido decapitados. As 
mortes em Roraima ocorrem 
na mesma semana em que 60 
presos foram assassinados em 
estabelecimentos prisionais 
do Amazonas (ABr).

disse o ministro, ao ressaltar o 
caso é grave.

Diante do ocorrido, Moraes 
foi à Roraima para se reunir 
com a governadora do estado, 
Suely Campos. Ele negou que 
a situação do presídio do es-
tado tenha saído do controle, 
mas admitiu se tratar de uma 
‘situação difícil’. “Roraima já 
teve problemas no segundo 
semestre do ano passado, com 
18 mortes em consequência de 
rebeliões. [No que se refere] à 
questão de termos rebeliões ou 
mortes, talvez tenha sido um 
grande erro cuidar apenas do 
problema”, disse.

Testes de vacina contra o câncer de mama se 

mostram positivos.
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Teste de vacina contra câncer 
de mama tem resultado positivo

cansaço, reações locais à injeção e calafrios. Para 
preparar a vacina, foram separadas as células 
imunológicas dendríticas do sangue de cada 
uma das mulheres, todas em estágios iniciais 
da doença, que foram expostas a fragmentos 
da proteína HER2 com o objetivo de criar uma 
vacina personalizada. A vacina foi injetada nas 
pacientes uma vez por semana durante seis 
semanas em um gânglio linfático, no tumor ou 
nos dois lugares (ANSA).

Brasil registrou 1.982 mortes pelo vírus H1N1



Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de janeiro de 2017

2017, um ano de 
novas possibilidades 
para a publicidade

A mudança de ano é um 

período para renovar 

as esperanças e também 

traçar planos, metas e 

estratégias para o novo 

ciclo

2017 promete ser de 
grandes avanços para 
o mercado publicitário, 

mesmo que ainda enfrente-
mos os velhos problemas do 
ano que acaba, como a grave 
crise econômica e a intensa 
instabilidade política que está 
longe de chegar ao fi m. Isso 
faz com que a busca por al-
ternativas que possam elevar 
a qualidade dos serviços, sem 
aumentar os custos internos, 
se torne a grande meta para o 
próximo ano. 

As soluções tecnológicas 
seguem como grandes aliadas 
para quem busca o aprimo-
ramento e a otimização de 
processos. Agências, anun-
ciantes e emissoras de rádio 
e TV precisam urgentemente 
entender a importância da 
distribuição de conteúdo por 
meio de streaming. Digo isso, 
pois essa é uma facilidade que 
traz enormes benefícios, não 
só na redução de custos, mas 
principalmente na melhoria do 
serviço, trazendo segurança, 
agilidade e qualidade.

Além de ser um facilitador, 
a distribuição de conteúdo por 
meio digital vem de encontro 
com o processo de desligamen-
to do sinal de TV analógica no 
país. Segundo estimativas do 

governo Federal, em 2017 o es-
tado de São Paulo e outras 378 
cidades de diversos estados 
terão apenas o sinal digital. 

Com essas mudanças, será 
preciso uma maneira diferente 
de se apresentar ao público. A 
TV digital traz novas possibili-
dades, como a interatividade, 
já que o televisor deixa de ser 
uma simples caixinha recep-
tora de conteúdo, no qual o 
consumidor não tem poder 
algum. Por isso, temos que 
repensar a forma de seduzir a 
demanda de público. 

A entrega de conteúdo 
digital é uma grande aliada, 
pois por meio de uma única 
plataforma é possível gerir 
seus conteúdos, escolhendo 
os locais que serão exibidos 
e ainda ter a possibilidade de 
ver seus resultados em tempo 
real. Isso não é incrível? 

Comecei esse artigo falando 
sobre planos, metas e estraté-
gias e é isso que as agências 
e anunciantes devem fazer 
neste momento! É preciso 
criar campanhas atraentes, 
que despertem a atenção do 
público e te conectem a ele. 
Esse trabalho em conjunto 
com uma boa ferramenta de 
distribuição, trará uma nova 
maneira de lidar com o con-
sumidor fi nal, proporcionando 
maior efi ciência, resultados 
mais abrangentes e redução 
drástica em seu custo fi nal.

(*) - É CEO da AdStream, maior 
plataforma de armazenamento e 

distribuição de conteúdo publicitário 
do mundo.

Celso Vergeiro (*)

A - Incentivando o Agendamento 
O Poupatempo lançou uma nova versão inteligente do seu aplicativo 
para celulares para evitar fi las de usuários que vão aos postos sem 
fazer o agendamento prévio. O aplicativo ‘SP Serviços’ foi atualizado 
tanto no sistema Android como no iOS. Ficou mais inteligente e agora 
sugere o posto mais próximo do cidadão e também o que ele usa com 
mais freqüência, permitindo a visualização das unidades em um mapa 
com geolocalização, para facilitar o acesso. O aplicativo é a forma mais 
rápida e fácil de agendar, mas ainda responde por apenas 5% dos 175 mil 
atendimentos diários nas 72 unidades do estado. Outros 45% agendam 
pelo portal ou pelo telefone, por meio do Disque Poupatempo. 

B - Foco e Concentração
Segundo uma tradição milenar, caminhar sobre um corredor de brasas 
potencializa o foco e a concentração. Pensando nisso, o Instituto IDEAH, 
especializado em cursos e treinamentos de desenvolvimento humano, 
realiza o FireWalking, que consiste em desenvolver habilidades de foco 
e construção de objetivos, além de auxiliar na superação de problemas, 
dúvidas, indefi nições e procrastinações de resultados. O treinamento é 
de alto impacto com 16 horas de atividades e será realizado no próximo 
dia 28, no Hotel Fazenda Pintado na Brasa, na Rod. Carvalho Pinto, 
Km 68,  Guararema. Mais informações: tel. 3853-4444 ou (contato@
institutoideah.com.br).

C - Saque e Pague 
A rede de autoatendimento multisserviços bancários e não bancários, 
Saque e Pague iniciou suas atividades na cidade. As operações da empre-
sa já estão disponíveis em quatro terminais que são: Mercadão Central, 
Ceagesp – Sala Central Banking, Shopping Feira da Madrugada e Mer-
cado Municipal da Lapa. Os usuários poderão usufruir de serviços, como 
depósito em dinheiro com crédito em tempo real, saque, saldo, extrato, 
transferência, empréstimo, pagamento de conta e recarga de celular, que a 
empresa mantém em parceria com seis instituições bancárias e provedores 
de serviços. Esta chegada a São Paulo faz parte do plano de expansão/
desafi o para 2017, quando buscam chegar a mais de 1.500 pontos em todo 
o Brasil. Mais informações: (www.saqueepague.com.br).

D - Decoração nos EUA 
As franquias de decoração despontam como alternativas de negócio para 
brasileiros dispostos a empreender nos Estados Unidos. O faturamento 

médio anual de empresas desse setor é de US$ 960 mil já a partir do 
segundo ano de operações, segundo informações da Globofran. A con-
sultoria é especializada em assessorar investidores dispostos a apostar 
no mercado de franquias norte-americano e residir legalmente no país. 
Um negócio nesse segmento requer um investimento que varia de US$ 
82 mil a US$ 197 mil. Além disso, franquias de decoração oferecem uma 
ampla oferta de propostas e não necessitam de inventário. Saiba mais 
em (www.globofran.com). 

E - Áudio e Tecnologia
Cursos online são excelentes oportunidades para aprender, ensinar 
e trocar experiências sobre um determinado assunto com pessoas de 
todo o mundo. A Shure, marca líder mundial no setor de microfones 
e áudio a mais de 90 anos, promove gratuitamente cursos online onde 
os participantes podem ver, ouvir e interagir com o palestrante, sendo 
possível visualizar também os slides de uma apresentação e a demons-
tração de um programa. O intuito é facilitar o contato com distribuidores, 
revendedores, consumidores fi nais e interessados do setor de música 
e áudio. São ministrados todas as sextas-feiras às 10h00, por Adinaldo 
Neves e Jon Lopes,e abordarão temas como produtos para Podcast, 
microfonação de bandas, sistema sem fi o, entre outros assuntos do setor. 
Interessados devem cadastrar seu e-mail no site (www.shurebrasil.com) 
no campo Curso Online.

F - Dores e Desafi os
Ser a principal referência quando se pensa no ecossistema de startups 
do Brasil. Essa é a missão do StartSe, que comemora 2 anos de atuação e 
corrobora sua posição como a maior plataforma de startups do Brasil. A 
empresa aproveita a data e anuncia um novo posicionamento: o Startse 
se defi ne, a partir de agora, como o maior integrador e agente econômi-
co do ecossistema de startups no Brasil, que reúne empreendedores, 
investidores-anjo, fundos de investimento, mentores e profi ssionais 
técnicos, aceleradoras e centros tecnológicos, agências governamentais 
e corporações já estabelecidas. A plataforma conta com mais de 12 mil 
empreendedores cadastrados, 4 mil startups e 3 mil investidores. Seus 
materiais de educação já alcançaram mais de 70 mil pessoas, de um 
grupo de 500 mil pessoas. Saiba mais em: (www.startse.com.br).

G - Artigos de Couro 
A Couromoda, maior feira de calçados e artigos de couro da América 
Latina, abre ofi cialmente o calendário nacional de eventos no país. Em 

sua 44ª edição, que acontece entre os próximos dias 15 e 18, no Expo 
Center Norte, o evento reúne os mais importantes players do mercado 
calçadista, para promover um encontro de negócios estratégicos e 
lançar as principais tendências de moda da área. São mais de 1000 
novas coleções das principais marcas do setor. Em paralelo, ocorre a 7° 
edição da São Paulo Prêt-à-Porter, Feira Internacional de Negócios para 
Indústria de Moda, Confecções e Acessórios. A conexão entre as duas 
feiras oferece aos lojistas a oportunidade de conferir as tendências da 
temporada em toda cadeia fornecedora do varejo. Informações: (www.
couromoda.com).

H - Alimentação Infantil 
O blog Maternidade Colorida, da nutricionista Paola Preusse, acaba 
de se juntar ao time de TopMothers (www.topmothers.com.br), a pri-
meira label mundial de blogs do segmento família.  Com quase 40 mil 
seguidores no Instagram e cerca de 68 mil no Facebook, a página reúne 
seguidores engajados e preocupados com a alimentação infantil. Paola 
sugere cardápios, compartilha receitas, recomenda produtos e ajuda 
os pais a acompanharem, por meio de calculadoras, o IMC das crianças 
e o seu crescimento. Com leveza, o blog retrata ainda outros assuntos 
relacionados à maternidade, como decoração, cuidados na gravidez e 
rotina das crianças. Confi ra em (www.maternidadecolorida.com.br). 

I - Prenhês Precoce
Diferente de 20 anos atrás, a pecuária brasileira exige hoje máxima efi ci-
ência dos rebanhos. Para tanto, ter uma prenhês mais precoce e diminuir 
o intervalo entre os partos são metas indispensáveis a quem deseja ser 
competitivo no mercado atual. A tarefa não é simples, mas para ajudar os 
pecuaristas nessa conquista as Fazendas Sant’Anna lançam o Leilão Safra 
Antecipada. O remate especial será realizado no próximo dia 31, pelo 
MF Rural (www.mfrural.com.br) e Nova Leilões, tendo como proposta 
disponibilizar touros e matrizes jovens, comprovadamente férteis, em um 
período no qual a oferta de reprodutores é restrita. Outras informações 
tel. (18) 3265-1329 ou (www.fazendasantanna.com.br). 

J - Formatando Líderes
Há 13 anos no mercado, a Crescimentum transforma pessoas em líde-
res e empresas em organizações sustentáveis e humanas. Incorporou 
‘Treinamentos Comportamentais’ e ‘Gestão de Cultura Organizacional’ 
ao seu portfólio. O diferencial está em sua equipe, que conta com 
profi ssionais com experiências de mercado, garantindo resultados no 
desenvolvimento de líderes. Dentre seus programas, destaca-se o ‘Líder 
do Futuro’, treinamento de imersão destinado à formação completa de 
líderes. Os participantes vivenciam simulações do mundo corporativo a 
fi m de maximizar seus aprendizados em função da teoria versus prática. 
A Crescimentum já treinou mais de 60.000 líderes e entre seus clientes 
estão Embraco, Johnson & Johnson, UOL, LATAM, Volkswagen, entre 
outros. Saiba mais em (www.crescimentum.com.br).

A - Incentivando o Agendamento 
O Poupatempo lançou uma nova versão inteligente do seu aplicativo 

médio anual de empresas desse setor é de US$ 960 mil já a partir do
segundo ano de operações, segundo informações da Globofran. A con-
sultoria é especializada em assessorar investidores dispostos a apostar
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A Anatel aprovou a partici-
pação de quatro membros do 
fundo Société Mondiale no 
conselho administrativo da Oi, 
durante o processo de recu-
peração judicial da empresa. 
A decisão foi anunciada pelo 
superintendente executivo, 
Carlos Baigorri, e integrantes 
do Conselho Diretor da Anatel. 
Os nomes indicados pela Soci-
été são: Demian Fiocca, Helio 
Calixto da Costa, Blener Braga 
Cardoso Mayhew e Nelson Se-
queiros Rodriguez Tanure (dois 
titulares e dois suplentes). 

Dois nomes indicados como 
suplentes por outro acionista 
do grupo também foram apro-
vados: Luis Manuel da Costa 
de Sousa de Macedo e José 
Manuel Melo da Silva. Dois 
representantes da Société 
Mondiale tiveram indicação 
negada pela Anatel. São eles: 
Pedro Grossi Júnior e Nelson 
Queiroz Cequeiros Tanure 
(fi lho de Nelson Tanure). O 
indeferimento foi justifi cado, 

Infl ação pelo 
IGP-DI fecha 

2016 em 
7,18%

O Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) fechou 2016 com 
uma inflação de 7,18%, 
abaixo da taxa de 10,7% 
registrada no ano anterior. O 
dado foi divulgado pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). 
Entre os três subíndices que 
compõem o IGP-DI, a maior 
taxa de infl ação foi observa-
da no Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que avalia 
o comportamento de preços 
no atacado e que registrou 
variação de 7,73%.

No caso do Índice de 
Preços ao Consumidor, que 
analisa o comportamento 
dos preços no varejo, a 
taxa fechou o ano com 
uma infl ação de 6,18%. Já 
a menor taxa fi cou com o 
Índice Nacional de Custo da 
Construção, que fechou o 
ano com aumento de preços 
de 6,13%. Considerando-se 
apenas o mês de dezembro, 
o IGP-DI fi cou em 0,83%, 
acima do 0,05% observado 
em novembro. O IGP-DI 
é calculado com base em 
preços coletados entre o 
primeiro e o último dia do 
mês de referência (ABr).

O programa gerador da De-
claração do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (DIRPF) de 
2017 estará disponível a partir 
do dia 23 de fevereiro, infor-
mou a Secretaria da Receita 
Federal. Mas o contribuinte 
pode preencher o rascunho da 
declaração deste ano, desde 
maio de 2016. Os dados do 
rascunho podem ser acessados 
de qualquer computador ou 
celular por meio de aplicativo e 
fi cam armazenados no sistema 
da Receita Federal. 

Quando começar o prazo de 
entrega da declaração de 2017, 
o contribuinte pode importar as 
informações para o formulário. 
No dia 2 de março, a Receita 
começará a receber a DIRPF 
e vai disponibilizar as decla-
rações pré-preenchidas. E o 
fi m do prazo de apresentação 
das declarações é 28 de abril. 
A Receita também vai disponi-
bilizar os programas do Carnê 
Leão 2017 e de Apuração dos 
Ganhos de Capital no próximo 
dia 20.

A Portaria nº 9 regulamen-
ta os procedimentos e 
competências do Tesou-

ro Nacional para verifi cação 
do cumprimento de limites e 
condições para a contratação de 
operações de crédito externo 
ou interno e para a concessão 
de garantias pelos estados e 
municípios. Segundo a portaria, 
a medida considera a necessi-
dade de “garantir a segurança, 
a racionalidade, a tempestivida-
de, a transparência e o controle 
no processo de verifi cação de 
limites e condições para a 
contratação de operações de 
crédito, para a concessão de 
garantia”.

Os procedimentos de instru-
ção dos pedidos de verifi cação 
de limites e condições para 
contratação de crédito serão 
discriminados no Manual para 
Instrução de Pleitos (MIP), 
editado e atualizado periodi-
camente pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. O MIP será 
disponibilizado na internet. A 

Sede da Oi no Rio de Janeiro.

Limites e condições para a contratação de operações de crédito.
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Regras para contratação de 
operações de crédito por estados
A Secretaria do Tesouro Nacional defi niu regras para contratação de operações de crédito por estados 
e municípios

do Sistema de Análise da Dívida 
Pública, Operações de Crédito 
e Garantias da União, Estados 
e Municípios (Sadipem).

A análise dos pedidos de 
verifi cação de limites e con-
dições será feita no prazo de 
10 dias úteis. Caso os docu-
mentos ou informações sejam 
considerados insufi cientes ou 
inadequados para a análise, 
será solicitada a comple-
mentação. Se as exigências 
para adequação não forem 
atendidas em até 60 dias o pe-
dido será arquivado. Se forem 
constatadas irregularidades, 
a unidade da Federação terá 
60 dias para contestação, po-
dendo o prazo ser estendido 
por igual período. A portaria 
também estabelece que a 
Secretaria do Tesouro estará 
impedida de concluir análise 
de outros pedidos de verifi -
cação de limites e condições 
da unidade da Federação, 
enquanto a irregularidade 
estiver pendente (ABr).

portaria estabelece, ainda, que 
o envio de pedidos de verifi ca-

ção de limites e condições e de 
documentos será feito por meio 

Anatel aprova nomes
para conselho da Oi

pois eles foram indicados pelo 
fundo acionista como suplentes 
de membros independentes. E 
pelo estatuto social da OI, mem-
bros independentes não podem 
ter vínculo com acionistas. 

O Grupo Oi, que detém o 
maior número de clientes de te-
lefonia fi xa do país, entrou com 
pedido de recuperação judicial 
em junho de 2016. O processo 
tramita na 7ª Vara Empresarial 

do Rio de Janeiro e envolve 
sete empresas acionistas da 
companhia. A Oi acumulou 
R$ 65,4 bilhões em dívidas. 
Entre os credores da Oi fi gura 
a Anatel, a quem o grupo deve 
R$ 20,2 bilhões em multas e 
pendências tributárias. No 
processo de recuperação está 
em avaliação a possibilidade 
de reverter parte da dívida em 
investimentos (ABr).

Programa gerador do IR 
2017 no dia 23 de fevereiro
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A classe política 

brasileira passa a 

certeza que o objetivo 

que a move é o puro 

interesse político-

eleitoral sem importar-se 

com o país em si

Os políticos sempre em 
busca de cargos e de 
poder, dedicam tempo 

em conchavos, negociações e 
arranjos. Puro oportunismo. 
Comento este detalhe porque 
recentemente um ex-ministro 
de Fernando Henrique Cardo-
so teve a ousadia de escrever 
artigo em jornal de circulação 
nacional para lançar a candi-
datura do ex-presidente em 
2018, algo inoportuno que 
deixou a impressão de querer 
se aproveitar da situação, 
colocando o ex-presidente 
como uma espécie de salvador 
da Pátria. 

A manifestação foi tão des-
propositada que o próprio FHC 
divulgou nota afi rmando que 
‘nunca cogitou, não cogita, 
nem cogitará’ disso, ou seja, 
desautorizou o oportunista e 
bajulador ex-assessor. Agora 
mesmo temos visto o atual 
presidente da Câmara Fede-
ral (que substituiu Eduardo 
Cunha) lançar precipitada-
mente sua candidatura à re-
eleição. 

No momento em que o go-
verno tenta levar sua atuação 
sem ebulições políticas, essa 
decisão de Rodrigo Maia criou 
um problema para o governo e 
defl agrou antecipadamente o 
processo provocando, claro,  
manifestação de grupos con-
trários que pretendem indicar 
um candidato. 

Foi criado clima de disputa 
no âmbito do Congresso, o 
que em nada contribui para a 
estabilidade política. A eleição 
presidencial de 2018 também 

está na ordem das especula-
ções de grupos interesseiros. 
As lideranças tucanas estão em 
velada disputa interna,  porque 
os principais nomes – Aécio 
Neves, Geraldo Alckmin e 
José Serra fazem articulações 
buscando ser o candidato do 
partido.

Por que isso acontece, se 
qualquer cidadão sabe que o 
momento é de entendimento 
político para tirar o país da 
crise econômica e colocá-lo 
no bom caminho institucional? 
Acontece que os políticos 
ainda não aprenderam que 
em primeiro lugar está o país, 
estão os brasileiros que sofrem 
com os desmandos políticos e 
administrativos. 

Acredito, e tenho plena 
convicção, que a atual geração 
política está perdida. Portanto 
é necessário banir as velhas 
práticas e conceitos. Para isso, 
é urgente renovar. E como o 
eleitor pode mudar? 

Primeiro, ele próprio assu-
mir o direito e dever de votar 
e renovar; segundo, precisa 
assumir a decisão de participar 
da política, pois a omissão nada 
resolve. O eleitor deve ter ple-
na consciência que a política 
brasileira somente mudará 
se as mentes, os políticos e 
as práticas nefastas forem 
afastados.

Quando o eleitor der esse 
claro recado, confi rmado nas 
urnas, os políticos haverão de 
compreender que a prioridade 
é o trabalho em favor do povo 
e haverão de entender também 
que se assim não agirem, serão 
refugados nas urnas. 

Porém, reafi rmo isso tudo 
depende de o eleitor usar bem 
sua poderosa arma democrá-
tica: voto! 

(*) - É empresário, médico e 
professor. Foi Ministro da
Saúde e deputado federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)

Políticos priorizam 
interesse

próprio, não do país

A Lei 13.409/2016 tem 
origem em projeto do Se-
nado e altera a legislação 

sobre cotas no ensino superior 
federal, que já contempla estu-
dantes vindos de escolas pú-
blicas, de baixa renda, negros, 
pardos e indígenas.

A lei acrescenta as pessoas 
com defi ciência a essas cotas, 
de acordo com a proporciona-
lidade apontada pelo último 
censo do IBGE na unidade da 
Federação em que a institui-
ção de ensino se localiza. Foi 
mantida a previsão de revisão 
da política de cotas no prazo 
de dez anos a partir da lei que 
instituiu o programa, ou seja, 
em 2022. Do senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), o 
projeto passou pelas Comis-
sões de Diretos Humanos e de 
Educação, onde foi aprovada 
em decisão terminativa.

Para o senador, trata-se de 
estender a proteção da “lógica 

Luiz Antônio Bichir Garcia sofre de uma paralisia cerebral e 

precisou de estrutura adaptada para acompanhar

as aulas na Universidade de Brasília.

Os servidores das empresas 
públicas e sociedades de econo-
mia mista de todo o Brasil podem 
fi car sujeitos ao teto constitucio-
nal de remuneração do serviço 
público — equivalente ao salário 
de ministro do STF, atualmente 
em R$ 33.763,00. Uma proposta 
apresentada recentemente no 
Senado estende a limitação salarial 
também a esses funcionários.

Atualmente, apenas os servido-
res da administração direta têm 
seus salários restritos pelo teto 
— de acordo com a Constituição, 
nenhum servidor da União, dos 
estados ou dos municípios pode 
receber mensalmente mais do que 
um ministro do STF. A proposta do 
senador Dário Berger (PMDB-SC) 
leva essa regra para os servidores 
das estatais. O senador argumenta 
que tem fi cado claro que as esta-
tais praticam políticas salariais 
“incondizentes com a realidade es-
tatal” e “inteiramente desatrelada 
da realidade de mercado”.

“A cultura da inesgotabilidade 
dos recursos públicos empurrou 

Sede da estatal Petrobras, no centro do Rio de Janeiro.

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia, afi rmou que a reforma 
da Previdência e a reforma 
trabalhista serão aprovadas 
neste primeiro semestre para 
garantir a recuperação econô-
mica do País. Segundo Maia, 
se as reformas não avançarem, 
o desemprego não vai parar 
de subir e o crescimento não 
vai voltar.

“Do meu ponto de vista [a 
reforma da Previdência] for-
talece o direito dos trabalha-
dores e das famílias no longo 
prazo e, no curto prazo, vai dar 
um alívio enorme, com taxas 
de juros abaixo de 10% e vai 
facilitar da recomposição do 
endividamento das famílias 
e das empresas que é muito 
grande hoje”, destacou. Maia 
também afi rmou que a Câmara 
pode discutir projetos priori-
tários sobre segurança pública 
que estão tramitando na Casa 
em conjunto com os poderes 
Executivo e Judiciário. 

“Acho que nós podemos em 
conjunto, avaliando com todo 
cuidado por que passa essa 

Para Rodrigo Maia, as reformas são fundamentais para a 

retomada do crescimento.

A Comissão de Seguridade 
Social da Câmara aprovou 
proposta que garante a pacien-
tes com transtornos mentais 
internados involuntariamente 
o direito de exigir revisão de 
internação no mínimo a cada 
seis meses. Já os pacientes 
internados compulsoriamente, 
por decisão judicial, podem 
pedir a revisão a cada ano. Pela 
proposta, que altera a Lei da 
Reforma Psiquiátrica, nos dois 
casos o paciente pode exigir 
que a avaliação seja feita por um 
médico sem ser o responsável 
pela internação.

O texto aprovado é um subs-
titutivo do deputado Flavinho 
(PSB-SP) ao projeto do depu-
tado Luciano Ducci (PSB-PR), 

que tratava apenas dos casos 
de internação involuntária. 
Segundo Flavinho, a falta de 
previsão legal para a revisão da 
internação expõe os pacientes 
ao risco do esquecimento. “Ao 
depender de terceiros para que 
se proceda na revisão, poderá o 
paciente fi car por tempo inde-
terminado dentro dos hospitais 
psiquiátricos”, disse.

Assim, para Flavinho, a revisão 
obrigatória é necessária para 
evitar que a internação vire “um 
verdadeiro encarceramento 
indevido”, em prejuízo da saúde 
mental e física dos cidadãos. A 
proposta tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisada 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Deputado Flavinho (PSB-SP).
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Cleia Viana/Ag.Câmara

Lei de cotas para pessoas com 
defi ciência em universidades 

já está em vigor
Já está em vigor a lei que institui cotas para pessoas com defi ciência em universidades federais. Ela foi 
sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, no fi m do ano passado

são desiguais”, o que é neces-
sário para garantir o princípio 
da isonomia nos concursos 
públicos. Para ele, ao garantir 
aos defi cientes físicos parte de 
vagas em instituições federais 
brasileiras, a lei consigna a 
possibilidade de que haja justa 
competição entre iguais.

As instituições federais de 
educação superior reservam no 
mínimo 50% de suas vagas nos 
cursos de graduação, por curso 
e turno, para estudantes que 
cursaram integralmente o ensi-
no médio em escolas públicas. 
Dentro dessa cota, 50% das vagas 
são ser reservadas a estudantes 
de famílias com renda igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo per 
capita. As cotas são preenchidas 
também de acordo com a propor-
ção de autodeclarados negros, 
pardos e indígenas na população 
da unidade da Federação em que 
a instituição se encontra (Ag.
Senado).

das cotas” às pessoas com de-
fi ciência, que não foram bene-
fi ciadas no momento da criação 
da lei anterior, em 2012. “Os 
cidadãos e cidadãs com defi ci-
ência podem contribuir muito 
para o desenvolvimento social, 

se receberem as oportunidades 
que lhes são devidas”, observa 
o senador.

Na avaliação do advogado es-
pecialista em educação, Carlos 
André Nunes, o objetivo da nova 
lei é “tornar iguais aqueles que 

Reformas trabalhista e 
da Previdência devem ser 
aprovadas no 1º semestre

crise Manaus, sob o comando do 
presidente Temer e [da presiden-
te do STF] Carmem Lúcia cons-
truir uma agenda legislativa”. Ele 
negou que a eleição para a Mesa 
Diretora da Câmara, marcada 
para o dia 2 de fevereiro, possa 
atrapalhar a votação das refor-
mas propostas pelo governo. Ele 
ressaltou que irá ajudar o Brasil 
em qualquer posição que ocupe 
após as eleições.

“Vai chegar a hora que va-

mos tomar essa decisão [de 
ser candidato] com o apoio 
necessário e um caminho 
que mantenha a harmonia 
na Casa e a possibilidade de 
ter um Plenário atuando e 
dialogando em um ambiente 
menos radicalizado, onde 
prevaleça o debate das ideias e 
não o confl ito pessoal entre os 
parlamentares, que só atrapa-
lhava o processo legislativo”, 
destacou (Ag.Câmara).

Revisão de internação 
psiquiátrica involuntária 

e compulsória

Proposta submete funcionários 
de estatais a teto salarial

a gestão administrativa dessas 
entidades aos limites da irres-
ponsabilidade remuneratória, 
permitindo a captura da estrutura 
por poderosas corporações de em-
pregados, transformando os meios 
em fi ns, em inaceitável inversão de 
valores e fi nalidades”, disse.

O senador afi rma, ainda, que a 
PEC objetiva apenas restabelecer 

a regra constitucional que vigorou 
até 1998, quando uma emenda 
dispensou os salários das estatais 
da necessidade de obedecerem ao 
teto. Será analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça antes de 
seguir para o Plenário do Senado. 
Ela já recebeu voto favorável do 
relator, senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO) - (Ag.Senado).

Mortes em 
Roraima 

repercutem 
na 

imprensa
A imprensa internacional 

destacou o segundo motim 
ocorrido em uma semana 
em estados da Amazônia 
brasileira. O jornal The 
New York Times informou 
que pelos menos 33 pri-
sioneiros foram mortos, 
apenas alguns dias depois 
que pelo menos 56 pessoas 
foram assassinadas em uma 
prisão de Manaus. O jornal 
afi rma que as autoridades 
brasileiras temem um acir-
ramento na guerra entre 
quadrilhas de drogas pelo 
controle do comércio de 
cocaína no Brasil.

A emissora de televisão 
CNN também está desta-
cando em sua programação 
notícias sobre os assassina-
tos em prisões brasileiras. A 
CNN informa que o tumulto 
ocorreu na Penitenciária 
Agrícola de Monte Cristo, 
em Roraima. E que os 
distúrbios na prisão come-
çaram na madrugada de 
sexta-feira (6) e policiais 
militares entraram na pri-
são para tentar controlar a 
situação.

As redes de televisão 
CBS News, ABC News e 
Sky News também deram 
ampla cobertura aos acon-
tecimentos em Roraima. 
Segundo a ABC News, "o 
aparente derramamento 
de sangue ocorre apenas 
alguns dias depois de rebe-
liões em outras duas prisões 
terem deixado 60 mortos no 
estado vizinho do Amazo-
nas". A emissora Deustche 
Welle, da Alemanha, infor-
ma que a violência ocorrida 
hoje na prisão Monte Cristo 
não pareceu fazer parte 
de um tumulto total, mas 
foi um ataque rápido de 
um grupo de prisioneiros 
contra outro (ABr).

O presidente Michel Temer ofereceu ajuda 
federal ao governo de Roraima depois da chacina 
que deixou 33 mortos na Penitenciária Agrícola 
de Monte Cristo (Pamc), na zona rural de Boa 
Vista. Em nota, Temer lamentou o episódio, se 
solidarizou com a população do estado e informou 
que colocou “todos os meios federais à disposi-
ção” da governadora do estado, Suely Campos, 
para auxiliar as ações de segurança pública.

Ela agradeceu a liberação pelo governo federal 
de R$ 45 milhões do Fundo Penitenciário, na úl-
tima semana de 2016, para a construção de nova 
unidade prisional e para compra de equipamentos e 
armamentos destinados à área de segurança de Ro-

raima. Ficou acertado que as autoridades estaduais 
manterão permanente contato com o Ministério da 
Justiça para trocar informações sobre a evolução 
da situação de segurança em Boa Vista.

Segundo o comunicado divulgado pelo Palá-
cio do Planalto, em conversa por telefone com 
Temer, Suely Campos disse que a situação no 
presídio está sob controle e que 'neste mo-
mento, não será necessária a presença federal 
no estado'. “Ficou acertado que as autoridades 
estaduais manterão permanente contato com 
o Ministério da Justiça para trocar informações 
sobre a evolução da situação de segurança em 
Boa Vista", diz a nota (ABr).

Roraima diz que situação está controlada
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INICÍO A MINHA COLUNA comentando  
a grande reformulação que o programa : Pânico 
(Band) vai passar neste ano. Com audiência 
abaixo do esperado nos últimos tempos e 
contrato com a emissora até 2019, o programa 
vai passar por uma profunda reformulação. 
Sofrendo a concorrência do Encrenca (Rede 
TV) e do Fantástico (Globo), o humorístico 
dispensará  parte de sua equipe.

ENTRE OS QUE DEIXARÃO A ATRAÇÃO 

ESTÁ ALINE RISCADO, considerada uma 
grande aposta de 2016, mas que não corres-
pondeu á expectativa. A saída dela é também 
medida de economia, já que ela ganhava bem 
mais que alguns integrantes, cerca de 50 mil 
reais. O diretor Alan Rapp, que está a 13 anos 
no programa, também será demitido. Em seu 
lugar deve entrar Marcelo Nascimento que já 
dirigiu Luciana Gimenes na Rede TV.

COM O FIM DO PROGRAMA DO JÔ 

NA GLOBO,o destino do apresentador na TV 
Aberta continua incerto. Por não ter fi mado ne-
nhum contrato com canais a cabo interessados 
do próprio grupo da Globosat inclusive a GNT, 
a grande virada deve vir por parte de Sílvio 
Santos, que mais uma vez manifestou interesse 
no passe do apresentador . El quer Jô Soares 
apresentando a faixa dos fi nais de domingo.

A RECORD VAI MESMO EXIBIR pela 
terceira vez: A Escrava Isaura: ,após o fi m de : 
Escrava Mãe: a estreia deve ser logo agora em 
janeiro do folhetim que tem Bianca Rinaldi e 
Theo Becker como principais protagonistas. A 
novela deve fi car no ar até meados de junho, 
quando dará lugar á inédita: Belaventura: que 
começara a ser gravada a partir de março.

NA BAND É DADA COMO CERTA a 
evolução do: MasterChef, só que com um 
novo formato desta vez com famosos. O plano 
é alternar uma edição com cozinheiros ama-
dores com outra diferente como foi o caso 
das crianças e profi ssionais. Falta a direção 
decidir se o reality com celebridades entrará 
no ar este ano ou só em 2018.A direção da 
emissora vai decidir. 

A RECORD RESOLVEU DE VEZ DESIS-

TIR dos planos de emplacar um programa 
noturno diário com as apresentadoras Xuxa 
e Sabrina Sato, que iria ao ar nas tardes de 
sábados na emissora. Depois de inúmeras reu-
niões de seus executivos a emissora decidiu 
que a mudança na grade de programação este 
ano será menos radical. Ou seja não haverá 
mudança até abril .

O CANTOR GILBERTO GIL, conseguiu 
uma liminar na justiça que obriga  o Facebook 
a tirar do ar notícias falsas, com uma suposta 
entrevista em que ele criticava o juiz Sérgio 
Moro. O cantor sempre afi rmou ter sua opinião a 
respeito da atuação do juiz, mas nuca fez critica 
alusiva às suas decisões.

A CANTORA CLAUDIA LEITE terá que 
devolver mais de R$ 1,2 Milhões arrecadados 
com a lei Rouanet ao Governo. A Advocacia 
Geral da União julgou em última instância o 
recurso da cantora, acusada de não cumprir 
algumas das regras no projeto, como popula-
rizar a entrada a shows feitos com incentivo 
público.

FRASE FINAL: A Confi ança, A Ordem, O 
Respeito Residem Na Liberdade

TONY AUAD E OS 
BASTIDORES DA TV

tonyauad@ig.com.br
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ATRASO NO PAGAMENTO DAS FÉRIAS
Empresa não pagou as férias antecipadamente e sim após o início, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DO SEGMENTO DE SUPERMERCADO SE RECUSA A TRA-
BALHAR NO DOMINGO, NÃO ASSINANDO A ESCALA. COMO PROCEDER?

Se a contratação do colaborador já se deu nesse formado (trabalho aos 
sábados e folgas em escala), desde que a empresa cumpra a legislação 
vigente, conceda folga aos domingos ao menos 1 (um)  por mês, no máximo 
até a terceira semana, a negativa por parte do empregado constitui falta 
grave, e poderá implicar em justa causa, desde que o empregado tenha 
sido informado, advertido e suspenso anteriormente. CLT - Art. 482, “h”.

TÉRMINO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA VIA SEDEX
Empresa realizou o término do contrato de experiência via Sedex, 
porém ninguém recebeu o telegrama enviado a esse funcionário, isso 
após os correios efetuarem 03 tentativas. Como podemos proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO APÓS APOSENTADORIA
Funcionário se aposentou por idade, a empresa é obrigada a fazer sua 
rescisão de contrato sem justa causa. Ou pode solicitar que o funcionário 
peça demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE ALGUM LIMITE DE TOLERÂNCIA DE ATRASO PARA O 
FUNCIONÁRIO HORISTA?

Informamos que independente do tipo de contratação, mensalista ou 
horista, de acordo com o art.58, §1º da CLT não serão descontadas e 
nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário 
no registro de ponto não excedente de cinco minutos, observado o 
limite máximo de dez minutos diários.

AFASTAMENTO MÉDICO DO APOSENTADO
Funcionário aposentado teve afastamento médico superior a 15 dias, receberá 
algum benefício do INSS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Revisão de Contratos 
O artigo 478 do Código Civil dispõe que nos 

contratos de execução continuada se a pres-
tação de uma das partes for excessivamente 
onerosa, com extrema vantagem para a outra 
parte, em virtude acontecimentos imprevisí-
veis, poderá o devedor pedir a resolução do 
Contrato. Os efeitos da sentença retroagirão 
à data da decisão.

Trata-se da aplicação da Teoria da Imprevisão 
em que alguns pressupostos  confi guram a 
possibilidade de pleiteá-la em juízo.

Quais são esses pressupostos?
 a) Que ocorra um acontecimento extraor-

dinário que provoque o desequilíbrio da 
avença;

 b) Que era imprevisível a época em que o 
negócio foi contratado;

 c) Que esse acontecimento determina 
difi culdade fi nanceira de tal monte que 
o devedor não possa cumpri-lo;

 d) Que o risco não era da essência  do 
negócio. 

Exemplo dessa situação foi o que ocorreu 
no Plano Real com a mudança de cálculo 
da TR que deixou de ser calculada tendo 
por base, certifi cados de depósito Bancário 
(CDB) passando a atrelar-se  aos depósitos 
interfi nanceiros como CDI que é a taxa de 
juros interbancária.

Renegociação de Contratos:

Acordo realizado entre as partes ou pela 
via judicial com o objetivo de produzir um 
ajuste para realizar seu cumprimento.

Dilação de Prazo:
A dilação de prazo visa negociar pagamento ou 

fornecimento com o objetivo de produzir um ajuste 
para viabilizar o cumprimento do contrato.

Novação – (art. 300 do Código Civil)
A novação é o instituto jurídico adequado 

para promover a repactuação.
O art. 360 do Código Civil dispõe em seu 

inciso I que a novação ocorre quando o de-
vedor contrai com o credor nova dívida para 
extinguir e substituir a anterior.

(*) - Direito Empresarial e Mercado de Capitais.

Revisão e Renegociação
de Contratos

Leslie Amendolara (*)

CBC Participações S.A.
CNPJ/MF 24.713.697/0001-06 - NIRE 35.300.491.050

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os acionistas da CBC Participações S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada às 9 horas do dia 16 de janeiro de 2017, na Avenida Humberto de Campos, 3220, Bairro Guapituba, sala 1, CEP 
09426-900, na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
ratificação das garantias pela Companhia com relação à emissão de Notas no exterior, em favor da acionista CBC Ammo 
LLC e das empresas nas quais a CBC Ammo LLC detenha participação direta ou indireta. Ribeirão Pires, 07 de Janeiro de 
2016. Fabio Luiz Munhoz Mazzaro - Diretor Financeiro; Marcos Manoel Lopes Junior – Diretor. (07, 10 e 11/01/2017)

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE nº 35.300.141.270
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 07.12.2016

Data, hora, local. Aos 07.12.2016, 16:30hs, na sede da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), São Paulo/SP, Ave-
nida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença. Convocação realizada nos 
termos do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. Compareceram os Srs. André Bergstein; Ricardo Leonel Scavazza; Odair 
Garcia Senra; Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak e David Adam Roth. Composição da Mesa. Os trabalhos foram pre-
sididos pelo Sr. Olímpio Matarazzo Neto, que convidou o Sr. Ricardo Leonel Scavazza para secretariá-lo. Ordem do Dia: (i) 
aprovar a cessão, transferência, alienação e/ou oneração, direta ou indireta (“Negociação”), dos créditos (“Recebíveis”) de 
titularidade da Companhia, de suas fi liais (“Filiais”) e/ou das sociedades controladas pela Companhia (“Sociedades”), oriun-
dos da comercialização de unidades de empreendimentos desenvolvidos, direta ou indiretamente, pela Companhia, por suas 
Filiais e/ou pelas Sociedades, por meio de instrumento particular que será fi rmado entre a Companhia, suas Filiais e/ou as So-
ciedades, conforme o caso, e a respectiva cessionária (“Contrato de Cessão”), sendo certo que os Recebíveis observarão os 
critérios de elegibilidade e os limites de concentração previstos no Contrato de Cessão; (ii) aprovar que a Negociação dos Re-
cebíveis, por meio do Contrato de Cessão, poderá ser realizada, pela Companhia, por suas Filiais e/ou pelas Sociedades, para 
viabilizar uma operação de securitização (“Securitização”); (iii) aprovar que parte da Negociação dos Recebíveis será realiza-
da entre a Companhia, por suas Filiais e/ou as Sociedades, e partes a elas relacionadas, conforme o caso; (iv) aprovar que a 
Securitização dos Recebíveis poderá ser realizada conforme os montantes abaixo descritos: (1) Para a Alphaville Urbanismo 
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.446.918/0001-69, R$ 17.500.000,00, com a consequente aprovação de que a Securiti-
zação dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e de suas Filiais em até R$ 17.500.000,00, e das Sociedades 
em até R$ 73.500.000,00. Para a Alphaville Urbanismo S.A., o montante está distribuído conforme abaixo: a. Para a Alpha-
ville Urbanismo S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.446.918/0019-98, cujo loteamento é denominado “Loteamento Urba-
no Alphaville Feira de Santana”, situado no Município de Feira de Santana/BA e registrado na Matrícula nº 55.080 do 1º Ofí-
cio de Registro de Imóveis e Hipotecas de Feira de Santana/BA, R$ 7.000.000,00, com a consequente aprovação de que a Se-
curitização dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e/ou de suas Filiais em até R$ 7.000.000,00; b. Para a Al-
phaville Urbanismo S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.446.918/0016-45, cujo loteamento é denominado “Loteamento Al-
phaville Porto Velho”, situado no Município de Porto Velho/RO e registrado na Matrícula nº 24.320 do 2º Ofício de Registro 
de Imóveis de Porto Velho - RO, R$ 8.500.000,00, com a consequente aprovação de que a Securitização dos Recebíveis pode 
impactar o balanço da Companhia e/ou de suas Filiais em até R$ 8.500.000,00; e c. Para a Alphaville Urbanismo S.A., inscri-
ta no CNPJ/MF sob o nº 00.446.918/0015-64, cujo loteamento é denominado “Alphaville Teresina”, situado no Município de 
Teresina/PI e registrado na Matrícula nº 97.180 do 2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Ci-
vil e de Pessoas Jurídicas da 3ª Circunscrição de Teresina – PI, R$ 2.000.000,00, com a consequente aprovação de que a Se-
curitização dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e/ou de suas Filiais em até R$ 2.000.000,00. Delibera-
ções: Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração 
presentes, por unanimidade de votos e sem nenhuma restrição, em conformidade com o artigo 11, alínea “i” do Estatuto So-
cial da Companhia, deliberaram: (1) Aprovar a Negociação dos Recebíveis, bem como a celebração do Contrato de Cessão e 
de quaisquer outros instrumentos correlatos, públicos ou particulares, que venham a ser necessários para o cumprimento das 
fi nalidades descritas nos itens “i”, “ii”, “iii” e “iv” da Ordem do Dia acima descrita. (2) Aprovar a autorização para a Com-
panhia (i) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos relacionados às deliberações acima, e praticar todos 
os atos necessários ou convenientes às deliberações acima; e (ii) contratar os prestadores de serviços relacionados às delibe-
rações acima, incluindo Securitizadora, instituição Custodiante, agente fi duciário e assessores legais, podendo, para tanto, ne-
gociar e assinar os respectivos contratos. Encerramento: Nada mais a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, fo-
ram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida e achada conforme, foi 
por todos assinada. São Paulo, 07.12.2016. A presente ata é cópia  el do original, lavrada e assinada por todos 
os presentes em livro próprio. Olímpio Matarazzo Neto - Presidente da Mesa, Ricardo Leonel Scavazza - Secre-
tário da Mesa. JUCESP nº 555.314/16-9 em 30.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF nº: 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 28.10.2016
I - Data, Horário e Local. Aos 28.10.2016, às 10hs, na sede da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), localizada na 
Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. II - Convocação e 
Presença. Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 10, § 6º do estatuto social da Companhia, em razão de 
estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Compareceram os Srs. Odair Garcia Senra; 
André Bergstein; Ricardo Leonel Scavazza; Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak e David Adam Roth. III - Composição da 
Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Olímpio Matarazzo Neto, que convidou o Sr. Ricardo Leonel Scavazza para 
secretariá-lo. IV - Ordem do Dia: (i) aprovar a cessão, transferência, alienação e/ou oneração, direta ou indireta (“Negociação”), 
dos créditos (“Recebíveis”) de titularidade da Companhia, de suas fi liais (“Filiais”) e/ou das sociedades controladas pela 
Companhia (“Sociedades”), oriundos da comercialização de unidades de empreendimentos desenvolvidos, direta ou 
indiretamente, pela Companhia, por suas Filiais e/ou pelas Sociedades, por meio de instrumento particular que será fi rmado entre 
a Companhia, suas Filiais e/ou as Sociedades, conforme o caso, e a respectiva cessionária (“Contrato de Cessão”), sendo certo 
que os Recebíveis observarão os critérios de elegibilidade e os limites de concentração previstos no Contrato de Cessão; (ii) 
aprovar que a Negociação dos Recebíveis, por meio do Contrato de Cessão, poderá ser realizada, pela Companhia, por suas Filiais 
e/ou pelas Sociedades, para viabilizar uma operação de securitização (“Securitização”); (iii) aprovar que parte da Negociação dos 
Recebíveis será realizada entre a Companhia, por suas Filiais e/ou as Sociedades, e partes a elas relacionadas, conforme o caso; 
(iv) aprovar que a Securitização dos Recebíveis poderá ser realizada conforme os montantes abaixo descritos: (1) Para a Alphaville 
Urbanismo S.A., CNPJ/MF 00.446.918/0001-69, R$ 78.500.000,00, com a consequente aprovação de que a Securitização dos 
Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e de suas Filiais em até R$ 78.500.000,00, e das Sociedades em até 
R$ 193.500.000,00. Para a Alphaville Urbanismo S.A., o montante está distribuído conforme abaixo: (a) Para a Alphaville 
Urbanismo S.A., CNPJ/MF 00.446.918/0025-36 cujo loteamento é denominado “Terras Alphaville Camaçari” e “Terras Alphaville 
Camaçari II”, ambos situados no Município de Camaçari/BA e registrados nas Matrículas nº 16.718 e 18.927 respectivamente, 
ambas do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari - BA, sendo para o “Terras Alphaville Camaçari” R$ 
15.000.000,00 e para o “Terras Alphaville Camaçari II” R$ 10.000.000,00, com a consequente aprovação de que a Securitização 
dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e/ou das suas fi liais em até R$ 25.000.000,00; (b) Para a Alphaville 
Urbanismo S.A., CNPJ/MF 00.446.918/0013-00, cujo loteamento é denominado “Alphaville Pernambuco”, situado no Município 
de Jaboatão dos Guararapes - PE, registrado na Matrícula nº 54.462 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Jaboatão 
dos Guararapes - PE, R$ 2.000.000,00, com a consequente aprovação de que a Securitização dos Recebíveis pode impactar o 
balanço da Companhia e/ou das suas fi liais em até R$ 2.000.000,00; (c) Para a Alphaville Urbanismo S.A., CNPJ/MF 
00.446.918/0017-26, cujo loteamento é denominado “Terras Alpha Resende” e “Terras Alphaville Resende II” ambos situados no 
Município de Resende - RJ e registrados nas Matrículas nº 34.966 e nº 34.965 respectivamente, ambas do 2º Cartório de Registro 
de imóveis de Resende - RJ, sendo, para o “Terras Alpha Resende” R$ 1.000.000,00 e para o “Terras Alphaville Resende II” R$ 
7.500.000,00, com a consequente aprovação de que a Securitização dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e/ou 
das suas fi liais em até R$ 8.500.000,00; (d) Para a Alphaville Urbanismo S.A., CNPJ/MF 00.446.918/0014-83, cujo loteamento é 
denominado “Terras Alpha Petrolina” e “Terras Alpha Petrolina II”, ambos situados no Município de Petrolina - PE e registrados 
nas Matrículas nº 44.666 e nº 58.883, ambas do Cartório de Registro Geral de imóveis de Petrolina - PE, sendo para o “Terras 
Alpha Petrolina” R$ 1.500.000,00 e para o “Terras Alpha Petrolina II” R$ 1.500.000,00, com a consequente aprovação de que a 
Securitização dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e/ou das suas fi liais em até R$ 3.000.000,00; (e) Para a 
Alphaville Urbanismo S.A., CNPJ 00.446.918/0024-55, cujo loteamento é denominado “Terras Alphaville Ponta Grossa”, situado 
no Município de Ponta Grossa - PR, registrado na Matrícula nº 10.368 do 3º Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta 
Grossa - PR, R$ 20.000.000,00, com a consequente aprovação de que a Securitização dos Recebíveis pode impactar o balanço da 
Companhia e/ou das suas fi liais em até R$ 20.000.000,00; (f) Para a Alphaville Urbanismo S.A, CNPJ/MF 00.446.918/0027-06, 
cujo loteamento é denominado “Alphaville Anápolis” situado no Município de Anápolis - GO, registrado na Matrícula nº 73.672 
do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Anápolis - GO, R$ 20.000.000,00, com a consequente aprovação de que 
a Securitização dos Recebíveis pode impactar o balanço da Companhia e/ou das suas fi liais em até R$ 20.000.000,00. V - 
Deliberações: Instalada a Reunião, após exame e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração presentes, por unanimidade de votos e sem nenhuma restrição, em conformidade com o artigo 11, alínea “i” do 
Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (1) Aprovar a Negociação dos Recebíveis, bem como a celebração do Contrato de 
Cessão e de quaisquer outros instrumentos correlatos, públicos ou particulares, que venham a ser necessários para o 
cumprimento das fi nalidades descritas nos itens “i”, “ii”, “iii” e “iv” da Ordem do Dia acima descrita. (2) Aprovar a autorização 
para a Companhia (i) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos relacionados às deliberações acima, e praticar 
todos os atos necessários ou convenientes às deliberações acima; e (ii) contratar os prestadores de serviços relacionados às 
deliberações acima, incluindo securitizadora, instituição custodiante, agente fi duciário e assessores legais, podendo, para tanto, 
negociar e assinar os respectivos contratos. VI - Encerramento: Nada mais a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da Ata, a 
qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Olímpio Matarazzo Neto, Presidente, e Ricardo 
Leonel Scavazza, Secretário. São Paulo, 28.10.2016. A presente ata é cópia fi el do original, lavrada e assinada por todos 
os presentes em livro próprio. Olímpio Matarazzo Neto - Presidente da Mesa; Ricardo Leonel Scavazza - Secretário da 
Mesa. JUCESP nº 521.136/16-7 em 08.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 (“Companhia”)
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 22.09.2016

Data, Hora, Local: 22.09.2016, 09:30hs, na sede social, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinhei-
ros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social da Com-
panhia. Compareceram André Bergstein; Ricardo Leonel Scavazza; Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak e David Adam 
Roth. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto - Presidente da Mesa; e Ricardo Leonel Scavazza - Secretário da Mesa. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (a) ratifi cação dos votos proferidos pelos representantes da Companhia nas assembleias gerais e reu-
niões de sócios de suas controladas, relativas ao período compreendido entre 28.07.2016 até a presente data; (b) atualiza-
ções gerais sobre aspectos fi nanceiros e operacionais da Companhia relativos aos meses de julho e agosto de 2016; (c) ra-
tifi cação da subscrição adicional das 100.000 Debêntures remanescentes, observado o disposto na 2ª Emissão de Debêntu-
res, Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em Uma Única Série, para Distribuição Privada 
(“Debêntures”), da Companhia, realizada em 09.05.2016 (“2ª Emissão”), conforme termos e condições do Instrumento Parti-
cular de Escritura da 2ª Emissão (“Escritura da 2ª Emissão”) e respectiva aprovação por Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada na mesma data (“AGE de 09/05/2016”). Deliberações: Instalada a Reunião, após exame e discussão 
da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem nenhu-
ma restrição: 1. Em conformidade com o artigo 11, alínea “q” do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a ratifi cação da 
defi nição prévia sobre o voto proferido pelos representantes da Companhia nas assembleias gerais e reuniões de sócios de 
suas controladas, relativas ao período compreendido entre 28.07.2016 até a presente data, conforme Anexo I a esta ata. 2. 
Analisaram as atualizações gerais dos aspectos fi nanceiros e operacionais da Companhia relativos aos meses de julho e 
agosto de 2016, nada tendo deliberado acerca do assunto. 3. Nos termos da comunicação enviada pela Diretoria ao Conse-
lho de Administração, foram verifi cadas as condições estabelecidas na AGE da Companhia realizada em 08.05.2016 (“AGE 
de 09/05/2016”) para a subscrição adicional das 100.000 Debêntures remanescentes, observado o disposto na 2ª Emissão 
de Debêntures, Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em Uma Única Série, para Distribui-
ção Privada (“Debêntures”), da Companhia, realizada em 09.05.2016 (“2ª Emissão”), conforme termos e condições Instru-
mento Particular de Escritura da 2ª Emissão (“Escritura da 2ª Emissão”) e respectiva aprovação pela AGE de 09/05/2016. 
Dessa forma, fi ca consignado e ratifi cado que a totalidade das 100.000 Debêntures remanescentes foram subscritas em 
10.05.2016 e 16.08.2016. 4. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Companhia autorizados a tomar todas as pro-
vidências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo 
requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais a tratar, 
o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspen-
sos pelo tempo necessário à lavratura da Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Olímpio 
Matarazzo Neto - Presidente; Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Conselheiros Presentes: André Bergstein, Ricardo 
Leonel Scavazza, Olímpio Matarazzo Neto, Marcelo Fedak e David Adam Roth. São Paulo, 22.09.2016. Mesa: Olímpio Ma-
tarazzo Neto - Presidente da Mesa, Ricardo Leonel Scavazza - Secretário da Mesa. Conselheiros Presentes: Ri-
cardo Leonel Scavazza, Olímpio Matarazzo Neto, André Bergstein, Marcelo Fedak, David Adam Roth. JUCESP nº 
501.139/16-3 em 25.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Ata da Reunião do Conselho de Administração em 30.09.2016

Data, Hora e Local: Aos 30.09.2016, às 10hs, na sede social de Alphaville Urbanismo S.A., São Paulo/SP, Avenida Nações Unidas 
8.501, 3º andar, CEP 05425-070 (“Companhia”). Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. Compareceram Odair Garcia Senra; André Bergstein; Ricardo Leonel Scavazza; 
Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak e David Adam Roth. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto: Presidente da Mesa, Ricardo Leonel Sca-
vazza: Secretário da Mesa. Ordem do Dia: deliberar sobre (1) sem prejuízo da aprovação constante da ata da RCA da Companhia, rea-
lizada em 09.09.2013, e da ata da AGE dos acionistas da Companhia, realizada em 10.09.2013, em garantia das debêntures objeto da 
1ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única (“Debêntures”), (i) ratifi cação e apro-
vação da outorga da cessão fi duciária dos direitos creditórios decorrentes dos contratos de parceria celebrados com as respectivas ou-
torgantes indicadas no Anexo I à presente ata; e (ii) aprovação da outorga de cessão fi duciária de (a) direitos creditórios adicionais de-
correntes de contratos de parceria celebrados com as respectivas outorgantes indicadas no Anexo I à presente ata; e (b) direitos credi-
tórios adicionais decorrentes de contratos de parceria celebrados com quaisquer sociedades nas quais a Companhia tenha participação, 
(2) ratifi cação dos aditamentos já celebrados e aprovação de futuros aditamentos ao “Instrumento Particular de Escritura de Emissão 
Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.” e ao “Instrumento Par-
ticular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia” que tenham por objeto a inclusão ou retirada de direi-
tos creditórios e/ou outorgantes de direitos creditórios da cessão fi duciária; e (3) a ratifi cação de todos os atos já praticados relaciona-
dos à emissão das Debêntures. Deliberações: foram aprovadas pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, por 
unanimidade de votos, sem qualquer ressalva, as seguintes matérias: (1) sem prejuízo da aprovação constante da ata da RCA da Com-
panhia, realizada em 09.09.2013, e da ata da AGE dos acionistas da Companhia, realizada em 10.09.2013, em garantia das debêntures 
objeto da 1ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única (“Debêntures”), (i) ratifi ca-
ção e aprovação da outorga da cessão fi duciária dos direitos creditórios decorrentes dos contratos de parceria celebrados com as res-
pectivas outorgantes indicadas no Anexo I à presente ata; e (ii) aprovação da outorga de cessão fi duciária de (a) direitos creditórios adi-
cionais decorrentes de contratos de parceria celebrados com as respectivas outorgantes indicadas no Anexo I à presente ata; e (b) di-
reitos creditórios adicionais decorrentes de contratos de parceria celebrados com quaisquer sociedades nas quais a Companhia tenha 
participação; (2) ratifi cação dos aditamentos já celebrados e aprovação de futuros aditamentos ao “Instrumento Particular de Escritura 
de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.” e ao “Ins-
trumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia” que tenham por objeto a inclusão ou reti-
rada de direitos creditórios e/ou outorgantes de direitos creditórios da cessão fi duciária; e (3) a ratifi cação de todos os atos já pratica-
dos relacionados à emissão das Debêntures. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela qui-
sesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, rea-
berta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. A presente ata é cópia fi el do original, lavrada e 
assinada por todos os presentes em livro próprio. São Paulo, 30.09.2016. Olímpio Matarazzo Neto - Presidente da Mesa, Ricardo Leonel 
Scavazza - Secretário da Mesa. JUCESP nº 489.545/16-6 em 17.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 30.11.2016
Data, hora, local: No dia 30.11.2016, 20hs, na sede social da Alphaville Urbanismo S.A., São Paulo/SP, Avenida das Nações 
Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070 (“Companhia”). Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante o 
disposto no artigo 124, §4º, Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão da presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme evidenciado no Livro de Presença de Acionistas da Companhia 
registrado na sede da Companhia. Presença: Presentes acionistas Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. e Gafi sa 
S.A., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Mesa: Presidida pelo Sr. Olímpio 
Matarazzo Neto e secretariada pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: 1.1. A 
alteração dos valores de amortização do valor nominal das debêntures da 1ª emissão da Companhia, emitidas nos termos do 
“Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão 
de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., na 
qualidade de agente fi duciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), conforme aditada em 18.11.2013, em 3.12.2013, em 
21.01.2014, em 23.06.2014, em 12.03.2015, em 11.12.2015 e em 30.09.2016 (“Escritura de Emissão”) (“Debêntures”), para que 
passe a ser da seguinte forma: (i) a primeira parcela, no valor correspondente a 5% do valor nominal de cada uma das Debêntures, 
devida em 9.12.2016; (ii) a segunda parcela, no valor correspondente a 19% do valor nominal de cada uma das Debêntures, devida 
em 9.12.2017; (iii) a terceira parcela, no valor correspondente a 19% do valor nominal de cada uma das Debêntures, devida em 
9.12.2018; (iv) a quarta parcela, no valor correspondente a 19%  do valor nominal de cada uma das Debêntures, devida em 
9.12.2019; (v) a quinta parcela, no valor correspondente a 19% do valor nominal de cada uma das Debêntures, devida em 9.12.2020; 
e (vi) a sexta parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do valor nominal de cada uma das Debêntures, devida na data de 
vencimento das Debêntures. 1.2. Caso aprovada a matéria prevista no item acima, a alteração da Cláusula 6.14 da Escritura de 
Emissão para que passe a vigorar com a seguinte redação: “6.14. Pagamento do Valor Nominal. Sem prejuízo dos pagamentos em 
decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal de cada uma das 
Debêntures será amortizado em 6 parcelas anuais e sucessivas, na seguinte ordem: I. a primeira parcela, no valor correspondente a 
5% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 9.12.2016; II. a segunda parcela, no valor correspondente a 19% do 
Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 9.12.2017; III. a terceira parcela, no valor correspondente a 19% do Valor 
Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 9.12.2018; IV. a quarta parcela, no valor correspondente a 19% do Valor Nominal 
de cada uma das Debêntures, devida em 9.12.2019; V. a quinta parcela, no valor correspondente a 19% do Valor Nominal de cada 
uma das Debêntures, devida em 9.12.2020; e VI. a sexta parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal de 
cada uma das Debêntures, devida na Data de Vencimento.” 1.3. Caso aprovadas as matérias previstas nos itens acima, a celebração 
de aditamento à Escritura de Emissão e ao Contrato de Cessão Fiduciária (conforme defi nido na Escritura de Emissão) para incluir 
ajustes relacionados às deliberações acima e outros de interesse da Companhia, conforme deliberados em assembleia geral dos 
titulares das Debêntures, realizada nesta data. Deliberações: Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, todas as 
matérias da ordem do dia. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se, na forma de sumário, 
a ata referente a esta AGE, nos termos do artigo 130, §1º, Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, aprovada e assinada pela 
totalidade dos acionistas da Companhia e pelos membros da mesa. Acionistas: Gafi sa S.A. e Private Equity AE Investimentos e 
Participações S.A. Certifi co que a presente é cópia fi el da ata original lavrada no livro próprio. Olímpio Matarazzo Neto - Presidente, 
Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. JUCESP nº 537.184/16-8 em 15.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1. Data, Horário e Local: 30/11/2016, às 19h, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. 
(“Companhia”), na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar. 2. 
Convocação: dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos titulares das Debêntures 
(conforme defi nido abaixo) (“Debenturistas”), nos termos do artigo 71, § 2º, e do artigo 124, § 4º, da 
Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Para os fi ns desta assembleia, “Debêntures” signifi cam as 
debêntures emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville 
Urbanismo S.A.”, celebrado em 9 de outubro de 2013, entre a Companhia e SLW Corretora de 
Valores e Câmbio Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), 
conforme aditada em 18/11/2013, em 03/12/2013, em 21/01/2014, em 23/06/2014, em 
12/03/2015, em 11/12/2015 e em 30/09/2016 (“Escritura de Emissão”). 3. Presença: 
(i) Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação, conforme se verifi cou 
das suas assinaturas no livro próprio; (ii) o Agente Fiduciário; e (iii) a Companhia. 4. Composição 
da Mesa: Marco Antonio Duro, Presidente, e Bruno Vespa Del Bigio, Secretário. 5. Ordem do Dia: 
examinar, discutir e deliberar sobre: 5.1. A alteração dos valores de amortização do Valor Nominal 
das Debêntures, para que passe a ser da seguinte forma: (i) a primeira parcela, no valor 
correspondente a 5% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 09/12/2016; (ii) a 
segunda parcela, no valor correspondente a 19% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, 
devida em 09/12/2017; (iii) a terceira parcela, no valor correspondente a 19% do Valor Nominal de 
cada uma das Debêntures, devida em 09/12/2018; (iv) a quarta parcela, no valor correspondente a 
19% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 09/12/2019; (v) a quinta parcela, 
no valor correspondente a 19% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 
09/12/2020; e (vi) a sexta parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal de 
cada uma das Debêntures, devida na Data de Vencimento. 5.2. Caso aprovada a matéria prevista 
no item acima, a alteração da Cláusula 6.14 da Escritura de Emissão para que passe a vigorar com 
a seguinte redação: “6.14. Pagamento do Valor Nominal. Sem prejuízo dos pagamentos em 
decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/
ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos 
nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal de cada uma das Debêntures será amortizado em 
6 parcelas anuais e sucessivas, na seguinte ordem: I. a primeira parcela, no valor correspondente a 
5% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 09/12/2016; II. a segunda parcela, 
no valor correspondente a 19% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 
09/12/2017; III. a terceira parcela, no valor correspondente a 19% do Valor Nominal de cada uma 
das Debêntures, devida em 09/12/2018; IV. a quarta parcela, no valor correspondente a 19% do 
Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 09/12/2019; V. a quinta parcela, no valor 
correspondente a 19% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures, devida em 09/12/2020; e 
VI. a sexta parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das 
Debêntures, devida na Data de Vencimento.” 5.3 A alteração do índice fi nanceiro previsto na 
Cláusula 6.26.2, inciso XV, alínea (a), da Escritura de Emissão, de 3,0 para 3,8, excepcionalmente 
para as demonstrações fi nanceiras consolidadas da Companhia relativas a 31/12/2016, 
31/03/2017, 30/06/2017, 30/09/2017 e 31/12/2017, passando tal Cláusula da Escritura de Emissão 
a vigorar com a seguinte redação: “(a) índice fi nanceiro decorrente do quociente da divisão da 
Dívida Líquida (conforme defi nido abaixo) pelo EBITDA (conforme defi nido abaixo), que deverá ser 
igual ou inferior a: (i) 3,50 vezes, com relação às Informações Financeiras Consolidadas da 
Companhia relativas a 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014, 
31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015 e 31/12/2015; (ii) 3,00 vezes, com relação às Informações 
Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 31/03/2016, 30/06/2016 e 30/09/2016; (iii) 
3,80 vezes, com relação às Informações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 
31/12/2016, 31/03/2017, 30/06/2017, 30/09/2017 e 31/12/2017; e (iv) 3,00 vezes, com relação às 
Informações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 31/03/2018 e às Informações 
Financeiras Consolidadas da Companhia subsequentes; e” 5.4 A alteração do Percentual Mínimo, 
conforme previsto no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme defi nido 
abaixo), da seguinte forma: (i) Percentual Mínimo corresponderá a  (a) 113% do Saldo Devedor das 
Debêntures (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios) 
exclusivamente com relação aos Trimestres (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios) correspondentes (a.1) ao período que se inicia em 01/10/2016 e se encerra em 
31/12/2016; (a.2) ao período que se inicia em 01/01/2017 e se encerra em 31/03/2017; e (a.3) ao 
período que se inicia em 01/04/2017 e se encerra em 30/06/2017; e (b) 120% do Saldo Devedor 
das Debêntures (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios) com 
relação a todos os demais Trimestres até a integral quitação das Debêntures; e (ii) Passarão, a 
partir, inclusive, do Trimestre correspondente ao período que se inicia em 01/10/2016 e se encerra 
em 31/12/2016, a compor o cálculo do Percentual Mínimo o somatório de (a) Direitos Creditórios 
Cedidos Fiduciariamente (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios); e/ou, (b) Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente (conforme defi nido no Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios) mantidos nas Contas Vinculadas (conforme defi nido no 
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios); e/ou, (c) bens objeto de garantia a ser 
constituída por meio da celebração de contrato de alienação fi duciária e/ou de cessão fi duciária 
(“Contrato de Garantia Fiduciária CRI Subordinado”) com todos os registros aplicáveis, em favor dos 
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, de alienação fi duciária e/ou cessão fi duciária 
(c.1) de certifi cados de recebíveis imobiliários da 27ª série da 1ª emissão de SCCI - Securitizadora 
de Créditos Imobiliários S.A. (“CRI Subordinado”), detidos pelos titulares dos CRI Subordinados 
(“Titulares do CRI Subordinado”); e (c.2) do fl uxo de direitos creditórios a que os Titulares do CRI 
Subordinado têm direito, assim como aqueles decorrentes de conta(s) vinculada(s) na(s) qual(is) os 
referidos direitos creditórios serão depositados e/ou de aplicações fi nanceiras atreladas à(s) 
conta(s) vinculada(s) (“Garantia Fiduciária CRI Subordinado”), observado o disposto no item 5.6, 
subitem (ii) abaixo. 5.5 A liberação parcial da cessão fi duciária constituída em favor dos 
Debenturistas nos termos do “Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios em Garantia”, celebrado em 02/12/2013, conforme aditado, entre as 
Outorgantes e o Agente Fiduciário, e seus aditamentos (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios”), exclusivamente com relação aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente 
indicados no Anexo I a esta ata, para que tais Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente sejam 
utilizados única e exclusivamente como lastro dos certifi cados de recebíveis imobiliários da 25ª, 26ª 
e 27ª séries da 1ª emissão de SCCI - Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. (“CRI”) (“Operação 
de Securitização”) e a autorização para que as Outorgantes cedam em favor, única e exclusivamente, 
da Operação de Securitização outros créditos de suas respectivas titularidades nessa data que não 
sejam parte da Cessão Fiduciária, conforme previsto no “Instrumento Participação de Cessão de 
Créditos Imobiliários e Outras Avenças”, celebrado no âmbito da Operação de Securitização, sem 
que ocorra o Evento de Inadimplemento previsto na Cláusula 6.26.1, inciso V, e na Cláusula 6.26.2, 
inciso XII, da Escritura de Emissão, desde que as seguintes condições suspensivas abaixo sejam 
plena e cumulativamente atendidas (“Condições Suspensivas”): (i) a Operação de Securitização 
ocorra até 08/12/2016; (ii) a Operação de Securitização seja coordenada pelo Banco 
Bradesco BBI S.A.; (iii) o valor arrecadado com a Operação de Securitização seja integralmente 
utilizado, até 09/12/2016, para a amortização das parcelas de principal e Remuneração das 
Debêntures a vencer em 09/12/2016 e, caso após tais pagamentos e os pagamentos dos custos da 
Operação de Securitização ainda existam recursos, o valor excedente poderá ser utilizado para a 
amortização antecipada facultativa prevista na Cláusula 6.18 da Escritura de Emissão, com (a) com 
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Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão realizada em 30 de novembro de 2016
aviso prévio aos Debenturistas, ao Agente Fiduciário, Escriturador, ao Banco Liquidante e à CETIP 
com no mínimo 3 dias úteis da data do evento; e (b) a observância das demais condições 
estabelecidas em tal Cláusula, incluindo o valor mínimo e o pagamento do prêmio ali previsto; (iv) 
o Agente Fiduciário e o Banco Bradesco S.A. tenham confi rmado o recebimento dos recursos nos 
termos do item (iii) acima; e (v) outorga de mandato pela Companhia, de acordo com a minuta 
prevista no Anexo V.2 do “Termo de Cessão” da Operação de Securitização, para autorizar o Banco 
Bradesco S.A., de forma irrevogável e irretratável, a tomar todas as medidas que se façam 
necessárias para amortização parcial e extraordinária, se for o caso, das Debêntures, nos termos 
do item (iii) acima. A autorização dos Debenturistas indicada no parágrafo acima é realizada de 
forma pontual para a Operação de Securitização a ser realizada até o dia 08/12/2016, motivo pelo 
qual, após esta data, qualquer cessão de direitos creditórios a que título for, somente poderá ser 
realizada após nova aprovação pelos Debenturistas, sob pena de ocorrência de Evento de 
Inadimplemento. 5.6 Caso aprovada a matéria prevista no item 5.5 acima, as seguintes providências 
deverão ser tomadas, às exclusivas expensas da Companhia: (i) na data da Operação de 
Securitização e desde que atendidas as Condições Suspensivas, a assinatura pelo Agente 
Fiduciário, de todos os documentos necessários para a liberação dos Direitos Creditórios Cedidos 
Fiduciariamente objeto da Operação de Securitização; (ii) se for necessário, nos termos do item 5.4, 
subitem (ii) acima, a constituição da Garantia Fiduciária CRI Subordinado, por meio do Contrato de 
Garantia Fiduciária CRI Subordinado, com todos os registros aplicáveis; (iii) se for necessário, nos 
termos do item 5.4, subitem (ii) acima, até 30/12/2016 e desde que ocorra a celebração do Contrato 
de Garantia Fiduciária CRI Subordinado, celebração de aditamento à Escritura de Emissão para 
(a) refl etir as disposições referentes à constituição da referida garantia mencionada no item (ii); 
(b) refl etir os ajustes previstos nesta assembleia, conforme aplicáveis, que ainda não tenham sido 
refl etidos por ocasião do aditamento à Escritura de Emissão celebrado nesta data; e (iv) até 
30/12/2016 e desde que as Condições Suspensivas tenham sido cumpridas, celebração de 
aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios para (a) refl etir a listagem 
atualizada dos créditos decorrentes dos empreendimentos desenvolvidos pelas Outorgantes cuja 
parcela dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente foi liberada, nos termos do item 5.5 
acima; (b) refl etir os ajustes previstos nesta assembleia, conforme aplicáveis. 5.7 Caso aprovadas 
as matérias previstas nos itens acima, aprovação de autorização para que o Agente Fiduciário 
celebre aditamento à Escritura de Emissão, aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, se for o 
caso, do Contrato de Garantia Fiduciária CRI Subordinado e do(s) contrato(s) de banco depositário 
relativo às contas vinculadas relacionadas ao Contrato de Garantia Fiduciária CRI Subordinado, 
bem como realize todos os atos estritamente necessários, para a formalização, no que for aplicável, 
das deliberações desta assembleia, inclusive os termos de liberação dos créditos objeto da 
Operação de Securitização, desde que cumpridas as Condições Suspensivas. 6. Deliberações: 
após a prestação dos devidos esclarecimentos referentes às matérias da Ordem do Dia, os 
Debenturistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, as matérias da ordem do dia abaixo: 6.1. 
A alteração dos valores de amortização do Valor Nominal das Debêntures e a alteração da Cláusula 
6.14 da Escritura de Emissão, na forma descrita nos itens 5.1 e 5.2 acima da Ordem do Dia. 6.2. A 
alteração do índice fi nanceiro previsto na Cláusula 6.26.2, inciso XV, da Escritura de Emissão, de 3,0 
para 3,8, excepcionalmente para as demonstrações fi nanceiras consolidadas da Companhia 
relativas a 31/12/2016, 31/03/2017, 30/06/2017, 30/09/2017 e 31/12/2017, passando tal Cláusula 
da Escritura de Emissão a vigorar com a redação indicada no item 5.3 acima. 6.3. A alteração do 
Percentual Mínimo, conforme previsto no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, da 
seguinte forma: (i) Percentual Mínimo corresponderá a (a) 113% do Saldo Devedor das Debêntures 
exclusivamente com relação aos Trimestres correspondentes (a.1) ao período que se inicia em 
01/10/2016 e se encerra em 31/12/2016; (a.2) ao período que se inicia em 01/01/2017 e se encerra 
em 31/03/2017; e (a.3) ao período que se inicia em 01/04/2017 e se encerra em 30/06/2017; e (b) 
120% do Saldo Devedor das Debêntures com relação a todos os demais Trimestres até a integral 
quitação das Debêntures; e (ii) Passarão, a partir, inclusive, do Trimestre correspondente ao período 
que se inicia em 01/10/2016 e se encerra em 31/12/2016, a compor o cálculo do Percentual 
Mínimo o somatório de (a) Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e/ou, (b) Créditos 
Bancários Cedidos Fiduciariamente mantidos nas Contas Vinculadas; e/ou, (c) bens objeto da 
Garantia Fiduciária CRI Subordinado, observado o disposto no item, 5.6, subitem (ii) acima. 6.4. 
Desde que as Condições Suspensivas sejam atendidas, a liberação parcial da cessão fi duciária 
constituída em favor dos Debenturistas nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios, exclusivamente com relação aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente 
indicados no Anexo I a esta ata, para que tais Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente sejam 
utilizados única e exclusivamente como lastro dos CRI, e a autorização para que as Outorgantes 
cedam em favor, única e exclusivamente, da Operação de Securitização outros créditos de suas 
respectivas titularidades nessa data que não sejam parte da Cessão Fiduciária, conforme previsto 
no “Instrumento Participação de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças”, celebrado no 
âmbito da Operação de Securitização, sem que ocorra o Evento de Inadimplemento previsto na 
Cláusula 6.26.1, inciso V, e na Cláusula 6.26.2, inciso XII, da Escritura de Emissão. A autorização dos 
Debenturistas indicada no parágrafo acima é realizada de forma pontual para a Operação de 
Securitização a ser realizada até o dia 08/12/2016, motivo pelo qual, após esta data, qualquer 
cessão de direitos creditórios a que título for, somente poderá ser realizada após nova aprovação 
pelos Debenturistas, sob pena de ocorrência de Evento de Inadimplemento. 6.5 Aprovação das 
providências previstas no item 5.6 acima, às exclusivas expensas da Companhia, desde que as 
Condições Suspensivas sejam atendidas. 6.6 Autorização para que o Agente Fiduciário celebre 
aditamento à Escritura de Emissão, aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, e, se for o caso, 
do Contrato de Garantia Fiduciária CRI Subordinado e do(s) contrato(s) de banco depositário às 
relativo às contas vinculadas relacionadas ao Contrato de Garantia Fiduciária CRI Subordinado, 
bem como realize todos os atos estritamente necessários, para a formalização, no que for aplicável, 
das deliberações desta assembleia, inclusive os termos de liberação dos créditos objeto da 
Operação de Securitização, desde que cumpridas as Condições Suspensivas. Os termos iniciados 
por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não estiverem aqui 
defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado que lhes foi 
atribuído na Escritura de Emissão. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas 
são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas 
e, portanto, não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros 
direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. 7. 
Ficam ratifi cados todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão, bem como todos os 
demais documentos da Emissão até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali 
previstas. Ainda, a Emissora comparece para todos os fi ns e efeitos de direito e faz constar nesta 
ata que concorda com todos os termos aqui deliberados e confi rma a validade, vigência e efi cácia 
de todos os demais termos da Escritura de Emissão. 8. Encerramento: nada mais havendo a ser 
tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Marco 
Antonio Duro - Presidente, Bruno Vespa Del Bigio - Secretário. Debenturistas: Banco Bradesco S.A. 
- Nome: Marco Antonio Duro - Cargo: Gerente Corporate - CPF: 092527968-43, Nome: Bruno Vespa 
Del Bigio - Cargo: Bradesco Corporate. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. 
- Nome: Nelson Santucci Torres, Peter Thomas G. Weiss. Companhia: ciente e de acordo com as 
condições previstas nesta ata: Alphaville Urbanismo S.A. - Nome: Ricardo Leonel Scavazza - Cargo: 
Diretor, Nome: Guilherme de Puppi e Silva - Cargo: Diretor. JUCESP nº 536.132/16-1 em 13.12.2016. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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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

Silvio Anunciação/Jornal da Unicamp

Após acompanhar quatro crianças diagnosticadas 
com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
que participaram de sessões de equoterapia, a 

fonoaudióloga Paloma Rocha Navarro concluiu que o 
cavalo exerceu diversos papéis importantes para os 
pacientes. Para Paloma Navarro, que é equoterapeuta e 
desenvolveu estudo recente sobre o tema na Unicamp, 
contrariamente ao que propõe a literatura da área, o 
cavalo não funcionou apenas como um instrumento, 
mas foi, em alguns casos, o próprio agente terapêutico 
transformador.

Durante seu estudo, a pesquisadora observou que o 
animal, normalmente reduzido a um instrumento que 
intermedia a transferência do vínculo da criança para 
o fonoaudiólogo, trouxe benefícios do ponto de vista 
da aquisição de linguagem e sobre a percepção e o 
reconhecimento do próprio corpo pela criança. Além 
disso, de acordo com ela, outros benefícios foram o 
estímulo ao tato e ao chamado sistema vestibular, res-
ponsável pela manutenção do equilíbrio. O estímulo 
ocorre devido ao efeito cinesioterápico promovido pelo 
passo do cavalo. Os resultados ainda demonstraram 
que a equoterapia contribuiu para que as crianças 
compreendessem o próprio corpo psiquicamente, o que 
autora chama de conformação corporal psíquica. 

“Observamos nas crianças diagnosticadas com esse 
transtorno autista que o animal proporciona novas 
sensações e interações de diversas maneiras. E, a partir 
disso, pode ocorrer um desenvolvimento da linguagem. 
Nos casos analisados, o cavalo funcionou ora como um 
pressuposto ser de linguagem, ora como contenção de 
atenção, ora como agente cinesioterapêutico, ora como 
possibilidade de favorecer a conformação corporal 
psíquica da criança”, conclui.

A fonoaudióloga explica que crianças com o Trans-
torno do Espectro Autista (TEA) apresentam difi cul-
dades de interação social, alterações comportamentais, 
defi ciências no domínio da linguagem e comunicação, 
além de sensibilidades sensoriais. “A linguagem é 
sempre o ponto crucial para o diagnóstico de TEA, 
representando um aspecto clínico fundamental no 
acompanhamento das crianças. É, sobretudo, com o 

Equoterapia estimula 
crianças com autismo

Estudo de fonoaudióloga conclui que o cavalo exerce papéis importantes para os pacientes

objetivo de buscar a aquisição da linguagem e fala que 
os médicos recomendam terapias que possam auxiliar 
no percurso do fi lho com essa patologia. Na pesquisa 
eu procurei compreender, portanto, o funcionamento 
linguístico destas crianças que passam por sessões de 
equoterapia”, explica.

O estudo de Paloma 
integrou sua tese de dou-
torado defendida recente-
mente junto ao Programa 
de Pós-Graduação em 
Linguista do Instituto de 
Estudos da Linguagem da 
Unicamp. A pesquisa foi 
orientada pela professora 
Maria Irma Hadler Coudry, 
que atua no Departa-
mento de Linguística do 
IEL. Houve coorientação 
da docente Sonia Maria 
Sellin Bordin, do mesmo 
departamento da unidade. 
Paloma é terapeuta do 
Centro de Equoterapia de 
Campinas (EQUUS). As 
quatro crianças analisadas no estudo, que não tiveram 
a identidade revelada, participaram de atendimentos 
no Centro, localizado no distrito de Barão Geraldo. Os 
pacientes foram analisados por períodos que variam 
de 1 a 4 anos.

O corpo na fonoaudiologia
A fonoaudióloga informa que seu estudo analisou, 

entre outros aspectos, a relação entre o corpo da 
criança diagnostica de TEA e o corpo do cavalo. Nesta 
perspectiva, Paloma procurou compreender como esse 
corpo da criança se organiza no processo de aquisição 
de linguagem. “A equoterapia focaliza a importância 
do cavalo como um agente capaz de permitir que a 
criança sinta e reconheça o seu próprio corpo. Essa 
noção de corpo é ampliada na minha pesquisa e passa 
a se ressignifi car como um outro da linguagem”.

Neste ponto, a estudiosa critica a concepção de 
corpo com o qual a fonoaudiologia tradicional traba-

lha. Trata-se, segundo ela, 
de um corpo que remete 
somente à cabeça e ao 
pescoço. “No entanto, a 
partir dos achados da mi-
nha pesquisa, precisamos 
considerar o corpo como 
um todo, não só partes 
de um corpo quando es-
tamos trabalhando com 
linguagem no âmbito do 
Transtorno do Espectro 
Autista”, considera.

Neurolinguística 
discursiva

Os estudos conduzi-
dos pela fonoaudióloga e 
equoterapeuta inserem-se 
no âmbito teórico da Neu-
rolinguística Discursiva, 
área que se fundamenta 
em uma perspectiva socio-
histórica de linguagem. A 

pesquisadora explica que Neurolinguística Discursiva 
contempla questões sobre a constituição do sujeito e 
sua subjetividade, sobre a língua, a linguagem, o cé-
rebro, o corpo, o sistema sensorial e a atenção. 

“A partir dos resultados e benefícios do tratamento, 
podemos concluir que é 
possível propor a Neu-
rolinguística Discursiva 
como norteador teórico, 
metodológico e prático da 
atuação do fonoaudiólogo 
no contexto da equotera-
pia, bem como de outros 
profi ssionais da área da 
saúde no trabalho com 
a linguagem de crianças 
portadoras ou não de 
diferentes patologias”, 
sustenta.

Paloma Navarro ponde-
ra que a pesquisa também 
teve um viés multidisci-
plinar. Neste sentido, ela 
ressalva que trabalhou a 

interface com diferentes áreas como a fonoaudiologia 
tradicional, a fonoaudiologia norteada pela Neurolin-
guística Discursiva, a equoterapia, e, ainda, determi-
nados estudos sobre o TEA infantil no contexto da 
medicina e da psicologia.

Criança com Transtorno do Espectro Autista durante sessão de equoterapia em 
Barão Geraldo, distrito de Campinas: cavalo desempenha função

de agente terapêutico transformador.
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A fonoaudióloga Paloma Rocha Navarro, autora da 
tese: “A equoterapia focalize a importância do cavalo 

como um agente capaz de permitir que a criança
sinta e reconheça o seu próprio corpo”.
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News@TI
Mouse gamer e teclados

@A HyperX, divisão da Kingston focada em produtos de alta 
performance para gamers, overclockers, casemodders e en-

tusiastas de tecnologia, acaba de revelar na CES 2017 - a principal 
feira de tecnologia do mundo, que acontece em Las Vegas/EUA -, 
a expansão de  sua linha de periféricos gamers, que, entre outras 
novidades, passa a contar com o primeiro mouse fabricado pela 
marca, o Pulsefi re. Completam a lista de lançamentos na CES os 
teclados Alloy RGB – topo de linha com tecnologia de retroilu-
minação customizável –, o Alloy FPS com switches mecânicos 
Cherry MX Red e o Alloy FPS com switches mecânicos Cherry MX 
Brown. Todos os novos produtos foram totalmente projetados nos 
laboratórios da HyperX e rigorosamente testados por jogadores 
profi ssionais e casuais de esportes eletrônicos antes de serem 
anunciados (http://www.hyperxgaming.com/br).

Robô de "companhia"  

@A Panasonic desenvolveu um robô de “companhia” com movi-
mentos humanos e capacidade de comunicação. O robô, ainda 

um protótipo, estará no stand da Panasonic na CES 2017, em Las 
Vegas. A maior feira de tecnologia do mundo ocorre de 05 a 08 de 
janeiro, no LVCC Central Hall. O robô tem um formato parecido ao de 
uma casca de ovo, que, quando aberta, revela um projetor embutido. 
O robô se move para frente e para trás, para cima e para baixo. Seus 
recursos e sua destreza têm o objetivo de imitar movimentos huma-
nos e inspirar as pessoas a interagirem com ele. Toda essa agilidade 
é possível graças à tecnologia de servo controle, desenvolvida pela 
Panasonic. O aparelho tem o tamanho de um liquidifi cador comum. 
Veja um vídeo do robô em movimento: https://www.youtube.com/
watch?v=Xb3zkCxRCyg

Líder em gestão do conhecimento para 
funcionários e clientes

@A Atos, líder internacional em serviços digitais, foi reconhecida 
como uma das empresas mais admiradas da Europa na gestão 

e compartilhamento do conhecimento, segundo a pesquisa *MAKE 
(Most Admired Knowledge Enterprises). A premiação é organizada 
pelo Teleos, instituto independente voltado para as áreas de capital 
intelectual e administração do conhecimento. O prêmio reconheceu 
o esforço da Atos em formar “profi ssionais do conhecimento”, devido 
sua liderança em gerenciamento de pessoas e à cultura de colaboração 
e distribuição da informação em toda companhia. 

Ameaças de Segurança 
nas Empresas: combate 

em nível regional 

Segundo o “Relatório 

Cibersegurança 2016, 

Estamos preparados 

na América Latina e 

Caribe?”, publicado pelo 

Banco Interamericano 

de Desenvolvimento 

(BID) e pela 

Organização dos Estados 

Americanos (OEA), as 

principais ameaças de 

segurança na América 

Latina são: phishing, 

malware e pirataria 

informática. 

O cibercrime custa ao 
mundo, anualmente, 
mais de 445 bilhões de 

dólares. Segundo o relatório 
do Centro de Estudos Estraté-
gicos e Internacionais do Intel 
Security (Center for Strategic 
and International Studies and 
McAfee (Firm) - Net Losses: 
Estimating the Global Cost of 
Cybercrime), esta cifra inclui 
tanto os ganhos dos delin-
quentes quanto os custos que 
a recuperação e defesa repre-
sentam às empresas. 

De acordo com o referido 
Relatório de Cibersegurança 
2016 do BID, na América La-
tina e no Caribe, o cibercrime 
custa em torno de 90 bilhões 
de dólares por ano. O mais 
preocupante é que quatro em 
cada cinco países não possuem 
estratégias de cibersegurança 
ou planos de proteção de infra-
estrutura crítica, deixando que 
muita da informação governa-
mental, empresarial e pessoal 
dos usuários caia nas mãos de 
cibercriminosos.  

Vários países latino-america-
nos e caribenhos estão dando 
passos para combater o ciber-
crime, mas esta é uma tarefa 
que não se pode desempenhar 
somente em nível nacional; 
deve ser desempenhada em 
nível regional e a cooperação 
é fundamental. 

Atualmente, as ameaças que 
as empresas estão sofrendo 
não são novas e sim “velhas 
conhecidas”. O problema que 
enfrentamos hoje é que devido 
à alta conectividade de todos 

nossos dispositivos, o aumen-
to considerável de conexões 
à Internet e seu uso intenso 
fazem com que as empresas 
sejam vulneráveis a diversas 
ameaças ou combinações des-
tas, como é o caso de phishing 
e malware ou o surgimento 
de novas variantes com novas 
técnicas, como pode ser o caso 
dos ransomwares, que combi-
nam malwares com potentes 
técnicas de criptografi a de 
informação para que depois 
se possa pedir um resgate pela 
informação comprometida. 

Em relação às ameaças que 
menciono para a América 
Latina – phishing, malware e 
a pirataria informática – po-
deríamos dizer que com elas 
encontram-se todos os setores 
de risco, pois as empresas 
administram informações 
sensíveis para seus negócios, 
de forma que qualquer roubo 
de informação que possam 
sofrer poderia impactar nega-
tivamente seus negócios. 

Não me refi ro somente a 
efeitos econômicos e sim ao 
impacto ao prestígio, confi abi-
lidade e reputação da marca. 
Com certeza, afeta muito mais 
as empresas grandes, entida-
des fi nanceiras e, podemos 
dizer também, organismos 
governamentais. 

Atualmente, todas as empre-
sas contam com uma grande 
quantidade de dispositivos 
conectados que podem ser víti-
mas e passar a ser parte de uma 
grande Botnet. Isto nos mostra 
que todas as empresas devem 
estar preparadas para enfren-
tar da forma mais efi ciente 
possível todo tipo de ameaça 
que possamos encontrar. 

Por este motivo, é bom 
lembrar que a segurança não 
está unicamente vinculada à 
tecnologia, mas também às 
pessoas. Isto signifi ca que os 
especialistas em segurança 
devem estar em contínuo 
treinamento e atualizados 
sobre os acontecimentos da 
área para que sejam cada vez 
mais efi cientes na prevenção e 
mitigação de incidentes. 

(*) É Gerente Regional de Produtos, 
Data Center e Segurança Level 3 

Communications, América Latina

Pablo Dubois (*)

Paulo Breitenvieser (*)

Segundo o estudo* “Ne-
tworking Skills”, enco-
mendado pela Cisco à 

IDC, cerca de 49% do défi cit 
de profi ssionais de rede, em 
2015 na América Latina, foi 
especifi camente por falta de 
especialistas em segurança. Em 
2019 os profi ssionais de segu-
rança representarão ainda 46% 
da lacuna na região. E o Brasil 
deve seguir essa tendência.

Quais são as razões para isso? 
Tamanha demanda aponta que 
existe uma relação intrínseca 
das novas habilidades requeridas para os profi ssionais deste setor, 
pois implica no trabalho em conjunto das áreas de tecnologia e 
segurança com as áreas de negócio das empresas. 

Hoje, qualquer organização que tenha uma presença online 
é confrontada com um problema duplo: enquanto os ciber-
criminosos estão rapidamente evoluindo suas táticas, as ins-
tituições sofrem com a falta de mão de obra qualifi cada para 
antecipar-se as vulnerabilidades. E os riscos não se limitam 
ao setor privado, obviamente. Enquanto nas empresas os 
prejuízos são de ordem fi nanceira, em hospitais, municípios, 
agências governamentais e outras entidades, o que está em 
jogo são os dados e privacidade de milhares de cidadãos, sem 
contar o risco de vida também.

Ou seja, a Segurança da Informação já não é mais um problema 
somente dos departamentos de Tecnologia, mas uma questão 
que afeta diretamente a todos, seja cada área de uma empresa 
ou pessoa física. 

Por isso, a segurança não é só preocupação das grandes empre-
sas, uma vez que o negócio das empresas depende mais e mais 
de conectividade, independentemente do seu porte. A relevância 
do profi ssional de segurança incrementa proporcionalmente, 
iniciando pela segurança da rede e do usuário fi nal e evoluindo 
para ameaças mais avançadas do cibercrime.

A Transformação Digital 
e o Novo Profi ssional de 
Segurança da Informação
Um dos maiores desafi os que enfrentamos na área de Segurança da Informação é encontrar – e reter – 
profi ssionais talentosos e capacitados para lidar com as transformações digitais. Ouvimos de nossos 
clientes as difi culdades de encontrar candidatos, até de vagas de alto escalão, como a de CSO (Chief 
Security Offi cer) que atenda os requisitos da vaga, que, atualmente, vão além do conhecimento técnico

O estudo Networking Skills da IDC também apontou que 86% 
das empresas na América Latina já possuem alguma estratégia – 
mesmo que ainda em fase inicial – para segurança. Porém, apenas 
42% indicaram a inclusão do gerenciamento de vulnerabilidade. O 
que comprova oportunidade para o profi ssional especializado.

Além disso, se antes a Segurança se restringia muito mais aos 
terminais (desktops, smartphones, etc), com o mundo conecta-
do tudo mudou. Agora, com todas as coisas interligadas, não há 
mais “bordas” nas redes e a proteção das informações deve se 
estender por todas as camadas da infraestrutura. Para adicionar-
se frente a este cenário, a tecnologia evolui constantemente, e, 
muitas vezes deixa os profi ssionais de TI sem o conhecimento 
das novas soluções necessárias para proteger suas organizações. 
Ora, com tantas transformações, é mais que natural que o papel 
do profi ssional de Segurança também tenha mudado.

Hoje o mercado abre portas para novos profi ssionais na área 
de TI, com perfi l dinâmico, conhecimento nas diferentes esferas 
do negócio, para justamente poder contextualizar a segurança, 
que atua como uma alavanca para aumentar a receita e gera-
ção de negócios das empresas. Habilidades como criatividade 
e pró-atividade somam-se aos critérios técnicos, já que com a 
integração de diversos setores a segurança está muitas vezes 
presente na estratégia de marketing, no desenvolvimento de 
produtos e serviços e interligado à outras áreas. O profi ssional 
não apenas deve ser capaz de monitorar, identifi car, isolar e 
mitigar ameaças em tempo real, como também de gerenciar a 
segurança como um todo – desde educação (e conscientização), 
por meio de treinamentos de todos os usuários de rede sobre 
as práticas de segurança e privacidade, à insights valiosos para 
as organizações. 

Para isso, entendo que devemos juntar esforços e ajudar a in-
dústria e os usuários de internet a enfrentarem os desafi os atuais 
e futuros de segurança das redes, ajudando nas transformações 
e evoluções da economia digital. 

*Para mais informações sobre o estudo “Networking Skills”, 
clique aqui 

(*) É Diretor de Segurança da Cisco Brasil.

Em 2016, passamos por um mo-
mento de extrema instabilidade 
política, que resultou em um impea-
chment presidencial, além de outros 
fatores que atingiram diretamente os 
rumos da economia brasileira. Inves-
timentos em queda e incertezas no 
futuro, fi zeram com que o PIB (Pro-
duto Interno Bruto) recuasse mais 
de 4% nos primeiros três trimestres 
desse ano, segundo dados divulga-
dos pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística), no fi nal 
de novembro. São sete trimestres 
seguidos de recuo!

Apesar dos economistas não es-
tarem tão animados com a ano que 
chega, meu otimismo me faz considerar a velha lógica de “quan-
to pior a crise, melhores os anos seguintes”, 2017 poderá nos 
brindar com uma retomada no crescimento econômico, abrindo 
assim, novas oportunidades para voltar a investir. Esse cenário 
nos leva a uma simples pergunta - sua empresa e os projetos 
dos quais você faz parte estão preparados para explorar essa 
oportunidade? Creio que esse seja um momento para ajustar 
seus esforços de Marketing Digital e aproveitar ao máximo a 
evolução que está por vir.

Primeiramente, é preciso analisar o quanto você investe de 
seus recursos para levar visitantes para seu site. Certamente 
deve ser um número muito superior ao que é investido no que 
acontece após a chegada deles ao seu site. Lembre-se que é 
isso que transformará essas visitas em clientes ou leads e esse 
desequilíbrio provavelmente está impedindo seus projetos de 
crescerem em seu máximo potencial. O direcionamento de 
tráfego para uma página que não está otimizada para converter 
esses visitantes traz baixíssimo retorno.

O que mudar em seu planejamento 
de marketing em 2017?

Ao planejar as ações de marke-
ting digital da sua empresa em 
2017, busque um equilíbrio entre 
os investimentos em geração de 
tráfego e otimização de conversão 
(CRO). A principal vantagem disso 
é um exponencial aumento de fa-
turamento, já que o aumento das 
suas conversões, sejam elas ven-
das diretas ou leads qualificados, 
naturalmente aumentará os seus 
recebimentos. Isso faz com que sua 
margem de lucro também suba. 
Temos exemplos de empresas que 
obtiveram 10% de aumento em seu 
faturamento, após investimentos 
na conversão de visitantes, e que 

tiveram 50% de aumento nos lucros, pois eles elevaram seus 
ganhos sem adicionar novos custos ao seu negócio.

Outro fator bastante relevante é o aumento do ROI (retorno 
sobre o investimento) em todas as fontes de tráfego de seu 
site, que otimizado traz mais efi ciência na conversão. Com um 
retorno favorável, é possível investir de forma mais agressiva 
em mídia do que seus concorrentes, o que lhe dá uma vantagem 
competitiva gigantesca.

Após passarmos por um período tenebroso, acredito que 
2017 será de fato um ano de novas oportunidades e preci-
samos aproveitá-las ao máximo de forma efi ciente. Pense 
muito e reveja suas perspectivas para explorar os próximos 
12 meses para que seu negócio cresça na velocidade mais 
alta possível, assim você colherá os frutos desse esforço por 
um bom tempo! 

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

“Pai do Bluetooth” entra ao seleto Hall da Fama da Tecnologia
Inventor do Bluetooth, Jaap Haartsen 

foi nomeado ao prestigiado “Consumer 
Technology Hall of Fame” pela criação 
da tecnologia e o impacto que a criação 
provocou na sociedade. Hoje, o Bluetooth 
está presente em praticamente todos os 
dispositivos eletrônicos e se tornou o re-
curso padrão para conectividade wireless 
de curta distância.

Segundo a Frost & Sullivan, atualmente 
são 3 bilhões de dispositivos ativados no 

mundo e até 2020 serão mais de 12 bilhões 
no mercado. Haartsen, que atualmente 
faz parte do time de desenvolvedores da 
Plantronics, empresa que lidera o setor de 
soluções de áudio e voz para comunicações 
unifi cadas, afi rmou que é uma honra ser 
escolhido para compor o Hall da Fama. 
“Bluetooth foi inspirado em como todos 
os instrumentos de uma orquestra tocam 
notas que se ‘encaixam’, é especialmente 
gratifi cante acompanhar a evolução da 

tecnologia e em como ela se integra ao 
nosso cotidiano”, comenta. 

Focado no futuro, o inventor trabalha junto 
à companhia como Expert Senior em sistemas 
wireless da Plantronics e está envolvido em 
pesquisas aplicadas, especialmente em siste-
mas avançados e tecnologias que irão ditar a 
nova geração de produtos sem fi o da marca, 
que está presente no Brasil com headsets 
de uso corporativo e pessoal (www.cta.tech/
Events/Awards/CT-Hall-of-Fame.aspx).

BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VAL., MERC. E FUTUROS. torna público que requereu
na Pref. de Sant. de Parnaíba, Secr. de Plan. Urbano e Meio Ambiente a Licença Prévia
e de Instalação p/ ativ. compl. de Subestação de Energia Elétrica, sito à Rua Ri-cardo
Prudente de Aquino, 85. Tamboré. Santana de Parnaíba/SP, através do Proc. 381.497.

ESTRELAPEL EMBALAGENS LTDA - Torna público que requereu à SEMA a Licença
de Operação para fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado à
Avenida Condeal, 86, Cidade Parque São Luiz, Guarulhos, através do processo
administrativo nº 243/2017.
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Apêndice
anatômico
do Pégaso

(Mit.)

Diz-se do
desempe-
nho dentro
da média

Fato (?):
foco

preferido
da mídia

(?) Valver-
de, atriz 

de "Boogie
Oogie"

Até (?)
chega: em
excesso

Luta
brasileira
de origem
africana

(?) Metro-
politano,
rodovia 

fluminense

A popular 
"destrui-
dora" de

lares

Acele-
ração

repentina
de carros

Conjunção
que indica
oposição
(Gram.)

Fugiu da
destruição
de Sodoma

(Bíblia)
Artéria que

irriga a
cabeça
(Anat.)

Tempero
mais

usado no
mundo 

As espé-
cies amea-
çadas de
extinção

Enxerga

 Documento que, emi-
tido por um juiz, con-
cede a libertação a 

um preso 

Época histórica
Ejaculação (?): disfun-
ção sexual masculina
tratada com Viagra

Punta del
(?), cidade
uruguaia

Causa da
fotofobia

(?) verbal:
o erro de
"Fazem

cinco anos
que ele
morreu"

Desiludido
Boca de

(?), modelo
de calça

Feitio do
anzol

Tema dos 
comentá-

rios de
Miriam
Leitão 
na TV

Oscar Schmidt, 
"lenda" do basquete

Ainda, em espanhol

Defesa (?): é aciona-
da em casos de

calamidade pública
Velho, em inglês

Soldado
(abrev.)
Protelar;
postergar

Estrela,
em inglês
Intenção 

do penetra

Entidade
que possui

CNPJ
Função

(?): reflete
o estado
de ânimo

do emissor
(Ling.)

Brado em
touradas
Sim, em
francês

Sinal de
nasalação
Veste de
indianas

Assento,
em inglês

De + as

Zé
Ramalho,

cantor
Nojo

 "Aérea",
em FAB

Política acriana que
concorreu à Presi-

dência em
2014

Rutênio
(símbolo)

5, em
romanos

PERAL
EXPRESSIVA
SRAZOAVEL

ESTEIIV
CONCORDANCIA

ACEUSR
JECONOMIA

LUZELSD
ARRANCADAE

ISTARMAS
DECEPCIONADO

SINOOOTIL
CTOLESEAT

CAROTIDARU
AURARASR

MARINASILVA

3/aún — lot — old — oui. 4/sári — seat — star. 8/carótida.

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

Esta segunda, o décimo segundo dia da lunação ainda é um momento tenso e turbulento, sendo bom ter cui-
dado em todos os assuntos. A Lua continua plena em Gêmeos facilitando a comunicação e dando chance de 
diálogos importantes e decisivos. O trânsito de Marte em Peixes nos incita a escutar mais nossas emoções do 
que a razão, o que, com o aspecto de Júpiter, exigirá muita vontade para acabar com algumas hesitações. O 
trânsito de Saturno em bom aspecto com Júpiter, felizmente, favorece as trocas, o convívio e os avanços no 
plano social que tocam a justiça e as reformas que afetam muitas pessoas.
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Tendência à facilidade para as rela-
ções sociais com a Lua em Gêmeos. 
O melhor é não esperar demais dos 
acontecimentos e nem começar 
qualquer coisa que queira que dure 
muito tempo. Perturbações fi nan-
ceiras devido a dívidas ou falta de 
recursos. 71/771 – Vermelho.

O forte apego ao lar e à tradição se 
soma a avanços e novidades pro-
vocadas pelo Sol que está indo em 
direção ao signo de Aquário. Precisa 
organizar sua vida e reservar tempo 
para a intimidade, pois as relações 
afetivas estão estimuladas. 62/362 
– Branco.

Pode fazer planos para o futuro, mas 
cuidado com os maus pensamentos 
e atitudes impositivas ou enérgicas 
demais. O que se relaciona à vida 
doméstica tem papel importante e 
signifi cação mais forte e intensa. Há 
indicação de alegrias no relaciona-
mento íntimo. 41/441 – Amarelo.

A Lua geminiana ajuda a realizar 
aquilo que o apaixone e tudo que 
necessite de proximidade e intimi-
dade. O convívio na relação sexual 
tende a ser feliz e pleno. É tempo 
de aprofundar um relacionamento 
demonstrando seus sentimentos. 
79/979 – Azul.

O dia não é bom para assuntos de 
dinheiro, mas beneficia a saúde 
e as viagens. Seus sonhos podem 
não encontrar o apoio devido à 
realidade prática do momento. Não 
ambicione coisas que estão distantes 
da realidade, mas veja aquilo que 
importante agora para ser feliz. 
56/356 – Amarelo.

As melhorias no trabalho devem 
começar a acontecer neste fi nal de 
janeiro. Maior habilidade e seguran-
ça dominam os atos. Pode sentir-se 
muito inseguro e acabar perdendo a 
paciência. Não se desespere, pois o 
que deseja se realizará em breve com 
o Sol em Aquário. 32/432 – Verde.

Nada de se disfarçar o que sente dei-
xe que alguém conheça seus desejos 
e anseios. Uma reação rebelde pode 
ser esperada diante de situação que 
ocorra fora dos seus planos. Controle 
a imaginação que pode lhe enganar 
neste começo de semana ao expor 
emoções. 99/399 – Cinza.

Algumas coisas já não têm a mesma 
importância em sua rotina do dia a 
dia. A tendência será a de nos pro-
tegermos de situações que exponha 
nossas fragilidades. O trânsito de 
Saturno em bom aspecto com Júpi-
ter, felizmente, favorece as trocas, 
o convívio e os avanços no plano 
social 56/556 – Azul.

As tensões afetivas fi cam mais bran-
das e isso poderá ajudar a melhorar 
a sua relação e a parceria sexual até 
o fi nal de janeiro. Tenha um plano 
para não depender do acaso para 
melhorar seus ganhos e coloque-o 
em ação agora para lucrar. 35/635 
– Branco.

Um novo ciclo anual está começando 
nesta semana em que o Sol está indo 
para o seu signo. Precisará lidar com 
um tipo situação que sua vaidade 
adora, mas o seu lado tímido morre 
de medo. Porém o melhor é não se 
iludir com situações passageiras 
que não devem permanecer. 11/711 
– Branco.

Afl ição, impaciência e irritabilidade 
podem surgir diante de provações 
que a vida lhe apresenta. Há um 
sentimento de tédio diante da reali-
dade que nesta fase parece ser mais 
dura e difícil de lidar nesta fase mais 
delicada do ano que começa esta 
semana e vai até seu aniversário. 
59/459 – Azul.

Controle a inquietude e faça os 
seus desejos caberem dentro da 
realidade. Viverá um clima perfeito 
no relacionamento íntimo através 
da acentuada sensualidade. Pode 
surgir algo novo na sua vida, mas 
não exponha por enquanto, guarde-a 
em segredo até a hora de agir. 
89/489 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 09 de Janeiro de 2017. Dia de Santo Adriano, Santa Marciana, 
São Felix, São Vidal e Dia do Anjo Elemiah, cuja virtude é a proteção. Dia 

do Astronauta e Dia do Fico. Hoje aniversaria o ator Milton Gonçalves 
que nasceu em 1933, a cantora a compositora Joan Baez que faz 75 anos e 
o ex-guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page que nasceu em 1944.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é uma pessoa leal, cumpridor de seus 
deveres. Prático e trabalhador, muito resistente tem uma personalidade 
forte e artística. É apaixonado pelas viagens e obtém muito sucesso nos 
negócios. Possui a humildade para não guardar rancores e costuma ser 
iluminado para não persistir quando erra. Idealista, visionário e com 
intenção de ser “o primeiro “. Deve aprender as limitações da vida e que 
não é o centro das atenções. No lado negativo tende a ser mal educado 
e colocar obstáculos em todos os empreendimentos.

Simpatias que funcionam
Juntar os dois para sempre: Ingredientes: um 
fi  o de seu cabelo, um do seu amor e um lenço 
branco. Execução: coloque os dois fi  os juntos 
no lenço e guarde tudo num lugar escondido. 
Este amuleto vai ajudar a preservar o seu amor 
para sempre.

Dicionário dos sonhos
JARDIM - Andar nele, ganhos inesperados. 
Bem cuidado, vida amorosa feliz e melhoria de 
posição. Malcuidado, difi  culdades e perda de 
posição. Cuidar dele, aumento na família. Regar 
as plantas, bons negócios. Números da sorte: 20, 
26, 43, 58 e 86.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Bullying
O espetáculo “O Alvo - Ser ou não ser o centro das atenções” aborda o bullying 

entre estudantes adolescentes. Cinco amigas populares do colégio estão na 
sala de espera da diretoria. A amizade das garotas está ameaçada por causa 
de um estranho encontro delas com a “menina mais zoada do colégio”, que 
tomou proporções graves, quando a menina rolou as escadas e acabou em um 
hospital, bastante machucada. Em meio a divertidas situações e discussões, 
a trama faz com que elas revelem fatos e opiniões surpreendentes umas às 
outras, e mudem as suas vidas para sempre. A montagem ganhou os prêmios 
FEMSA Coca Cola e SP de Teatro na categoria Melhor Texto em 2015.

Teatro Folha (Shopping Pátio Higienópolis), Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. Segundas 
às 17h30. Ingresso: R$ 40. Até 23/01.

A encenação tem como ponto de partida o universo de realismo 

fantástico apresentado pelo autor e as metáforas e simbologias 

presentes no texto original.

O espetáculo “Um estranho com asas” traz para o universo 
das crianças uma livre adaptação do conto “Um senhor muito 
velho com umas asas enormes”, escrito pelo Nobel de Litera-
tura Gabriel Garcia Márquez.  A encenação tem como ponto de 
partida o universo de realismo fantástico apresentado pelo autor 
e as metáforas e simbologias presentes no texto original. Na 
peça, produzida pela Cia. Mevitevendo, especializada em teatro 
de bonecos, máscaras e objetos, um senhor muito velho com 
grandes asas aparece de repente em uma pequena vila perdida 
no meio do nada, e transforma a vida do lugar e de um menino 
em especial. O espetáculo trata de temas como afeto, amizade, 
encantamento e ainda traz à tona o mistério do realismo mágico 
que é característica do autor.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, Pinheiros, tel.  3095-9400. Domingos das 15h 
às 17h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia). Até 19/02.

Os Paralamas do Sucesso

A apresentação reúne 
três noites com 
grandes sucessos da 
banda, ao longo dos 
35 anos de carreira

No repertório, músicas 
como “Óculos” e “Meu 
Erro”, do álbum “O 

Passo do Lui” (1984), “Lan-
terna dos Afogados”, do disco 
“Big Bang” (1989), “Você”, de 
“Selvagem?” (1986), entre 
outras já conhecidas pelo 
público. A banda é composta 
por Herbert Vianna (voz), Bi 
Ribeiro (baixo), João Barone 
(bateria), João Fera (teclado), 
Bidu Cordeiro (trombone) e 
Monteiro Junior (sax).

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93, 
Água Branca, tel.  3871-7700. De quinta 
(12) a sábado (14)  às 21h30. Ingressos: 
R$ 60 e R$ 30 (meia).

Standy
Estreia no proximo dia 14 a 1ª Edição do “Rindo nas Férias” do 

projeto Rindo!. O projeto conta com os renomados humoristas de 
stand-up comedy que se revezam no palco, sendo uma atração dife-
rente a cada noite. 5 humoristas subirão ao palco, entre eles: Marco 
Zenni, Rogério Vilela, Fábio Gueré, Victor Camejo, Nando Vianna, 
Luiz França, André Santi, Hallorino Júnior, Márcio Donatto, Patrick 
Maia, Thiago Carvalho, Rudy Landucci, Zé Neves, Osmar Campbell, 
Rodrigo Fernandes, Rodrigo Marques, Dinho Machado, Rodrigo 
Cáceres e Afonso Padilha.

Serviço: Teatro Gazeta,  Avenida Paulista, 900, tel. 3253.4102. Sábados às 23h30. Ingresso: 
R$ 60. Até 18/02.

Paralamas do Sucesso
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ESFERAS: Ninguém precisa ausentar-se da Terra para entrar em rela-
ções com esferas diferentes. A diversidade de nossas moradias começa 
neste mundo mesmo. Cada mente vive na onda dos desejos que lhe são 
próprios. Cada coração palpita nos sentimentos que esposa. Residimos no 
lugar em que situamos a própria alma. Há quem se detenha fi sicamente 
num palácio, sentindo-se no purgatório do desespero, e existe quem se 
demore num casebre guardando as alegrias de um paraíso interior. Há 
quem penetre no inferno da angústia, usando a chave da fortuna, e há 
quem alcance o Céu, manobrando uma enxada. Cada espírito permanece 
na posição que lhe agrada. Por isso mesmo Jesus, em nos socorrendo na 
Terra, buscou ampliar-nos a visão e aperfeiçoar-nos o espírito para que 
se nos engrandeça a esfera individual e coletiva de ideal e realização, de 
trabalho e de luta. Cada dia com o Evangelho no coração e nas palavras, 
nas atitudes e nas mãos é mais um passo para as eminências da vida. 
De modo a elevar-se de condição, ninguém reclame contra o cativeiro 
das circunstâncias. Se os sentimentos frágeis e enfermiços são produtos 
do ambiente em que respiram, os sentimentos nobres e robustos são 
organizadores do ambiente em que atuam, na sustentação de si mesmos 
e a benefício dos outros. Jesus, até hoje, convida-nos, através da Boa 
Nova, a construir a esfera mais elevada em que nos cabe marchar para 
Deus. Se nos propormos a atingir as Moradas do Amor e da Sabedoria, 
na Luz Imperecível, aprendamos a renunciar a nós mesmos, avançando, 
corajosamente, sob a cruz dos deveres de cada dia, a fi m de encontrar-
mos o Cristo em nossa desejada renovação. (De “Abrigo”, de Francisco 
Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel).

Fundada em 2001, a banda Ozzmosis, Ozzy Osbourne Tri-
bute conta com Leandro Walczak (guitarra), Cesar Manolio 
(baixo), Rodrigo Guimarães (teclado), Marquinhos na bateria 
e Tomé nos vocais (que em 2002 teve seu Ozzy Tribute na 
Inglaterra com Richie Faulkner do Judas Priest, Davey Rim-
mer do Uriah Heep e Les Binks, ex- Judas Priest). Com 15 
anos de estrada, a banda já se apresentou por todo o Brasil e 
diversas vezes em redes locais e nacionais de TV e rádio. Seu 
show percorre toda a carreira solo de Ozzy Osbourne, desde 
o álbum Blizzard Of Ozz até o Let Me Hear You Scream.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, 
tel. 2574-7749. Sexta (13) às 21h. Ingresso: R$ 40.

Tributo
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No caso da atriz, jornalista e apresentadora Vida Alves a 
situação foi diferente, porque ela se fez conhecer e re-
conhecer, graças ao trabalho que desenvolveu à frente 

da Associação dos Pioneiros Profi ssionais e Incentivadores da 
Televisão Brasileira (Pró-TV), entidade criada pela própria atriz 
em 1995. 

Ativa mesmo depois que a TV Tupi deixou de existir, no início 
da década de 1980, Vida Alves foi juntando material escrito e 
fotografado sobre os primórdios da televisão no Brasil. De outros 
colegas obteve câmeras e conteúdo eletrônico a ponto de já não 
caber mais nas dependências de sua casa no Sumaré, dando 
início assim à Pró-TV. 

A criação de uma sigla serviu para mostrar que a entidade 
deixavas de ser apenas um acervo, para se transformar em um 
centro de estudos sobre o desenvolvimento da televisão no Brasil, 
premiando anualmente profi ssionais que se destacam na mídia e 
no meio estudantil, ao desenvolver estudos e trabalhos voltados 
à preservação da memória da televisão brasileira.

A própria Vida Alves é parte da história da televisão, ao pro-
tagonizar o primeiro beijo em uma telenovela. Foi no ano de 
1951, em “Sua vida me Pertence”. No papel principal, a atriz foi 
beijada por Walter Foster, o galã da época. Depois, por coinci-
dência, caberia a ela também protagonizar o primeiro beijo gay, 
em “Calúnia”, na mesma Tupi. 

Foi em um episódio da série intitulada, “TV de Vanguarda”. Vida 
interpretou a diretora de um internato que se descobre apaixonada 
por uma colega de trabalho, interpretada por Geórgia Gomide. O 
programa ia ao ar tarde da noite e na época, 1963, o beijo entre 
duas mulheres acabou não tendo maior repercussão.

Essas informações, no entanto, são ilustrativas e servem mais 

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

Marcia Kupstas - Bernardo França (Ilus-

tr) – Ática – Três inseparáveis amigas, tão ligadas que 
nomeavam-se uma “entidade” – DEDALU - criado a 
partir das inicias de seus nomes, na época de colégio, 
reencontram-se, vinte anos após suas vidas seguirem 
diferentes destinos. Sem dramas, um verdadeiro 

resgate oferece-se às três. Aproveitam a oportunidade. Um 
verdadeiro HD existencialista vem à tona. Autora, mais uma 
vez, escapando de um possível clichê, consegue entreter, ado-
lescentes e adultos, com sua leveza e demonstração de total 

conhecimento do intimo das pessoas. Gostoso

Quem Quer Ficar,
Quem Quer Partir

Tatiana Flint – Visca (Ilustr) – Peirópolis 
– Psicanalista criou uma situação, muito bem “bola-
da” para mostrar como as crianças sentem-se com 
excesso de zelos e cuidados, desde que nascem e 
como pais e responsáveis devem proceder. O artista 

plástico Visca, emprega seu talento ilustrativo, nada conven-
cional, para o claro entendimento desde o inicio da estória até 
seu desfecho, feliz e muito elucidativo. Muito bom.

Não Falta Nada

Claudia Safatle – João Borges – Ri-

bamar Oliveira – Portfolio-Penguin – Três 
experientes e renomados jornalistas, compilaram, 
com total isenção, os fatos que geraram, o caos 
politico, administrativo, institucional e fi nanceiro 
que hoje amargamos em nossas almas e bolsos. 
Suas páginas e assertivas, seguramente balizarão 

decisões. Obra para ser lida, apreciada e muito bem guardada. 
Historicamente oportuna!

Anatomia de um Desastre

Daniel Giotti de Paula – Willis Santiago 

Guerra Filho (orgs) – Lumen Juris – Profi ssionais 
do Direito, em diversas áreas, permitiram-se fl anar 
por letras outras, diferentes do seu dia-a-dia, em 
tribunais, escritórios ou salas de aula. Expuseram 
suas almas e trouxeram a lume, uma outra faceta 
de suas personalidades, carinhosamente escondida. 

Poemas para deixar satisfeito qualquer leitor, mesmo os mais 
exigentes. Difícil, para este escriba, mencionar o melhor. Que 

a iniciativa, reproduza-se. Belo trabalho!

Inverso Direito

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

Com apresentação de Ralph Peter.

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*unes*

A estrela sobe
O Brasil tem dessas coisas de só reconhecer a qualidade de determinados artistas depois que eles morrem

de curiosidade, pois o grande legado de Vida Alves, de fato foi a 
Pró-TV que deve seguir adiante, tocada pela fi lha da artista, Thais 
Alves, juntamente com a nova diretoria eleita para a associação 
em setembro de 2016. 

Vida era irmã da jornalista Helle Alves, que segue entre nós, 
cujo grande furo de reportagem foi localizar o corpo de Che Gue-
vara, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, fazer as imagens e 
encaminhá-las primeiro para o Brasil onde foram apresentadas 
em outubro de 1967 nos noticiários da TV Tupi e recentemente 
editadas no fi lme “Eu Vi”, do cineasta Fábio Eitelberg. 

Era avó da cantora Tiê, que prestou sua homenagem nas redes 
sociais: “Dona Vida Alves fez a passagem. Minha amiga, minha 
avó, minha parceira, minha musa beijoqueira. 88 anos de muita 
luz, amor, arte e vida. Vire estrela e descanse em paz. Te amo 
para sempre e vou sentir saudades todos os dias”.

Vida Alves faleceu na última terça-feira, 3 de janeiro de 2017. 
Nascida em Itanhandu, no interior de Minas Gerais, esteve 
internada desde 28 de dezembro, e morreu de falência múlti-
pla dos órgãos. Na página da Pró-TV no Facebook a entidade 
publicou uma nota de pesar. “A Pró-TV lamenta profundamen-
te a partida de seu maior ícone, mas tendo a certeza de que 
o projeto continuará fi rme e com apoio de seus associados, 
além das entidades mantenedoras, como a Fundação Padre 
Anchieta/TV Cultura e a Rede Globo, conforme orientação da 
própria Vida Alves.

No site ofi cial da Pró-TV estão disponibilizados inúmeros de-
poimentos de personalidades que contribuíram para o engran-
decimento da televisão no Brasil dos quais se destacam Walter 
Avancini, Fernando Faro, José Lewgoy e Eva Todor, entre outros. 
Também estão disponibilizadas as fotos da exposição “Silvio 
Santos, vem aí”, realizada no Museu da Imagem e do Som  em 
parceria com o Museu Pró-TV, e ainda informações sobre os 
livros publicados pela entidade e nomes dos agraciados com os 
prêmios Pró-TV ao longo dos anos. 

Nas redes sociais, na página de um grande admirador dela, 
o jornalista, escritor e produtor artístico, Elmo Francfort, que 
também é sobrinho e curador do museu da Pró-TV, escreveu. 

A atriz foi beijada por Walter Foster, o galã da época. Depois, por coincidência, caberia a ela também 
protagonizar o primeiro beijo gay, em “Calúnia”, na TV Tupi

Atriz, jornalista e apresentadora Vida Alves

Vida Alves e Walter Forster em
Sua Vida Me Pertence, primeira telenovela 

brasileira - TV Tupi-1951

“Como sempre foi estrela; Vida Alves brilhará agora no céu e 
para sempre”. Depois me lembrei das várias entrevistas que fi z 
com a atriz cuja história foi marcada por beijos. 

Depois de falar com ela sempre me vinha à lembrança a letra 
de uma antiga canção gravada por Roberto Carlos. “Aquele beijo 
que eu te dei, nunca, nunca mais esquecerei. A noite linda de 
luar, lua testemunha tão vulgar. Lembro de você e fi co triste, até 
me dá vontade de chorar, sei que o nosso amor não mais existe, 
mas eu sempre ei de te amar”...

Contatos: 
Pró-TV - Rua Vargem do Cedro, 140 - Sumaré - São Paulo - CEP: 

01252-050 - Tel. 3872-7743 (protv.museudatv@gmail.com).

Contribuição Sindical Patronal
1) Uma empresa constituída após o mês de janeiro 

pode recolher a contribuição sindical patronal 
no mês de janeiro do ano subsequente?

Não. As empresas estabelecidas após o mês de janeiro 
pagam a contribuição sindical no mês em que requererem 
às repartições o registro ou a licença para o exercício da 
respectiva atividade. Assim, se a abertura da empresa ocorrer, 
por exemplo, no mês de julho, o recolhimento da contribuição 
sindical também deve ser efetuado nesse mês.

2) Se a empresa for constituída no decorrer do 
ano, o recolhimento da contribuição sindical 
patronal poderá ser proporcional?

Não. Inexiste na legislação uma previsão para pagamento 
proporcional da contribuição sindical patronal. Assim, ainda 
que a empresa seja constituída, por exemplo, em novembro, 
pagará o mesmo valor de contribuição sindical que pagaria 
se tivesse sido constituída no mês de janeiro. Importante 
ressaltar que o valor da contribuição sindical das empresas 
é calculado com base em seu capital social registrado nas 
respectivas Juntas Comerciais ou órgãos equivalentes.

3) A empresa é obrigada a recolher a contribuição 
sindical patronal quando está com suas 
atividades paralisadas?

Sim. Inexiste na legislação qualquer previsão de isenção da 
contribuição sindical para a empresa que se encontra com as 
atividades paralisadas. Portanto, ainda que ela esteja inativa, 
mas não tenha formalizado o seu encerramento, deve seguir 
a regra geral da contribuição sindical das empresas. Ou seja, 
o cálculo para recolhimento deve ser efetuado com base no 
capital social registrado nas respectivas Juntas Comerciais 
ou órgãos equivalentes.

4) Quando ocorre o recolhimento indevido 
da contribuição sindical existe algum 
procedimento para efetuar o pedido de 
restituição?

Apesar de a Portaria MTb nº 3.397/1978, que estabelece 
a rotina para a restituição, não ter sido expressamente re-
vogada, a Constituição Federal/1988 veda a interferência e 
a intervenção do Estado na organização sindical. Assim, tal 
procedimento pode estar prejudicado, devendo a empresa 
verifi car na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
de sua jurisdição qual procedimento deverá ser adotado.

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

Perguntas e respostas
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

NIVALDO CAETANO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão agente de apoio, nascido 
em Subdistrito Alto da Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e cinco (10/02/1975), residente e domiciliado Rua Caruatai, número 289, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Caetano da Silva e de Geralda 
Grasiela da Silva. FLÁVIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/001.FLS.288V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia sete de junho de mil novecentos e setenta e seis (07/06/1976), residente e domiciliada 
Rua Professor Brito Machado, número 500, torre 03, apartamento 51, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Lazaro Pedro dos Santos e de Nilza Romano dos Santos.

CARLOS EDUARDO FEIST DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de plane-
jamento, nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A-185,FLS.012-BELA 
VISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta e 
nove (27/05/1989), residente e domiciliado Rua Adriano Racine, número 20, bloco Cabo 
Frio, apartamento 92, Jardim Celeste, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Cassiano 
Eduardo da Silva e de Scheila Feist da Silva. ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV:A 85,FLS.77V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia seis de março de mil no-
vecentos e noventa e três (06/03/1993), residente e domiciliada Rua Águas de Março, 
número 28, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Cordeiro dos Santos e de Januária Ferreira dos Santos.

JOÃO TOMÉ SAMPAIO FILHO, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido em 
Garanhuns, Estado de Pernambuco, Garanhuns, PE no dia seis de setembro de mil novecentos 
e quarenta e oito (06/09/1948), residente e domiciliado Avenida Joaquim Manoel de Macedo, 
número 948, Parque Residencial Marengo, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, 
SP, fi lho de João Tomé Sampaio e de Olindina Maria de Sampaio. IÊDES DA SILVA ASSIS, 
estado civil viúva, profi ssão doméstica, nascida em Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, 
Mimoso do Sul, ES no dia vinte de junho de mil novecentos e quarenta e nove (20/06/1949), 
residente e domiciliada Avenida Itaquera, número 5.260, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Laudelino Antonio da Silva e de Mercedes Antunes da Silva.

GUSTAVO PINTO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão editor, nascido em Subdistrito 
Jabaquara, nesta Capital (CN:LV-A-159,FLS.53 JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (14/11/1987), residente e 
domiciliado Rua Tomoichi Shimizu, número 515, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Gil de Souza e de Rosa Lucia Pinto. ANDREA MACIEL ALVES, 
estado civil solteira, profi ssão corretora, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta 
Capital (CN:LV-A 161,FLS.158V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e três de junho de mil novecentos e oitenta e um (23/06/1981), residente e domiciliada 
Rua Francesco Navarrini, número 88, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Joaquim Alves Nunes e de Francisca Maciel Nunes.

DALBERTO QUIRUBINO NETO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Itajá, 
Estado de Goiás (CN:LV.A/008.FLS.135 ITAJÁ/GO), Itaja, GO no dia dezoito de março de 
mil novecentos e oitenta e dois (18/03/1982), residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de 
Siqueira, número 140, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Florencio Ferreira e de Sirleide Camilo Ferreira. VERA LÚCIA GONÇALVES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Ilhéus, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.003V-2º OFÍCIO DE ILHÉUS/BA), Ilhéus, BA no dia trinta de 
junho de mil novecentos e oitenta e dois (30/06/1982), residente e domiciliada Rua Joaquim 
Meira de Siqueira, número 140, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Hermes Gonçalves dos Santos e de Raimunda Francisca Santos.

REINALDO DOMINGOS, estado civil divorciado, profi ssão AGPP Telecomunicações, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de outubro de mil novecentos e cinquenta 
e oito (15/10/1958), residente e domiciliado Rua Santo Antonio de Itaberava, número 634, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oreste Domingos e de Julia de Souza Domingos. 
REGINA CÉLIA ZACARIAS BUENO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Santo André, neste Estado (CN:LV-A-164,FLS.59 1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), 
Santo André, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e setenta e um (23/10/1971), 
residente e domiciliada Rua Santo Antonio de Itaberava, número 634, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Zacarias Bueno e de Celina Margarida Bueno.

FILIPE TADEU DIAS, estado civil divorciado, profi ssão ajudante, nascido em Subdistrito 
Santana, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (28/01/1985), residente e domiciliado Rua Capitary, número 16, Jardim São 
Carlos, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Olicio Marcelino Dias e de Maria Cristina 
Bueno Dias. DENISE MARIA ALVES FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão pro-
fessora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/047.FLS.282-ALTO DA MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e seis (21/07/1986), 
residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, número 1168, bloco A, apartamento 
32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel 
Inacio Fernandes e de Maria Jose Alves Fernandes.

FÁBIO ARRUDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-102,FLS.173V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de novembro de mil novecentos e noventa (26/11/1990), residente e domiciliado 
Rua Dança das Borboletas, número 782, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Carlos Arruda da Silva e de Floriza Josefa de Araújo. LUANA LAIS DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV-A-120,FLS.06 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e quatro (10/02/1994), residente e domiciliada Rua Dança 
das Borboletas, número 782, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Cicero da Silva e de Maria Domingas de Ataide da Silva.

VALDINEI DE SOUZA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão técnico em manutenção de 
elevadores, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/192.FLS.251-TUCURUVI/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e setenta e seis (08/07/1976), residente e 
domiciliado Rua Pau-Cardoso, número 188, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Plinio Arcanjo Cruz e de Wanda Alves de Souza Lima. SILVANA LOPES DE MENEZES, 
estado civil divorciada, profi ssão manicure, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e setenta e seis (25/11/1976), 
residente e domiciliada Rua Pau-Cardoso, número 188, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Geraldo Lopes de Menezes e de Sandra Maria de Menezes.

EDILSON DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em banda larga, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/050.FLS.175 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de março de mil novecentos e oitenta e seis (19/03/1986), residente e domiciliado Rua 
Lembranças do Futuro, número 03, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Francisco de Araujo e de Josefa Joana de Araujo. VANESSA 
ANTONIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mongaguá, 
neste Estado (CN:LV.A/005.FLS.300V MONGAGUÁ/SP), Mongaguá, SP no dia seis de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (06/01/1982), residente e domiciliada Rua 
Lembranças do Futuro, número 03, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdelice Antonia dos Santos.

EDERSON DOS SANTOS SARAIVA MELO, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.218-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (02/11/1982), 
residente e domiciliado Rua Reverendo Saulo Gonçalves, número 16, casa 01, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Getulio Saraiva Melo e de Maria Daniel 
dos Santos Melo. BRUNA CRISTINA SACOMANE DE ANDRADE, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.229V-
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta 
e sete (31/10/1987), residente e domiciliada Rua Reverendo Saulo Gonçalves, número 
16, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Francisco 
de Andrade e de Maria Henriqueta Sacomane.

EDMILSON CARLOS DE ARRUDA, estado civil divorciado, profi ssão conferente, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de maio 
de mil novecentos e setenta e três (01/05/1973), residente e domiciliado Rua Francisco 
Lucena, número 277, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos 
Gomes de Arruda e de Maria Amelia Gomes de Arruda. MONIQUE GONÇALVES DE 
SOUSA, estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/190.FLS.147-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia 
quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta (14/10/1980), residente e domiciliada 
Rua Gervásio Mota da Vitória, número 47, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Antonio Gonçalves de Sousa e de Sidnéia Luiz de Sousa.

TIAGO DA SILVA SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão encarregado operacional, 
nascido em Campina Grande, Estado da Paraíba, São Paulo, SP no dia primeiro de 
setembro de mil novecentos e oitenta e oito (01/09/1988), residente e domiciliado Rua 
Piava, número 78, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
da Silva Santana e de Severina da Silva Santana. EMYLLE MELO DE OLIVEIRA, es-
tado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital 
(CN:LV.A/303.FLS.208-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de novembro 
de mil novecentos e noventa e seis (22/11/1996), residente e domiciliada Rua Areias, 
número 131, bloco E, apartamento 131, Jardim Campos, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lha de Edson de Oliveira Ramos e de Maria Joselma Melo da Silva.

JOSIAS FABRÍCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão programador, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 48,FLS.85V-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de junho de mil novecentos e oitenta e dois (06/06/1982), residen-
te e domiciliado Rua Italina, número 295, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Lourival Coelho da Silva e de Helena Luiza Fabrício da Silva. SIMONE 
CARVALHO WINTERLY, estado civil divorciada, profi ssão funcionária pública municipal, 
nascida em Salvador, Estado da Bahia, Salvador, BA no dia dezesseis de setembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (16/09/1986), residente e domiciliada Rua Carambola, número 
83, bloco B, apartamento 41, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paul Aloysins Winterly Junior e de Marli Castro de Carvalho.

RODRIGO DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão forneiro, nascido em La-
pão, Estado da Bahia (CN:LV.A/024.FLS.109 LAPÃO/BA), Lapão, BA no dia vinte e dois 
de novembro de mil novecentos e noventa e três (22/11/1993), residente e domiciliado 
Rua Esperança, número 2.297, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Alves de Lima e de Luzia Rodrigues dos Santos Lima. ANDRESA DA 
SILVA ANTUNES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Irecê, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/035.FLS.226 IRECÊ/BA), Irecê, BA no dia vinte e nove de agosto de 
mil novecentos e noventa e oito (29/08/1998), residente e domiciliada Rua Esperança, 
número 2.297, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ariston de 
Andrade Antunes e de Maria Aparecida Rodrigues da Silva.

JOSÉ CARLOS PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV 221,FLS.169-BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove (05/01/1969), residente e 
domiciliado Rua Laços de Ouro, número 222, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Carlos de Souza e de Maria Pereira de Souza. EDNA REGINA REIS BARRETTO, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-
A-28,FLS.126-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de 
mil novecentos e sessenta e seis (23/02/1966), residente e domiciliada Rua Laços de Ouro, 
número 222, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Nilza Reis Barretto.

MATHEUS SANTOS MARTINHO, estado civil solteiro, profi ssão entregador, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/307.FLS.242 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (11/02/1998), residente e domiciliado Rua 
Luiz Antônio Gonçalves, número 661, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Francisco Marcelo da Silva Martinho e de Vanclicia Cunha Santos. JOSEANE MARIA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Belo Jardim, Estado de 
Pernambuco (CN:LV.A/025.FLS.053-BELO JARDIM/PE), Belo Jardim, PE no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (04/10/1989), residente e domiciliada Rua 
Fraternidade, número 677, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Josenildo Luciano da Silva e de Cicera Maria da Conceição.

ADILSON FERREIRA FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico montador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/125.FLS.281 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e dois (30/06/1982), 
residente e domiciliado Rua Trem de Lata, número 03, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira da Fonseca e de Raimunda 
Edvirgens Ferreira Fonseca. JULIANA EDELEN SILVA VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/132.FLS.174V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa (16/09/1990), 
residente e domiciliada Rua Trem de Lata, número 03, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walkir Silva Vieira e de Aliete Vieira.

EDVAN IZIDIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de loja, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/104.FLS.041-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de março 
de mil novecentos e oitenta e oito (12/03/1988), residente e domiciliado Rua Lembranças 
do Futuro, número 03, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Izidio dos Santos e de Valdelice Antonia Izidio dos Santos. CRISTIANE 
DOS SANTOS ALEIXO, estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/489.FLS.059-GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no 
dia treze de julho de mil novecentos e noventa (13/07/1990), residente e domiciliada Rua 
Lembranças do Futuro, número 03, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Aleixo e de Maria Helena Alves dos Santos.

TIAGO MACIEL ALVES, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em Subdistrito 
Brasilândia, nesta Capital (CN:LV.A/069.FLS.598 BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta e seis (23/07/1986), residente 
e domiciliado Rua Vila Progresso, número 101, casa 01, Vila Progresso, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Sidnei Alves e de Cristina Maciel Alves. FERNANDA RIBEIRO 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/193.FLS.267V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de novembro de mil 
novecentos e noventa e três (12/11/1993), residente e domiciliada Rua Norival Aparecido 
Costa, número 60, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edison Ribeiro da Silva e de 
Dalva de Oliveira Silva.

RICARDO BENOSSI FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante, 
nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos 
e noventa e cinco (29/07/1995), residente e domiciliado Rua Luís Delpi, número 326, 
casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Ferreira da Silva e 
de Regiane Benossi. MAYRA SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
estagiária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/241.FLS.138V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (27/01/1996), 
residente e domiciliada Avenida Padre Gregorio Mafra, número 07-B, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto Souza de Oliveira e de Maria de Fatima 
Cabral dos Santos.

CRISTIANO ALEXANDRE ABDO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/010.FLS.040V-LIMÃO/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de março de mil novecentos e setenta e cinco (19/03/1975), residente e 
domiciliado Rua Nicolau Campanella, número 12, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Alexandre Abdo e de Rosa Maria da Silva Abdo. GLAUCIA BORGES 
ELIAS, estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (29/12/1982), 
residente e domiciliada Rua Nicolau Campanella, número 12, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cicero Jose Elias e de Carmem Borges Elias.

JHONNY MARQUES CÂMARA, estado civil solteiro, profi ssão assistente jurídico, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.003V-GUAIANASES/SP), SP no dia 
cinco de agosto de mil novecentos e noventa e dois (05/08/1992), residente e domiciliado 
Rua Cleide, número 187, Jardim do Papai, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lho de Raimundo João Almeida Câmara e de Rosangela Marques 
Câmara. PÉTHALA POLLIANE FERNANDES DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida em Timbaúba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/004.
FLS.226-CRUANGÍ/PE), Timbaúba, PE no dia dez de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e quatro (10/02/1994), residente e domiciliada Rua Cana de Açucar, número 
18, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Nascimento da Costa e 
de Luciene Fernandes de França Costa.

JOSENILDO LUCIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Belo 
Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 08,FLS.214-BELO JARDIM/PE), Belo Jardim, 
PE no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e sessenta e sete (23/09/1967), 
residente e domiciliado Rua Fraternidade, número 677, casa 01, Cidade A. E. Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Luciano e de Maria José da Conceição. 
CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em Sanharó, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 12,FLS.30-BELO JARDIM/PE), Sanharó, 
PE no dia dez de junho de mil novecentos e sessenta e sete (10/06/1967), residente e 
domiciliada Rua Fraternidade, número 677, casa 01, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Amara Julia da Conceição.

RICARDO ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão servidor público, nascido em 
Subdistrito Vila Madalena - (CN:LV.A/012.FLS.100 VILA MADALENA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de abril de mil novecentos e setenta e um (10/04/1971), residente e 
domiciliado Rua Zorrilho, número 26, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Andrade e de Haidê Joana Nascimento An-
drade. ANANDA APARECIDA PINHEIRO, estado civil divorciada, profi ssão servidora 
pública, nascida em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis 
de março de mil novecentos e oitenta e nove (06/03/1989), residente e domiciliada 
Rua Zorrilho, número 26, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ana Lucia Pinheiro.

SIDNEY CLEMENTE TOBIAS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Sebastião, Estado de Alagoas (CN:LV.A/02.FLS.254-SÃO SEBASTIÃO/AL), São 
Sebastião, AL no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e setenta e seis (26/04/1976), 
residente e domiciliado Rua Garcia Barco, número 33, casa 03, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Tobias Neto e de Maria 
Clemente Tobias. FÁTIMA ADRIANA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de janeiro de 
mil novecentos e setenta e um (10/01/1971), residente e domiciliada Rua Garcia Barco, 
número 33, casa 03, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José de Lima e de Cleusa Gonçalves de Lima.

MARIO SERGIO DOURADO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.234-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta e sete (23/05/1987), 
residente e domiciliado Rua Virgínia de Miranda, número 980, casa 01, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Costa dos Santos e de Regina Aparecida 
Dourado dos Santos. SILVANA ARAÚJO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
atendente, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (06/01/1982), residente e domiciliada 
Rua Virgínia de Miranda, número 980, casa 01, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Geraldo da Silva e de Juvana Araújo da Silva.

MARCO ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/024.FLS.012-POÁ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de maio 
de mil novecentos e sessenta e sete (23/05/1967), residente e domiciliado Rua Doutor 
José Nigro, número 137, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson da Silva 
e de Ednir Pedroni. ELIANE FRANCISCA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/050.FLS.136V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e sessenta e nove (01/06/1969), 
residente e domiciliada Rua Doutor José Nigro, número 137, Vila Brasil, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Izabel Francisca dos Santos.

TÍAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/189.FLS.225V-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta e um 
(02/10/1981), residente e domiciliado Rua Padre José Vieira de Matos, número 546, 
bloco B, apartamento 32, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Vicente de Paula Gonçalves e de Maria das Graças de Oliveira 
Gonçalves. DAIANA DE LIMA VALÉRIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/052.FLS.172V-2º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta 
e seis (17/10/1986), residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, número 604, 
apartamento 212, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sila Valério e de Maria Marlene de Lima.

FERNANDO BRUNO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A-76,FLS.231-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(29/07/1984), residente e domiciliado Rua Professor Euclides Luz, número 71, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Uilson Moreira dos Santos e de 
Rosemary Francisca de Brito Bruno. REGINA DE SANTANA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Diadema, neste Estado (CN:LV-A 
113,FLS.30-DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia trinta e um de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e sete (31/01/1987), residente e domiciliada Rua Professor Euclides 
Luz, número 71, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dominicio 
Joaquim dos Santos e de Josefa de Santana Santos.

ELTON JOHN VERISSIMO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/229.FLS.157-LAPA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (28/01/1994), residente e 
domiciliado Rua José Henrique Tomaz de Lima, número 445, casa 02, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Barbosa dos Santos e de Maria Sandra Verissimo 
da Silva. LARISSA DOS SANTOS ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/418.FLS.139-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(27/11/1995), residente e domiciliada Rua José Henrique Tomaz de Lima, número 445, 
casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Santos de Andrade e de 
Lusineide Ferreira dos Santos.

ÉRICO FERNANDO RANGEL SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquinas, nascido em Sapeaçu, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.155-SÃO FELIPE/
BA), Sapeaçu, BA no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(25/08/1986), residente e domiciliado Rua Frei Antônio Faggiano, número 720, bloco 
04, apartamento 21, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme de Jesus Santos e de 
Maria Helena Rangel. ADRIANA DE JESUS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Santo Antonio de Jesus, Estado da Bahia (CN:LV.A/012.FLS.073-São Felipe/
BA), Santo Antonio de Jesus, BA no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(11/01/1988), residente e domiciliada Rua Frei Antônio Faggiano, número 720, bloco 04, 
apartamento 21, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José de Jesus Souza e 
de Ana Cristina Jaqueira de Jesus.
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: GUILHERME CARVALHO DE FRANCO RIBEIRO, nacionalidade brasi-
leiro, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, nascido em Belo Horizonte - MG, no 
dia 16/07/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Addison de Franco 
Ribeiro e de Maria das Graças Carvalho Ribeiro. O pretendente: PRISCILA FLEMING 
FIGUEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascido 
em Santos - SP, no dia 22/07/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Carlos Figueira e de Mara Cecilia Fleming Figueira.

O pretendente: ERWAN PIERRE LUCIEN FLORENT LAMY, nacionalidade francêsa, 
estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em Fontenay-aux-Roses - França, no dia 
08/07/1972, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jean-Claude Lamy e de 
Anny Cayeux. A pretendente: SHARI ANNE AHMED EL-DASH, nacionalidade egípicia, 
estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Peoria - Illinois - Estados Unidos da 
Amércica, no dia 10/04/1970, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ahmed 
Atia Mahmoud El-Dash e de Linda Gentry El-Dash.

O pretendente: JULIEN CROUZILLARD, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/01/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Jean Crouzillard e de Maria José dos Santos Crouzillard. A pre-
tendente: BRUNA DO NASCIMENTO SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/01/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Nelson dos Santos e de Maria da Paz do Nascimento Santos.

O pretendente: PEDRO GABRIEL FERRAZ MOTA, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão jornalista, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/10/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edison Mota e de Janete Leão Ferraz. A preten-
dente: ISABELA AMORIM DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em Florianópolis - SC, no dia 24/05/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Tomé Santelino dos Santos e de Maria 
Bernardete de Amorim dos Santos.

O pretendente: OCTÁVIO DE OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido em Pouso Alegre - MG, no dia 23/04/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Braz dos Santos e de Nanci de Oliveira Santos. 
A pretendente: LÍCIA CRIVELARI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/08/1983, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Luiz Crivelari e de Laura Aparecida Gonçalves Crivelari.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE FAZIA, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/04/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Luiz Fazia Junior e de Laurady Thereza Figueiredo 
Fazia. A pretendente: JULIANA GRECCO FABER, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/06/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sergio Antonio Faber e de Suely Grecco Faber. 
Obs.: Cópia do Edital de Proclamas enviado ao Cartório de residência do pretendente.

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: ANDRÉ RICARDO LIMA QUEIROGA, estado civil divorciado, profi s-
são autônomo, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (04/01/1974), residente 
e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho de José Eribaldo Queiroga e de 
Neiara Lima Queiroga. A pretendente: ALINE ALVES, estado civil divorciada, profi ssão 
microempresária, nascida em Guarulhos - SP, no dia (11/05/1981), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Reinaldo Alves e de Sueli da Penha Alves. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço do Município de São Bernardo do Campo, 
deste Estado, onde o pretendente e residente e domiciliado.

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

Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANTONIO CASTRO FILHO, estado civil viúvo, profi ssão advogado, 
nascido em Pirapora - MG, no dia 13 de outubro de 1951, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Souza Castro e de Aldemira Corrêa 
Castro. A pretendente: DENISE MASON CARRASCO, estado civil divorciada, profi ssão 
pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia 05 de setembro de 1956, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Christovam Bussi Carrasco e de Irayde 
Mason Carrasco.

O pretendente: DENIS DA SILVA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão estoquista, 
nascido em Maceió - AL, no dia 22 de junho de 1984, residente e domiciliado na Vila 
Rica, São Paulo - SP, fi lho de Edjelson da Silva Lima e de Maria Denise da Silva Lima. 
A pretendente: KELLY CRISTINA RUEDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 24 de julho de 1979, residente e 
domiciliada na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lha de Walfrido Rueda e de Vanildes Matos 
Costa Rueda.

O pretendente: EMERSON AURELIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Santo André (Registrado no 2º Subdistrito) SP, no dia 04 de 
outubro de 1976, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de 
Aurelino Avelino de Souza e de Amady Brandão de Souza. A pretendente: TALITA 
CRISTINA DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo (Registrada no Ipiranga) SP, no dia 31 de julho de 1989, residente e domiciliada 
na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Oliveira do Anjos e de Marcia Maria 
Malaquias dos Anjos.

O pretendente: CHAOGUAN SU, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Taishan, Província de Guangdong, China, no dia 15 de maio de 1986, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Su Junnan e de Su Jinduo. A 
pretendente: BIYUN SU, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Taishan, 
Província de Guangdong, China, no dia 15 de abril de 1982, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Wocai Su e de Huixiang Su.

O pretendente: EDMAR OLIVEIRA SPINDOLA, estado civil solteiro, profi ssão médico, 
nascido em Ivinhema (Registrado em Navirai) MS, no dia 16 de março de 1981, residente 
e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Vieira Spindola 
e de Leontina de Oliveira Spindola. O pretendente: LUCAS MORAIS DE OLIVEIRA, 
estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido em Passos -MG, no dia 21 de maio de 
1988, residente e domiciliado no Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Benedito 
Euripedes Oliveira e de Terezinha de Fatima Oliveira.

O pretendente: JOÃO ZAQUEU SACRAMENTO LEAL, estado civil divorciado, 
profi ssão contador, nascido em São Paulo - SP, no dia 27 de fevereiro de 1974, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Martins Leal e de Helena Beça 
Sacramento. A pretendente: MEREDI MACIEL DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão vendedora, nascida em São Joaquim do Monte -  PE, no dia 04 de junho de 
1980, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Severino da 
Silva e de Helena Maciel da Silva.

O pretendente: CALMITO DA SILVA RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em Pindai - BA, no dia 05 de abril de 1958, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Joventino Silva Ribeiro e de Joavina Barbosa 
Evangelista. A pretendente: GENILCE DO ROSARIO BATISTA DOS SANTOS, estado 
civil viúva, profi ssão comerciante, nascida em Bocaiuva do Sul - PR, no dia 23 de 
fevereiro de 1981, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Lourenço Batista e de Placidina do Rosario Batista.

O pretendente: JANIO AOKI, estado civil solteiro, profi ssão representante comercial, 
nascido em Curitibanos - SC, no dia 01 de setembro de 1971, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Keisuke Aoki e de Yoko Aoki. A pretendente: TANIA 
YAEKO TANABE, estado civil solteira, profi ssão comerciária, nascida em Mirante do 
Paranapanema - SP, no dia 19 de outubro de 1972, residente e domiciliada em Mirante 
do Paranapanema - SP, fi lha de Harumiti Tanabe e de Luiza Tanabe. Obs.: Edital 
procedente da Unidade de Serviço de Mirante do Paranapanema, SP.

O pretendente: JORGE CANIL, estado civil solteiro, profi ssão juiz de direito, nascido 
em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 19 de fevereiro de 1960, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Attilio Canil e de Encarnacion 
Mingorance Canil. A pretendente: VALERIA DE SOUZA VITO, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Presidente Prudente (Registrada em Pirapozinho) SP, 
no dia 08 de agosto de 1975, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de José Vito e de Maria Lusmã de Souza Vito.

O pretendente: RODRIGO CARLOS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em Goiânia (Registrado na 1ª Zona) - GO, no dia 30 de 
abril de 1988, residente e domiciliado no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho de 
Itiberê Ferreira da Silva e de Abadia Divina de Oliveira e Silva. A pretendente: MARYLIN 
SILVA DO PRADO, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 28 de março de 1985, residente e domiciliada no Jardim Anália Franco, São 
Paulo - SP, fi lha de Odair Joaquim do Prado e de Maeli Silva do Prado.


