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“A televisão é como 
as torradeiras: 
carrega-se no botão 
e sai sempre a 
mesma coisa”.
Alfred Hitchcock (1899/1980)
Cineasta inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,06% Pontos: 
61.700,29 Máxima de +0,72% : 
62.112 pontos Mínima de -0,58% 
: 61.307 pontos Volume: 5,61 
bilhões Variação em 2017: 2,45% 
Variação no mês: 2,45% Dow 
Jones: -0,29% (18h25) Pontos: 
19.906,00 Nasdaq: +0,21% 
(18h25 Pontos: 5.532,44 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1971 Venda: R$ 3,1983 
Variação: -0,66% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,28 Venda: R$ 3,38 
Variação: -0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2091 Venda: R$ 
3,2097 Variação: +0,12% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1870 
Venda: R$ 3,3530 Variação: 
-0,42% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,12% ao 
ano. - Capital de giro, 14,92% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.184,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,98% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 121,399 
Variação: +0,8%.

Cotação: R$ 3,2210 Variação: 
-0,79% - Euro (18h25 Compra: 
US$ 1,0565 Venda: US$ 1,0565 
Variação: +0,31% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3780 Venda: R$ 
3,3800 Variação: -0,29% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2900 Ven-
da: R$ 3,5400 Variação: -0,48%.

vespa Futuro: -0,11% Pontos: 
62.430 Máxima (pontos): 62.935 
Mínima (pontos): 62.050. Global 
40 Cotação: 908,698 centavos 
de dólar Variação: -0,75%.

Produtos tipicamente 
consumidos no verão 
estão 9,25% mais caros 

neste ano, mostra estudo do 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV). A lista de 
produtos selecionados pela 
FGV inclui 22 itens, e 9,25% 
é a variação média dos preços 
entre janeiro e dezembro de 
2016, na comparação com o 
mesmo período de 2015.

Essa cesta de produtos do 
verão registrou infl ação maior 
do que o Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), da 
FGV, que fechou 2016 com 
alta de 6,18%. “Os principais 

     

Produtos de verão estão 
9,25% mais caros neste 
ano, revela estudo da FGV

vilões foram passagens aé-
reas (35,92%), refrigerantes 
light/diet (16,16%) e frutas 
(14,99%), que registraram os 
aumentos mais expressivos”, 
diz uma nota divulgada pela 
FGV.

Apesar da infl ação, alguns 
produtos fi caram mais bara-
tos no período. “Erva mate 
(-12,05%), hotel (-1,62%), 
excursão e tour (-1,56%) 
apresentaram quedas em seus 
preços”, diz a nota. Segundo a 
FGV, o pesquisador André Braz, 
autor do estudo, ponderou que 
é preciso levar em consideração 
que houve aumento na taxação 
das bebidas. 

“As passagens áreas, por 
conta da redução da con-
corrência e da infl uência do 
dólar, permaneceram em um 
patamar elevado. Em contra-
partida, a recessão colaborou 
para a redução dos preços 
relativos à hotelaria e aos ele-
trodomésticos”, diz a nota da 
FGV. Eletrodomésticos como 
ar condicionado (3,13%), 
geladeira e freezer (3,47%) e 
ventiladores (5,96%) subiram 
menos do que o IPC.

O forte calor dos últimos 
dias pode manter esses preços 
pressionados. “Essa infl ação 
medida é aquela que se acu-
mulou do verão passado até 

Passagens aéreas (35,92%), refrigerantes light/diet (16,16%) e frutas (14,99%),

que registraram os aumentos mais expressivos.

esse. Contudo, devido ao forte 
calor, ainda podem ocorrer 
novos aumentos por conta 

da lei da oferta e da procura. 
E o aumento do calor é um 
item sobre o qual não temos 

controle”, completou Braz, 
conforme a nota da FGV 
(AE).

O Índice de Custo de Vida 
(ICV) na cidade de São Paulo 
teve alta de 6,15% em 2016. A 
infl ação medida pelo indicador 
do Dieese, foi, no ano passado, 
5,31 pontos percentuais menor 
do que a verifi cada ao longo de 
2015. As despesas diversas fo-
ram o item com maior variação 
ao longo de 2016, com elevação 
de 12,76%. Na composição, in-
fl uenciaram a alta dos gastos com 
comunicação (12,6%) e com 
animais domésticos (12,7%).

As despesas pessoais regis-
traram elevação de 11,03% no 
resultado fi nal do ano passado, 
com alta de 21% dos gastos 
com fumo e assessórios. Os 
produtos e serviços ligados à 
higiene e beleza tiveram au-
mento de 1,07%.

As despesas pessoais 

registraram elevação

de 11,03% no resultado

fi nal do ano passado.

Brasília - Parlamentares do 
DEM estão sendo criticados 
nas redes sociais porque o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, tem buscado apoio de 
partidos como o PT e o PCdoB 
para conseguir se reeleger ao 
cargo em fevereiro. O deputado 
Pauderney Avelino (DEM-AM), 
pediu confi ança aos eleitores 
e disse que as alianças para 
a disputa não signifi cam que 
o partido vá ‘governar com a 
esquerda’. 

“Repito: confi em em nós e no 
nosso partido! Fazer composi-
ções é da política, não quer di-
zer que assuma compromissos 
de governar com a esquerda!”, 
afi rmou. O deputado retuitou 
mensagens de internautas que 
afirmaram que Maia estava 
disposto a fazer aliança “com 
o diabo” e que as articulações 
do atual presidente da Câmara 
para alcançar a reeleição esta-
vam “aniquilando o partido”.

Centenas de pessoas fi zeram 
fi las ontem (9) para entrar no 
Mosteiro dos Jerônimos, em 
Lisboa, onde é velado o corpo 
do ex-presidente português 
Mário Soares, que morreu no úl-
timo sábado (7), aos 92 anos. Os 
portugueses trouxeram fl ores, 
cartazes e bandeiras de Portu-
gal para homenagear Soares, 
que presidiu Portugal de 1986 
a 1996 e também foi primeiro-
ministro do país (1976-1978 e 
de 1983-1985). 

Alunos do Colégio Moderno, 
fundado pelo pai de Soares, 
também compareceram ao lo-
cal. “Ele lutou pelas liberdades 
individuais e pelos direitos indivi-
duais e quisemos vir prestar essa 
homenagem, porque talvez não 

tivéssemos uma democracia se 
não fosse por ele. Ele faz parte 
da democracia desse país. Trou-
xemos as camisolas [o uniforme] 
para mostrar o orgulho que te-
mos de pertencer a este colégio”, 
disse um dos estudantes. 

Soares é considerado um dos 
grandes nomes da democracia 
portuguesa. Lutou contra a 
ditadura na década de 70, foi 
preso e exilou-se na França. 
Voltou a Portugal, onde cons-
truiu uma respeitável trajetória 
política, tendo sido ministro dos 
Negócios Estrangeiros, presi-
dente da República e primeiro-
ministro. Soares também é 
lembrado por ter encabeçado o 
processo de adesão de Portugal 
à União Europeia (ABr).

Portugueses fazem fi la para entrar no Mosteiro dos Jerónimos, 

em Lisboa, onde é velado o corpo do ex-presidente Mário Soares.

Transferência de escolas
Hoje (10) é o último dia para as 

escolas da rede estadual recebe-
rem os pedidos de transferência 
de estudantes que mudaram de 
endereço no último semestre ou 
têm preferência por uma unidade 
diferente da que está matriculado. A 
solicitação de “deslocamento” deve 
ser feita em qualquer unidade de 
Ensino Fundamental e Médio de todo 
o Estado. Apresentar o documento 
de identidade e o comprovante de 
residência atual.
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Marieta Cazarré/ABr

São Paulo - A Petrobras 
confi rmou ontem (9), que a sua 
subsidiária integral Petrobras 
Global Finance (PGF) planeja 
oferecer títulos no mercado 
norte-americano em uma 
nova emissão. Os títulos serão 
emitidos com garantia total e 
incondicional e a emissão está 
sujeita às condições de merca-
do. Segundo a estatal, a PGF 
pretende usar os recursos da 
venda dos títulos para recom-
prar títulos antigos entregues 
e aceitos para recompra pela 
PGF e usar qualquer recurso 
remanescente para fi ns cor-
porativos gerais, incluindo 
refi nanciamento de dívidas a 
vencer.

A Petrobras também anun-
ciou o início da oferta de re-
compra pela PGF de sete títulos 
até o limite de US$ 2 bilhões, 
de acordo com uma ordem de 
prioridade. A oferta de recom-
pra, que vai expirar às 23h59, 
horário de Nova York, em 6 de 
fevereiro, está condicionada 
à nova emissão, entre outras 
condições.

A primeira prioridade de 
recompra é do título 3,000% 
Global Notes, em seguida apa-
recem os Floating Rate Global 
Notes com vencimento em 
janeiro de 2019. Em terceiro 
lugar, os 7,875% Global Notes 
com vencimento em março 
de 2019, seguidos dos 3,25% 
Global Notes com vencimento 
em abril de 2019; dos 5,75% 
Global Notes com vencimento 

Novo limite de aquisição 
de imóvel via FGTS

Brasília - O Ministério da Cida-
des alterou normas legais para 
adequá-las ao novo limite de aqui-
sição de imóveis com o FGTS, que 
subiu de R$ 650 mil para R$ 800 
mil (R$ 950 mil em Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo e no 
Distrito Federal) após autorização 
do Conselho Monetário Nacional 
(CMN) no fi m do ano. 

Instrução normativa publica-
da no Diário Ofi cial de ontem 
(9), elevou o limite de imóveis 
usados como lastro para opera-
ções de aquisição de cotas com 
recursos do FGTS em fundos de 
investimento imobiliário, em di-
reitos creditórios, debêntures 
e Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários. Os empreendi-
mentos serão compostos por 
unidades habitacionais com 
valor de avaliação de até R$ 800 
mil a R$ 950 mil (AE).

Fotos Públicas

Custo de vida subiu 6,15% em 
2016, em São Paulo, afi rma Dieese

tiveram aumento de 8,89% e as 
revistas, de 15,69%.

A alimentação fechou o ano 
com alta de 8,03%, puxada por 
itens como alimentação fora do 
domicílio (9,43%) e alimentos 
industrializados (11,39%).

Os gastos com saúde aumenta-
ram 6,26%, segundo o índice, com 
destaque para as despesas com 
internações hospitalares (8,56%) 
e medicamentos (11,56%). Con-
sultas médicas registraram alta 
de 5,29% e os convênios médi-
cos, de 5,09%. Habitação teve 
aumento de despesas abaixo da 
infl ação geral (2,65%), enquanto 
o grupo equipamentos domés-
ticos teve queda nos gastos de 
0,69%, com retração dos preços 
de móveis (-4,16%) e utensílios 
(-3,56%) (ABr).

O grupo educação e leitura teve 
alta infl acionária de 8,72%, com 
aumento de 11,47% nos gastos 
com leitura e 8,56% em educação. 
Os livros tiveram os preços com 
alta de 9,07%, os cursos formais 

Portugueses fazem fi la para 
homenagear Mário Soares

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, e o prefeito 
da capital paulista João Doria, 
reuniram, na manhã de ontem 
(9), todo o secretariado de 
governo e administração muni-
cipal, para tratar da integração 
do trabalho das duas esferas. 
Durante o encontro, no Palácio 
do Governo, foram discutidas 
ações prioritárias e parcerias 
entre estado e município. En-
tre os programas anunciados 
está a integração entre as 
redes de ensino estadual e 
municipal.

Alckmin disse que a integra-
ção das redes determinará um 
calendário único para o início 
e término das aulas, número de 
ciclos iguais e mesmo material 
pedagógico. Doria informou 
o que os secretários de Edu-
cação do estado e município 
terão reuniões para traçar as 
estratégias de integração da 
rede de ensino.

Na habitação, Alckmin disse 
que será feito um trabalho 
conjunto para regularização 
fundiá ria, começando por 
Heliópolis. Para o programa 
Casa Paulista e Casa da Família 
foram liberados R$ 37 milhões, 
possibilitando união com o pro-
grama federal Minha Casa Mi-
nha Vida, priorizando habitação 
de interesse social. “A Parceria 
Público Privada (PPP) do Cen-
tro já está em vigência. Serão 
1202 apartamentos na Nova 
Luz, com comércio no andar 
térreo”, disse o governador.

Os outros convênios abran-
gem a área de segurança do 
trânsito, segurança pública, 
serviços públicos, integração 
dos modais de transporte, com-
bate às enchentes, assistência 
à população em situação de 
rua, integração do atendimento 
telefônico da saúde, bombeiros 
e Samu e plantio de mudas de 
árvores (ABr).

Alckmin e Doria reúnem secretários do estado e da prefeitura 

em seminário de integração.

Rovena Rosa/ABr

Alckmin e Doria anunciam 
integração da rede de ensino

Petrobras confi rma oferta de 
títulos globais e recompra

em janeiro de 2020; dos 4,875% 
Global Notes com vencimento 
em março de 2020 e, por últi-
mo, dos Floating Rate Global 
Notes com vencimento em 
março de 2020.

Detentores de títulos que fo-
rem entregues e não retirados 
até as 17 horas, pelo horário de 
Nova York, de 23 de janeiro, e 
aceitos para a recompra, serão 
elegíveis ao recebimento do 
pagamento total, que inclui um 
prêmio pela entrega antecipa-
da. Detentores de títulos anti-
gos de qualquer série entregues 
após esta data de expiração 
antecipada, receberão apenas 
o pagamento correspondente 
pela oferta de recompra, sem 
o prêmio. Os detentores dos 
títulos também receberão os 
juros capitalizados até a data 
de liquidação correspondente 
(AE).
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Eleitores criticam Maia por 
costurar apoio com o PT

Maia ainda não ofi cializou a 
candidatura, mas tem traba-
lhado para conseguir vencer 
já no primeiro turno, marcado 
para o próximo dia 2. Para isso, 
ele tem conversado tanto com 
partidos da base do governo, 
como da oposição. O democrata 
espera conseguir o apoio dos 
parlamentares do PT, como 
aconteceu no ano passado, 
quando foi eleito para um man-
dato-tampão após a cassação 
do ex-presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (AE).



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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

OPINIÃO
Mais dinheiro para 
comprar imóveis

Imóvel novo continua 

sendo o sonho de 

muita gente. Mas é no 

segmento de imóveis 

usados (também 

conhecido como 

mercado secundário 

ou de terceiros) que 

a ampla maioria das 

pessoas realiza o sonho 

da casa própria

Embora não tenhamos, 
ainda, metodologia para 
apurar com absoluta 

precisão o desempenho do 
setor de imóveis usados, é pos-
sível chegar a alguns números 
com base em dados históricos 
de outros mercados, como 
Estados Unidos e Espanha. 
Nesses países, a cada imóvel 
novo vendido, de seis a sete são 
comercializados no segmento 
de terceiros.

Se essas mesmas estatísticas 
espelharem a realidade da ca-
pital paulista, podemos afi rmar 
que, em 2016, as imobiliárias 
que operam com imóveis usa-
dos efetuaram mais de 120 mil 
transações de compra e venda. 
Um número nada desprezível, 
uma vez que os imóveis novos 
devem ter encerrado o ano 
passado (balanço ainda não 
fechado) com cerca de 16 mil 
unidades residenciais vendi-
das. Um dos elementos motriz 
desse desempenho, sem dú-
vida, é o crédito imobiliário, 
cujas projeções para este ano 
que vem são de leve alta. 

De acordo com a Associação 
Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança 
(Abecip), em 2017, a liberação 
de crédito para o fi nancia-
mento à comercialização e à 
construção de imóveis deverá 
fi car entre R$ 45 bilhões e R$ 
50 bilhões. O volume é até 11% 
superior ao desempenho de 
2016, ainda segundo a associa-
ção.  Todos os dados computam 
apenas os recursos liberados 
pelo sistema SBPE (Sistema 
Brasileiro de Poupança e Em-
préstimo), ou seja, das cader-
netas de poupança. Operações 
feitas com Fundo de Garantia 
estão fora da conta.

Dentre as razões para essas 
estimativas, destaca-se o prog-
nóstico de que a taxa básica de 
juros continuará em queda. Se 
a Selic baixar a 11% ao ano, 
conforme preveem especialis-
tas, os bancos ganharão fôlego 
para captar mais dinheiro para 

as cadernetas de poupança 
e repassar recursos a juros 
menores nos fi nanciamentos 
imobiliários. Isso é salutar, uma 
vez que é o crédito imobiliário 
que abre os horizontes para 
que muitas pessoas adquiram 
sua moradia.

Para quem empreende no 
mercado imobiliário e para 
quem pretende comprar imó-
vel, é uma boa notícia, depois 
de dois anos consecutivos de 
queda no volume de crédito 
concedido. Mais: recursos 
abundantes para financia-
mento também impactam uma 
imensa maioria de pessoas que 
precisam vender seus imóveis 
para adquirir outra residência, 
ou investir no negócio próprio, 
ou educar os fi lhos...

É importante frisar que 
temos margem para a expan-
são do crédito imobiliário. 
Traçando um paralelo com a 
realidade de outros países no 
que se refere à participação dos 
financiamentos imobiliários 
em relação ao PIB, no Brasil, 
em 2015, essa relação foi de 
9,8%. Nos Estados Unidos, 
quase chega a 70%. No Reino 
Unido, é de 75%. No nosso 
vizinho Chile, alcança 20%.  
Ressalte-se, ainda, o nível 
de inadimplência do crédito 
imobiliário. Atualmente, gira 
em torno de 2%, o menor 
patamar em comparação a ou-
tras linhas de fi nanciamentos 
bancários - como automotivos 
e crédito pessoal - e cartões 
de crédito.           

Mais crédito para fi nanciar a 
compra de mais imóveis - novos 
ou usados - é fator relevante na 
atual conjuntura econômica. 
Se você comprar um imóvel, 
por exemplo, automatica-
mente estará gerando renda e 
emprego em setores como de-
coração, arquitetura, pintura, 
segurança, limpeza... Recursos 
utilizados em transações imo-
biliárias desaguam em dezenas 
de outros mercados.

Para que essa realidade 
atinja maiores e melhores ín-
dices no curto e médio prazo, 
a redução dos juros é a saída 
que se demonstra mais viável. 
Se as projeções da Abecip se 
confi rmarem em 2017, pelo 
menos poderemos iniciar este 
ano com bons agouros - ainda 
que tímidos.

(*) - É presidente da Rede Imobiliária 
Secovi e diretor de Imóveis de 

Terceiros da vice-presidência de 
Intermediação Imobiliária e Marketing 

do Secovi-SP.

Nelson Parisi Júnior (*)
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Telefone, leitor de música, 
dispositivo para acessar a in-
ternet, videogame, agenda e câ-
mera fotográfi ca. Foi juntando 
todas essas funções em um só 
objeto que Steve Jobs, um dos 
empresários mais infl uentes do 
mundo, deu “à luz” o precursor 
de todos os smartphones: o 
iPhone. 

A apresentação que mudou os 
rumos dos celulares aconteceu 
no dia 9 de janeiro de 2007, em 
São Francisco, quando a Apple 
lançou um aparelho sem tecla-
do de botões, substituído pelo 
hoje comum iTouch. O primeiro 
modelo do iPhone se chamava 
“2G”, ou “Edge”, e tinha um 
display pequeno comparado 
aos atuais. Mas, na época, era 
considerado tecnologia “de 
ponta”. O dispositivo chegou 
ao mercado norte-americano 
em 29 de junho de 2007 e, so-
mente no primeiro dia, 525 mil 
unidades foram vendidas. 

Steve Jobs apresenta o Iphone em evento da Apple.

O estudo apontou as 
circunstâncias em que 
ocorre o maior número 

de óbitos por descargas elétri-
cas: 43% das mortes acontecem 
durante o verão e a probabi-
lidade de um homem morrer 
por raio é 4,5 vezes maior que 
a de uma mulher. Além disso, a 
cada três mortes, duas ocorrem 
ao ar livre.

A prática de atividades agro-
pecuárias continua liderando 
as circunstâncias com maior 
número de vítimas. As mortes 
no campo representam 25% 
do total de óbitos por raio 
em todo o país, variando de 
um mínimo de 12% na região 
Norte a 25% na região Sul. As 
mortes que ocorrem dentro de 
casa estão em segundo lugar 
e representam 17%, variando 
de um mínimo de 7% no Su-
deste e Centro-Oeste a 21% 
no Nordeste.

A maioria das mortes aconte-

O maior número de óbitos por descargas elétricas acontecem durante o verão.

O presidente da Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunciou um aumento de 50% 
no salário mínimo, que sobe para 40.638 
bolívares (US$ 60, na taxa ofi cial mais alta, 
e US$ 12, na cotação do mercado negro). 
“Para começar o ano, decidi pelo aumento. 
Seria, se levarmos em conta o aumento que 
dei em janeiro de 2016, o quinto em um 
ano”, disse Maduro, na primeira transmis-
são de 2017 de seu programa semanal no 
canal estatal VTV.

O salário é complementado com um 
bônus de alimentação de 63.720 bolívares 
(US$ 93, na taxa ofi cial). O aumento inclui 

O papa Francisco afi rmou 
ontem (9) que o terrorismo é 
causado por uma “miséria espi-
ritual” e pela “pobreza social”. 
Em mais um apelo contra a 
violência por motivação reli-
giosa, o líder da Igreja Católica 
discursou para o corpo diplo-
mático do Vaticano e disse que 
o “terrorismo fundamentalista 
é fruto de uma grave miséria 
espiritual e de uma notável po-
breza social”. “Faço um apelo a 
todas as autoridades religiosas 
para rejeitarem com força 
qualquer ato de assassinato 
em nome de Deus”. 

Segundo ele, o terrorismo 
poderá ser combatido somen-
te com a contribuição “dos 
líderes sociais e políticos”, 
os quais podem garantir a 
liberdade religiosa e promo-
ver ações que “evitem um 
terreno fértil para o funda-
mentalismo”, como medidas 
de combate à pobreza. No 
mesmo discurso, o Papa co-
mentou a crise imigratória que 
atinge a Europa e agradeceu 
países como Itália, Alemanha, 

Para o papa, o”terrorismo fundamentalista é fruto de uma 

grave miséria espiritual.
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Inpe divulga dados de mortes 
por raios dos últimos 15 anos
O Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) analisou 
dados relativos às 1.792 mortes por raios constatadas durante os últimos 15 anos, entre 2000 e 2014

ce na região Sudeste (28%) e 
as outras quatro regiões estão 
empatadas com 18% cada. São 
Paulo é o estado com maior 
número de vítimas, seguido 
por Minas Gerais, Rio Grande 

do Sul, Pará, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso e Goiás. Em 
2015 morreram 104 pessoas. 
Em 2016, as projeções preli-
minares indicam que o número 
de mortes deve fi car abaixo de 

70 casos. Se confi rmado, será 
o menor valor anual registrado 
desde o início do levantamen-
to, em 2000. A média anual 
no período foi de 111 mortes 
(Agência Fapesp).

Papa diz que pobreza e miséria 
espiritual causam terrorismo

Grécia e Suécia por medidas 
de acolhimento de refugiados, 
entre os quais, frequentemente, 
há denúncias de infi ltração de 
terroristas. 

“Uma abordagem cautelosa 
por parte das autoridades pú-
blicas não signifi ca uma política 
de isolamento”, disse Francisco. 
“Não se pode reduzir esta dramá-
tica crise atual a um simples nú-
mero”, afi rmou, referindo-se aos 

milhares de imigrantes do norte 
da África e do Oriente Médio 
que fogem de seus país devido 
às guerras e ao terrorismo. 
“Na Europa, onde não faltam 
tensões, a disponibilidade ao 
diálogo é o único caminho para 
garantir a segurança e o de-
senvolvimento do continente”, 
comentou o Papa, admitindo 
que vê com “preocupação” o 
futuro do continente (ANSA).

Há 10 anos, Steve Jobs 
apresentava o iPhone ao mundo

No fim do mesmo ano, o 
“queridinho” de Jobs estreou 
no Reino Unido, na França, 
na Itália e, a partir daí, no 
mundo todo. Já se passaram 
10 anos da estreia do produto 
mais rentável da história da 
Apple, e ele continua sendo 

o responsável por dois terços 
de sua receita anual. E apesar 
de muitas críticas, o iPhone e 
seu design minimalista, com 
um software exclusivo, não só 
sobreviveram aos anos, como 
continuam sendo febre global 
(ANSA).

Maduro aumenta salário mínimo em
50% na Venezuela

de valor do bolívar frente ao dólar. Além do 
alto custo de vida, os venezuelanos sofrem 
com a escassez de alimentos e remédios.

Para combater o desabastecimento, 
Maduro anunciou um plano destinado a 
criar “um sistema de lojas” que venderão 
produtos básicos a preços subsidiados, 
controlado pelos comitês locais de Abaste-
cimento e Produção (Clap), organizações 
municipais que distribuem comida em 
áreas populares.

Segundo o presidente, as lojas estarão 
localizadas nas 45 cidades mais povoadas 
do país (Ag. France Press).

os aposentados, acrescentou Maduro. Os 
aumentos sucessivos decretados pelo 
governo foram devorados pela infl ação, 
estimada em 475% em 2016 , e pela perda 

Medicamento 
para tratamento 
da Doença de 
Crohn 

O Ministério da Saúde acaba 
de incorporar o medicamento 
Certolizumabe Pegol para tra-
tamento da Doença de Crohn, 
no nível moderado a grave, 
por meio do SUS. A decisão 
atualiza o Protocolo Clínico de 
Diretrizes Terapêuticas dessa 
enfermidade, modernizando 
os tratamentos médicos com as 
devidas orientações em relação 
aos critérios, melhores formas 
de atuação e dosagem do re-
médio para cada caso.

A Doença de Crohn é uma do-
ença infl amatória que pode afetar 
qualquer parte do tubo digestivo, 
desde a boca até o ânus, e tem 
origem ainda não conhecida. Pa-
cientes com o estágio moderado 
a grave usualmente estão com a 
saúde bastante comprometida 
e apresentam um ou mais dos 
seguintes sintomas: febre, perda 
de peso, dor abdominal acentua-
da, anemia e diarreia frequente. 
Com esse novo medicamento, a 
expectativa é amenizar os sin-
tomas e melhorar a qualidade 
de vida do portador da doença 
(Ag.Saúde).

Cristiano é 
eleito o melhor 

O português Cristiano Ronaldo 
foi eleito o melhor jogador do 
mundo pela Fifa ontem (9) e 
recebeu o inédito "The Best". Os 
outros três que havia recebido 
da entidade máxima do futebol 
eram em parceria com a revista 
"France Football". A "Bola de 
Ouro", de qualquer maneira, foi 
para as mãos do português no 
mês de dezembro.

"Estou muito feliz. Quero agra-
decer em primeiro lugar meus 
companheiros, do Real Madrid 
e de Portugal. A minha família e 
todo o meu staff que está sem-
pre presente nos bons e maus 
momentos. O ano de 2016 foi o 
melhor ano da minha carreira", 
disse o jogador do Real Madrid.

O atacante ainda alfi netou seu 
maior rival, Lionel Messi, que não 
compareceu - assim como todos os 
jogadores do Barcelona - à premia-
ção. "Os prêmios falam por si mes-
mo. Gostaria que Messi estivesse 
aqui hoje, mas hoje não está aqui", 
acrescentou. Para vencer, CR7 
derrotou o próprio Messi e o francês 
Antoine Griezmann (ANSA).
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O que mudar em 
seu planejamento de 
marketing em 2017?

Em 2016, passamos 

por um momento de 

extrema instabilidade 

política, que resultou 

em um impeachment 

presidencial, além 

de outros fatores que 

atingiram diretamente 

os rumos da economia 

brasileira

Investimentos em queda e 
incertezas no futuro, fi ze-
ram com que o PIB  recu-

asse mais de 4% nos primeiros 
três trimestres desse ano, 
segundo dados divulgados pelo 
IBGE, no fi nal de novembro. 
São sete trimestres seguidos de 
recuo! Apesar dos economistas 
não estarem tão animados com 
a ano que chega, meu otimis-
mo me faz considerar a velha 
lógica de “quanto pior a crise, 
melhores os anos seguintes”, 
2017 poderá nos brindar com 
uma retomada no crescimento 
econômico, abrindo assim, no-
vas oportunidades para voltar 
a investir. 

Esse cenário nos leva a uma 
simples pergunta - sua empre-
sa e os projetos dos quais você 
faz parte estão preparados para 
explorar essa oportunidade? 
Creio que esse seja um momen-
to 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 nú-
mero 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. Ao planejar 
as ações de marketing 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 
faturamento, já que o aumento 
das suas conversões, sejam 
elas vendas diretas ou leads 
qualifi cados, naturalmente au-
mentará 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 rele-
vante 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 pe-
ríodo tenebroso, acredito que 
2017 será de fato um ano de 
novas oportunidades e preci-
samos aproveitá-las ao máximo 
de forma efi ciente. Pense mui-
to 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! 

(*) - É CEO da Supersonic, primeira 
empresa brasileira 100% focada no 
aumento das taxas de conversões 

de sites.

Rafael Damasceno (*)

A - Prova da OAB
Bacharéis e estudantes de Direito dos dois últimos semestres da graduação 
que estejam em busca do exercício regular da profi ssão de advogado, devem 
começar a se preparar e a intensifi car os estudos para a primeira fase do XXII 
Exame da OAB. A prova objetiva está marcada para 2 de abril. Com foco 
neste público e visando promover o maior índice de aprovação do mercado, o 
recém-criado Centro Preparatório Jurídico está iniciando a primeira turma do 
Curso Intensivo OAB Online e Ao Vivo. Com alcance nacional e carga horária 
de 180 horas, abrangendo todas as 17 disciplinas exigidas, oferece bônus 
que contribuirão para a fi xação do conteúdo e para ampliar as chances dos 
estudantes. Saiba mais no tel. 4118-4080 ou(www.portalcpjur.com.br). 

B - Contrato de Emprego 
A Roncato Advogados promove no próximo dia 19, às 9h30, o evento “Relação 
entre PJ - CLT - Terceirização - Cooperativismo”. A palestra será comandada 
pela advogada Michely Xavier, especialista em Direito do Trabalho. Coorde-
nadora da área trabalhista e previdenciária do escritório, Michely abordará 
as particularidades de cada forma de contrato de emprego, destacando as 
vantagens e desvantagens. A palestra é voltada a administradores, diretores, 
gestores e supervisores e será realizada no Auditório Roncato Advogados, na 
Vila Mariana. A inscrição gratuita pode ser feita por e-mail (comunicacao@ron-
catoadvogados.com.br) ou por telefone: 3171-0588. As vagas são limitadas.

C - Conteúdo Audiovisual
O RioContentMarket 2017 acaba de confi rmar a presença de mais quatro 
keynote speakers de peso para o evento, que acontece de 8 a 10 de março 
de 2017, no Rio de Janeiro. Vão apresentar cases e suas experiências 
no mercado audiovisual Marie Jacobson, vice-presidente executiva de 
programação e produção da Sony Pictures Television; Michelle Satter, 
diretora do programa de longas-metragens do Sundance Institute; Alon 
Shtruzman, CEO da Keshet International, e Perla Farias, vice-presidente-
sênior de desenvolvimento de roteiros da Telemundo Studios. O evento 
acontece nos dias 8, 9 e 10 de março, no Hotel Windsor Barra. As inscri-
ções estão abertas. Informações: (www.riocontentmarket.com).

D - Rota Mais Longa 
A British Airways aterrissou na última quarta-feira (4) no Aeroporto 
Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, em Santiago, com o 

voo que inaugura a rota entre Londres e a capital chilena. Este é o 
primeiro voo sem escalas entre as duas cidades e a rota mais longa 
operada pela aérea britânica, com duração de 14 horas e 40 minutos. 
São quatro voos semanais, operado pelo Boeing 787-9 Dreamliner, a mais 
nova e mais avançada tecnologicamente aeronave da frota da British 
Airways. O avião tem capacidade para 216 passageiros e apresenta 
quatro cabines diferentes Econômica, Econômica Premium, Executiva 
e Primeira classe. O modelo conta ainda com o novo design da cabine 
First, desenhado especialmente para esta aeronave.  

E - Luxury Store
Punta é um lugar para quem vê a vida com olhos acostumados ao que 
há de melhor, e para aproveitar o clima de festas do ano, o Fasano Las 
Piedras de Punta Del Leste, no Uruguai, traz uma pop-up store com 
algumas das marcas mais desejadas do mundo como Emilio Pucci e 
Ralph Lauren. Peças selecionadas das marcas estarão à venda no hotel 
durante todo o período de férias, se estendendo até 20 de fevereiro. 
Outras marcas internacionais também terão suas coleções expostas 
no espaço montado durante a temporada no Lounge do Fasano Las 
Piedras. Outras informações em: (www.fasanolaspiedras.com).

F - Agente de Transformação 
O Setor de Transdisciplinaridade Aplicada à Saúde do Departamento 
de Medicina Preventiva da Unifesp está com inscrições abertas para 
curso de especialização intitulado ‘A Transdisciplinaridade aplicada 
ao cotidiano das Empresas, da Educação e da Saúde: a Integrali-
dade’. Sua metodologia valoriza e intervém em todas as dimensões 
do paciente (física, metabólica, vital, mental e espiritual), criando 
condições para que a cura das doenças crônicas seja despertada, isto 
é, aborda a saúde multidimensional, alcançando a plenitude do ser 
humano, inclusive a dimensão espiritual. Destinado a quem cuida 
de Ambiente Organizacional, Saúde ou Educação. Mais informações: 
(http://procdados.epm.br/).

G - Profi ciência no Inglês
O Skills and Enterprises Development (Seda) acaba de inovar mais 
uma vez e chega ao Brasil oferecendo um curso de MBA com foco em 
negócios e profi ciência no inglês. O programa Seda Executive Education 
de MBA é oferecido em parceria com a ESUP, com aulas ministradas 

por professores bilíngues, duração de 18 meses em formato presencial 
quinzenal, além de imersões em Dublin, na Irlanda, onde possui sede. 
Todo o curso foi pensado para que o aluno tenha uma experiência 
internacional, com a possibilidade de fazer, de fato, um intercâmbio 
de conhecimento. Afi nal, para ser um bom profi ssional não há receita 
infalível, tem que se qualifi car cada vez mais. Outras informações: 
(http://mbaseda.com).

H - Master Imobiliário  
O Secovi-SP e a FIABCI-Brasil promovem anualmente o Master Imobiliá-
rio que, em 2017, chega à sua 23ª edição. O prêmio Master Imobiliário 
está dividido em duas categorias: ‘Empreendimento’, voltada para as 
edifi cações residenciais, comerciais, de lazer e urbanização, de dife-
rentes portes e que devem estar totalmente concluídas; e ‘Profi ssional’, 
destinada aos trabalhos e projetos específi cos de qualquer natureza 
ligados à área imobiliária. É a maior premiação nacional do setor e 
reconhece projetos ou soluções que contribuam para o aprimoramento 
das atividades do segmento. Informações e inscrições: tel. 5078-7778 
e (www.premiomasterimobiliario.com.br). 

I - Pontos no Rio
A Aya Tech, startup brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento de pro-
dutos de saúde e bem estar com nanotecnologia, abre cadastramento 
de distribuidores e pontos de venda no Estado do Rio de Janeiro. O 
objetivo, além de aumentar o alcance da inovadora linha de produtos 
biorepelentes aplicáveis em roupas e superfícies para combate aos 
mosquitos da dengue, zika virus e Chikungunya, entre outros insetos, 
é capilarizar a presença da empresa a nível nacional. A empresa pre-
tende captar mais de 100 novos canais, entre distribuidores e redes de 
supermercados, drogarias e livrarias no Rio de Janeiro e outras cidades 
do Estado. A política de canais é estruturada em preços diferenciados 
por quantidade, com ações extras de suporte e apoio aos distribuidores. 
Saiba mais: (www.aya-tech.com.br).

J - Engenharia Automotiva  
O Centro de Engenharia Automotiva da Poli-USP abriu o segundo 
(e último) período de inscrições para o processo seletivo do curso 
de Especialização em Engenharia Automotiva - turma 2017. O prazo 
termina no próximo dia 20. As aulas começam em fevereiro. A fi cha 
de inscrição está disponível em (http://www.automotiva-poliusp.org.
br/). O processo seletivo inclui análise de currículo e, se necessário, 
entrevista. Com carga horária mínima de 372 horas/aula e duração de 
até 30 meses, o curso é presencial, ministrado no campus do Butantã 
da USP. O programa inclui disciplinas de tecnologia e de gestão de 
empresas. Outro diferencial é a monografi a, que deve ter foco na so-
lução de um problema real de empresa do setor automotivo. Outras 
informações tel. 3817-5488 ou (mpauto@usp.br).

A - Prova da OAB
Bacharéis e estudantes de Direito dos dois últimos semestres da graduação 

voo que inaugura a rota entre Londres e a capital chilena. Este é o
primeiro voo sem escalas entre as duas cidades e a rota mais longa
operada pela aérea britânica com duração de 14 horas e 40 minutos
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O mercado fi nanceiro espera 
que a inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
fi que em 4,81% este ano. A 
projeção está no boletim Focus, 
pesquisa semanal do Banco 
Central (BC) feita com insti-
tuições fi nanceiras e divulgada 
sempre às segundas-feiras. Na 
semana passada, a previsão 
para o IPCA era 4,87%.

A expectativa é de que a infl a-
ção de 2017 se situe bem abaixo 
da projetada para 2016, cuja 
estimativa passou de 6,38% 
para 6,35%, entre a primeira 
semana de janeiro e esta sema-
na. Para a Selic, taxa básica de 
juros da economia, a previsão 
do mercado foi mantida em 
10,25% ao ano. As instituições 
fi nanceiras, portanto, apostam 
na continuidade da trajetória de 
redução dos juros.

Diante da recessão econô-

mica e da melhora na infl ação, 
o BC tem sinalizado que pode 
intensifi car o corte da taxa bá-
sica. Nas duas últimas decisões, 
o Copom cortou a Selic em 0,25 
ponto percentual. Atualmente, 
a taxa está em 13,75% ao ano. 
A Selic é um dos instrumentos 
usados para infl uenciar a ativi-
dade econômica e, consequen-
temente, a infl ação. 

Quando o Copom aumenta a 
Selic, a meta é conter a demanda 
aquecida, e isso gera refl exos nos 
preços, porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e estimulam 
a poupança. Quando o Copom 
diminui os juros básicos, a ten-
dência é que o crédito fi que mais 
barato, com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o con-
trole sobre a infl ação. A projeção 
de instituições fi nanceiras para o 
crescimento da economia (PIB) 
este ano permanece em 0,50% 
(ABr).

Este foi o pior resultado do varejo nacional dos últimos 16 
anos, ou seja, desde o início do levantamento da atividade 
comércio pela Serasa. O pior resultado até então havia sido 

o recuo de 4,9% em 2002 por causa da crise do racionamento 
de energia elétrica.

De acordo com os economistas da Serasa, as difi culdades en-
frentadas pelos consumidores durante o ano passado (juros altos 
nos crediários, desemprego em alta, confi ança ainda em patamar 
deprimido) impactou negativamente a atividade varejista, ao 
longo de todo o ano de 2016. A maior retração do consumidor 
no ano passado deu-se no segmento de veículos, motos e peças, 
o qual registrou queda de 13,0% frente ao mesmo período do 
ano passado. A segunda maior queda foi de 12,6%, observada 
no movimento dos consumidores nas lojas de tecidos, vestuário, 
calçados e acessórios. 

Houve recuo também signifi cativo, de 11,1%, nas lojas de mó-
veis, eletroeletrônicos e equipamentos de informática. Retrações 

Houve recuo também signifi cativo, de 11,1%, nas lojas de móveis, 

eletroeletrônicos e equipamentos de informática.
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Varejo teve o pior 
resultado em 16 anos
De acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, o movimento dos consumidores 
nas lojas de todo o país caiu 6,6% no ano de 2016 em relação ao ano de 2015

menores ocorreram nas lojas de material de construção (-5,4%) e 
nos supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (-7,0%). 
Somente o segmento de combustíveis e lubrifi cantes se mantém no 
terreno positivo, com alta de 1,8% em relação período acumulado 
de janeiro a dezembro do ano passado (Serasa Experian).

Mercado fi nanceiro 
prevê infl ação de 
4,81% para 2017

O Índice de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S) apresentou variação 
de 0,50% na primeira semana do ano, 
com alta de 0,17 ponto percentual em 
relação à semana anterior. Os dados 
são da pesquisa do Ibre da FGV. 
Quatro das oito classes de despesas 
do índice tiveram alta em suas taxas 
de variação. A maior contribuição 
partiu do grupo habitação (-0,67% 
para -0,28%). Dentro desse grupo, 
a eletricidade residencial passou de 
-5,87% para -3,96%. Também regis-
traram alta os conjuntos alimentação 

IPC-S registra alta e fi ca em 0,50%
(0,44% para 0,75%), transportes 
(0,78% para 0,96%) e comunicação 
(0,25% para 0,36%). Nessas classes 
de despesa, destacaram-se os itens 
carnes bovinas (0,15% para 1,08%), 
tarifa de ônibus urbano (0,04% para 
0,68%) e tarifa de telefone móvel 
(0,03% para 0,30%), respectivamen-
te. Tiveram decréscimo os grupos: 
vestuário (0,73% para 0,27%), saúde 
e cuidados pessoais (0,71% para 
0,66%), educação, leitura e recreação 
(0,95% para 0,78%) e despesas diver-
sas (1,50% para 1,24%) (ABr)
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A reforma do ISS 

aprovada no Senado no 

fi nal do ano passado, 

associada às novas 

regras para exportação 

estabelecidas pelo 

Município de São 

Paulo e ao mais novo 

posicionamento do STJ 

quanto ao tema, promete 

um ano atribulado para 

os prestadores de serviço

Até que a reforma entre 
em vigor, o recolhimen-
to do imposto segue 

a seguinte regra: recolhe-se 
aos cofres do município onde 
se encontra o domicílio da 
empresa; ou seja, no atual ce-
nário, uma empresa com sede 
em São Paulo, mas atuante em, 
digamos, mil municípios, reco-
lheria o ISS devido somente aos 
cofres paulistanos e de acordo 
com a disciplina estabelecida 
por este único município. 

O que a atual reforma pro-
mete é que esse mesmo 
contribuinte passe a recolher 
o ISS para cada um dos mil 
municípios em que atua, 
conforme as regras, códigos, 
guias e alíquotas prescritas 
por cada uma das mil cidades. 
Projetemos uma empresa de 
atuação nacional e teremos 
cinco mil regras, códigos, guias 
e alíquotas diferentes a serem 
observadas.

A retórica é dramática, mas 
serve para provar que os res-
ponsáveis pela elaboração de 
nossas leis são desprovidos de 
qualquer conhecimento da re-
alidade prática das empresas, 
que suas medidas, ainda que 
adotadas em nome da nobre 
causa de se “por fi m à guerra 
fiscal”, possam, em última 
análise, por fi m às próprias em-
presas, tamanha a difi culdade 
operacional gerada.

O aumento de custo é sensi-
velmente notado em empresas 
cuja atividade implica, intrinsi-
camente, na execução de seu 
serviço em diversos municí-
pios, a exemplo das rastreado-
ras de veículos que, num único 
trajeto, podem cruzar centenas 
de cidades. Encontram-se na 
mesma situação os serviços de 
saúde e de cartão de crédito, 
cujo recolhimento tende a 
pulverizar-se em inúmeras 
localidades. 

Espera-se, contudo, que tal 
entrave seja resolvido por meio 
da sistemática da retenção na 
fonte, procedimento com po-
tencial de reduzir sensivelmen-
te a burocracia relacionada 
ao recolhimento do imposto e 
viabilizar as operações das em-
presas nos mais diversos muni-
cípios. Além do deslocamento 
da localidade da cobrança do 
imposto, a reforma institui a 
taxação sobre atividades que, 
a nosso ver, sequer constituem 
uma real prestação de serviços, 
a exemplo de aplicativos e sites 
de streaming como Netfl ix, 
Spotify e Amazon Prime, o 
que representa um potencial 
aumento no custo de tais 
empresas, que, até então, não 
computavam o ISS em seu 
preço, fato que pode levar a 
revisão dos termos contratuais 
junto aos seus assinantes. 

Some-se a esse cenário o “vai 
e vem” legislativo performado 
pela Prefeitura de São Paulo 
que, num espaço de poucos 
meses, foi da “extinção” da 
não incidência do ISS nas 
exportações de serviços ao 
estabelecimento de regras 
nadas esclarecedoras. Em 
abril, a Secretaria Municipal 
de Finanças afi rmou, através 
de seu Parecer nº 2/16, que 
a mera realização de serviço 
em território nacional seria 
sufi ciente para que o mesmo 
fosse considerado como pres-
tado em território nacional e, 
por conseguinte, tributado 
pelo ISS. 

Na sequência, a fi m de re-
mediar o absurdo Parecer nº 
2/16, o Fisco Paulistano reesta-
beleceu a necessidade de que 
se verifi que o local onde são 
irradiados os resultados do ser-
viço (no Brasil ou no exterior), 
sem, contudo, defi nir cada um 
dos critérios (elemento ima-
terial, interesse econômico, 
etc) necessários para tanto. 
Pior, o novo parecer (nº 4/16) 
excluiu uma série de serviços 
(informática, intermediação, 
administração de fundos, 
consórcio, cartão de crédito 
ou débito, etc) das hipóteses 
de exportação, sobre os quais 
incidirá invariavelmente o ISS 
(independentemente do local 
do resultado).

De acordo com tal parecer, 
teríamos a tributação pelo ISS 
no caso de serviço de informá-
tica (help desk, por exemplo) 
solicitada por uma empresa 
estrangeira pelo simples fato 
de o mesmo ter sido desen-
volvido em território nacional, 
ignorando-se completamente 
o fato de o respectivo resulta-
do ser percebido no exterior. 
Em meio a este turbilhão de 
normas absurdas, o STJ reco-
nheceu a não incidência do ISS 
sobre o pagamento de serviços 
prestados por uma empresa 
brasileira a um contratante 
localizado nos França, cuja 
fi nalidade era a elaboração de 
projetos de obras a serem exe-
cutadas no país onde se localiza 
a empresa contratante. 

No referido caso, o tributo 
era exigido pelo Município 
de Porto Alegre com base 
na alegação de que o projeto 
havia sido elaborado no Brasil, 
sendo que outro serviço, o de 
construção, seria desenvolvido 
na França, o que foi acertada-
mente rechaçado pela corte. 
Para os Ministros do STJ a 
análise do projeto deixa claro 
que a sua fi nalidade somente 
poderia ser alcançada na Fran-
ça, o que, ao fi m, alinha-se as 
disposições de legislação de 
regência do ISS. 

Nesse contexto, consideran-
do a importância do julgado, 
bem como o intricado hori-
zonte legislativo de 2017, é 
essencial que os contribuintes 
revisem (contratual e opera-
cionalmente) suas atividades, 
de forma a alinha-las às regras 
constitucionais que as nor-
teiam, não deixando espaço a 
arbitrariedades legislativas ou 
fi scalizatórias que fatalmente 
resultarão em prejuízo às 
empresas.

(*) - É sócio do Braga & Moreno 
Consultores e Advogados.

Thiago Garbelotti (*)

ISS promete 2017 
agitado para empresas

Criação do 
registro 
nacional 
de veículos 
roubados

A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara apro-
vou projeto do deputado Co-
vatti Filho (PP-RS) que altera 
o Código de Trânsito Brasileiro, 
com a criação do Registro Na-
cional de Veículos Roubados 
e Furtados (Renaverf) e do 
Registro Nacional de Veículos 
em Depósito (Renaved). Este 
banco de dados fi cará disponí-
vel para consulta para todos os 
cidadãos, por meio eletrônico.

No texto original, o termo 
utilizado para as duas situações 
(apreendidos e furtados ou 
roubados) era Cadastro Nacio-
nal de Veículos Apreendidos 
(CNVA), mas foi alterado pelo 
relator na comissão, deputa-
do Marcelo Matos (PHS-RJ), 
que apresentou parecer pela 
aprovação do texto. Matos 
também propôs em sua versão 
a inclusão das atribuições ao 
órgão máximo executivo de 
trânsito da União, o Denatran, 
de organizar e manter os novos 
Renaved e Renaverf, por ser 
da competência do Denatran 
a consolidação desses bancos 
de dados.

“A medida trará grandes 
benefícios à sociedade, so-
bretudo aos proprietários que 
tiverem seus veículos roubados 
ou furtados, pois facilitará a 
localização do bem após ter 
sido recuperado pela polícia. 
Inúmeros são os casos em que 
o veículo nessas condições fi ca 
por longo tempo n os pátios das 
unidades policiais à espera do 
proprietário para reavê-lo”, afi r-
mou o parlamentar. O projeto 
tramita em caráter conclusivo 
e ainda será analisado pelas 
comissões de Segurança Públi-
ca; de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

A Comissão de Desenvolvimento Econômico 
da Câmara aprovou proposta que garante des-
conto regressivo na alíquota devida pelas micro 
e pequenas empresas nos primeiros três anos de 
vida. Pela proposta, o desconto é de 30% nos 
primeiros 12 meses e chega a 10% durante o 
segundo ano. A partir do quarto ano da empresa, 
vale a alíquota cheia.

O texto aprovado é um substitutivo do depu-
tado Vinícius Carvalho (PRB-SP) ao projeto do 
deputado licenciado Marcelo Belinati. O texto 
original garantia o desconto ao longo dos dois 
primeiros anos, com redução na alíquota de 30% 
e, no segundo ano, 15%. Segundo Carvalho, a 
proposta é criativa e pode estimular pequenos 
negócios em fase inicial. “Sem perda de arreca-
dação, e com potencial de impulsão no futuro. 
Não obstante, entendemos que essa proposta 
poderia ser mais abrangente”, disse.

Pela proposta, esses descontos só poderão ser 
dados novamente aos empresários benefi ciados 
depois de dois anos, para empresas de ramos 

Carvalho: a proposta é criativa e pode 

estimular pequenos negócios em fase inicial.

A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou 
proposta que determina que os presos primários cum-
pram pena preferencialmente em estabelecimentos 
prisionais exclusivos, nos quais eles sejam agrupados 
de acordo com classifi cação em exame criminológico. 
O texto também prevê incentivo para que esse detento 
seja inserido em atividade laboral no próprio estabele-
cimento prisional, após receber orientações/instruções 

e de acordo com suas aptidões e capacidade.
O projeto recebeu parecer favorável do relator no 

colegiado, deputado Delegado Edson Moreira (PR-
MG). “Não podemos fi car inertes diante do quadro 
deplorável em que se encontra nosso sistema peniten-
ciário, situação que traz grandes refl exos para o amplo 
espectro da segurança pública do País”, ressaltou o 
relator (Ag.Câmara).

Desde o Código Civil de 
2002, é permitido alterar o 
regime de bens após o casa-
mento. O procedimento deve 
ser requerido judicialmente 
por ambos os cônjuges desde 
que a alteração não cause 
prejuízo a terceiros. Projeto 
em análise na Comissão de 
Constituição e Justiça do Se-
nado dispensa a necessidade 
de juiz no chamado pacto 
pós-nupcial, admitindo a 
mudança de regime de bens 
por escritura pública.

De acordo com o projeto do 
senador Antônio Carlos Vala-
dares (PSB-SE), a alteração do 
regime de bens do casamento 
será feita por meio de requeri-
mento assinado conjuntamente 
pelos cônjuges dirigido ao tabe-
lião de notas, que, atendidos 
os requisitos legais, lavrará 
a escritura pública indepen-
dentemente da motivação do 
pedido. A proposta exige que 
os requerentes sejam assistidos 
por advogado.

Em se tratando de cônjuges 
casados sob o regime de se-
paração obrigatória de bens, 
o tabelião de notas somente 

Casamento comunitário: 68 casais de baixa renda tiveram a 

união civil celebrada no Estádio Mané Garrincha

em novembro último.

Já está pronto para inclu-
são na pauta da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE) o projeto da 
senadora Vanessa Graziottin 
(PCdoB-AM) que garante às 
mulheres o direito de opção 
ao serviço militar. Segundo o 
projeto, a mulher que quiser 
participar do serviço militar 
poderá apresentar-se durante 
o período de seleção no ano 
em que completar 18 anos de 
idade. Ou seja, ao contrário dos 
homens, a participação femi-
nina deverá dar-se de forma 
voluntária.

A proposta recebeu voto 
favorável da relatora, senadora 
Lídice da Mata (PSB-BA), que 
incluiu uma emenda sobre o im-
pacto orçamentário da adoção 
da medida. A senadora acolheu 
a manifestação do Ministério 
da Defesa, que informou sobre 
a necessidade de adaptações 
dos órgãos de recrutamento 
do serviço militar para a ad-
missão das mulheres, como a 
construção de alojamentos e 
vestiários apropriados e vesti-
menta específi ca, dentre outros 
aspectos.

A possibilidade de participação das mulheres inclusive como 

combatentes nas Forças Armadas segue preceito constitucional.

O anúncio foi feito ontem 
(9) pelo presidente 
Michel Temer durante 

evento de entrega de 61 am-
bulâncias para o estado. Mais 
cedo, o presidente visitou al-
gumas regiões alagadas pelas 
recentes chuvas no Rio Grande 
do Sul.

“Queremos construir aqui [no 
Rio Grande do Sul] um presídio 
federal de segurança máxima. 
E quero anunciar pela primeira 
vez este fato. Sei que não é nada 
agradável anunciar presídios, 
mas volto a dizer: a realidade 
social atual exige medidas 
desta natureza” disse Temer. 
Ele lembrou que a Constituição 
estabelece que o preso deve 
cumprir a pena em estabele-
cimentos distintos de acordo 
com a natureza do delito, com 
a idade e com o sexo. 

“Isso não se cumpre no nosso 
país”, disse Temer .“Estamos 
portanto determinando aos 
estados que haja estabele-
cimentos distintos. Se ele 

Michel Temer durante entrega de 61 ambulâncias do Samu, em Esteio/RS.
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Temer anuncia construção 
de presídio federal no RGSul
Um dos cinco presídios federais, previstos no Plano Nacional de Segurança Pública, será construído no 
Rio Grande do Sul

cometeu crimes de potencial 
ofensivo menor, vai para um 
estabelecimento prisional. Se 
cometeu potencial ofensivo 
muito mais violento, vai para 
outro estabelecimento de pri-
são”, acrescentou o presidente, 
ao ressaltar a separação de de-
tentos por crime está prevista 
no plano, que será enviado ao 

Congresso Nacional.
Temer disse que outra medi-

da para reduzir a superlotação 
das penitenciárias do país é a 
construção de presídios esta-
duais. Há a previsão de novas 
unidades em 25 unidades da 
Federação. “Espero que daqui 
a 20 anos quem esteja nessa 
tribuna venha dizer que está 

construindo só escolas e pos-
tos de saúde, e não presídios. 
Mas a realidade atual nos leva 
a necessidade imperiosa da 
construção de presídios, até 
para tirar [presos] daqueles pre-
sídios que cabem 700, mas têm 
1,5 mil pessoas. Já mandamos 
verba de quase R$ 900 milhões 
para isso”, disse (ABr). 

Projeto permite que cônjuges 
alterem regime de bens em cartório

lavrará a escritura de alteração 
de regime de bens se provada 
a superação das causas que o 
motivaram. Os cônjuges deve-
rão promover a averbação das 
mudanças perante os cartórios 
de registro civil e de imóveis e, 
caso qualquer dos cônjuges seja 
empresário, junto ao Registro 
Público de Empresas Mercantis 
e Atividades Afi ns.

O objetivo principal da propos-
ta, segundo o autor, é satisfazer 
os interesses das partes, que, de 

maneira mais simples, poderão 
alterar o regime de bens sem 
depender da via judicial e em 
consequência diminuir o nú-
mero de processos distribuídos 
ao Judiciário. “A realização 
de uma escritura de alteração 
de regime de bens só vem a 
sedimentar o novo contexto do 
direito das famílias onde deve 
primar a intervenção mínima 
do Estado nas relações fami-
liares”, argumenta Valadares 
(Ag.Senado).

Senado analisa projeto que dá às mulheres 
direito de opção ao serviço militar

“Tudo isto certamente impli-
cará despesas que deverão ser 
estimadas para a verifi cação do 
impacto orçamentário no exer-
cício em que entrar em vigor e 
nos dois subsequentes”, obser-
vou Lídice em seu voto. Tam-
bém por causa deste processo 
de adequação orçamentária, 
a relatora acrescentou ainda 
outra emenda, estabelecendo 
que a inclusão das mulheres no 
serviço militar deverá se dar 730 
dias após a sanção da proposta, 

em caso de aprovação.
Para Vanessa, a possibilidade 

de participação das mulheres 
inclusive como combatentes nas 
Forças Armadas segue preceito 
constitucional, uma vez que o 
artigo 5º da Constituição iguala 
homens e mulheres em direitos e 
obrigações. Caso a proposta, que 
tramita em caráter terminativo, 
seja aprovada na CRE, poderá 
seguir diretamente para a aná-
lise da Câmara dos Deputados 
(Ag.Senado).

Desconto tributário para pequena 
empresa nos três primeiros anos

distintos, e quatro anos, para empresas do mesmo 
ramo. Caso a empresa tenha sido criada só para 
se benefi ciar dos descontos, o texto estabelece 
que o valor seja devolvido em dobro pelo em-
presário, além de fi car impedido de receber o 
benefício por dez anos. A proposta tramita em 
regime de prioridade e ainda será analisada 
pelas comissões de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Prisões exclusivas para detento primário
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niais, 

Ótimo! Se “ele” é daqueles que aprontam baderna, con-
fusão e vandalismo, é muito bom e justo que a polícia o 
tenha PEGO. 

O que não é nada bom é dizer que você – ou quem quer que 
seja – já tinha CHEGO!

E por que não? 
Porque essa construção verbal simplesmente NÃO EXISTE!
Se tantas pessoas a usam, é porque fazem “analogia burra” 

com formas semelhantes de outros verbos, que possuem essa 
fl exão.

Para entender isso, precisamos fazer uma revisita à Gramá-
tica, mais precisamente à Morfologia e, dentro dela, às Classes 
de Palavras. É lá que vamos encontrar o Verbo. Veremos que, 
quanto à classifi cação, ele pode ser: 

Regular

Irregular

Anômalo

Defectivo

Abundante 

Auxiliar

Regular é aquele que não sofre variação em seu radical 
durante toda a conjugação e segue um paradigma. Exemplo: 
Vender (vendO, vendES, vendE, vendEMOS, vendEIS, 

vendEM).

Irregular, ao contrário, recebe variações em seu radical ao 
longo de sua conjugação.
 Exemplo: Fazer (façO, fazes, faZ, fazemos fazeis, 

fazem).

Anômalo é o que apresenta uma irregularidade profunda, 
anômala.
 Exemplo: Ser (sou, és, é, somos, sois, são)

Defectivo é aquele que não possui todas as formas de con-
jugação; tem um defeito.
 Exemplo: Colorir (não possui a 1ª pessoa do presente do 

indicativo: “coloro”)
Abundante é o verbo que possui mais de uma forma, espe-

cialmente no particípio.

 Exemplos: pegar: pegado e pego; secar: secado e seco; 

tingir: tingido e tinto.

Auxiliar, por sua vez, é o verbo que auxilia a conjugação 
de outro.
 Exemplos: Ele tinha chegado; vamos ler; queriam entrar; 

ser amado.
Todos os verbos abundantes abundam em forma – isto é, têm 

mais de uma – principalmente no particípio, em que possuem 
as opções regular e irregular. Vejamos alguns deles:

Aceitar aceitado aceito

Afl igir afl igido afl ito

Exaurir exaurido exausto

Expulsar expulsado expulso

Fritar fritado frito

Pagar pagado pago

Pegar pegado pego

Matar matado morto

Morrer morrido morto

E CHEGAR?

Bem, chegar NÃO É UM VERBO ABUNDANTE!
É apenas um verbo regular da primeira conjugação. Não 

possui a regalia de formas abundantes. Conta somente com o 
particípio regular: CHEGADO. 

A fl exão CHEGO só se justifi ca na primeira pessoa do pre-
sente do indicativo, assim: Eu CHEGO.

Este é mais um dos muitos erros cometidos por pessoas que 
passam a repetir alguma coisa que leram ou ouviram, sem ter o 
cuidado de analisar-lhe a forma, o conteúdo e o sentido. 

Por ocasião dos jogos da Copa, a TV mostrou o caso de uma 
graciosa menininha que cantava 
parte do Hino Nacional como 
lhe fora possível entender:

 “Ó pátria amada, GOIA-

BADA, salve, salve...”

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.
br – jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

“Ele foi pego 
porque a 
polícia já 

tinha chego!”O BB afi rmou que a mar-
gem de contribuição 
(que avalia o consumo 

de produtos e serviços) é 40% 
maior nas contas digitais em 
relação às presenciais, repre-
sentadas pelos clientes que 
ainda vão até as agências. 

Já o Itaú informa que seu 
índice de efi ciência (relação 
entre despesa e receita) é quase 
15% maior na agência virtual 
na comparação com a agência 
física. Para oferecer diversos 
serviços para os clientes, é 
preciso que as empresas do 
mercado fi nanceiro invistam 
em tecnologias que garantam 
segurança e, assim, tragam con-
fi ança para os usuários e desta 
forma eliminem ao máximo a 
possibilidade de fraudes. 

“O Certifi cado Digital é atu-
almente uma das mais seguras 
e acessíveis ferramentas neste 
sentido. Como ele gera uma 
assinatura única a cada uso, 
com o uso da criptografi a, é 
praticamente impossível que 
se tenha algum tipo de fraude 
nas operações bancárias. Além 

Certifi cado Digital pode garantir 
contas digitais no sistema bancário
Recentemente, dois dos maiores bancos do País – Banco do Brasil e Itaú – divulgaram que suas 
rentabilidades são muito maiores com clientes que utilizam as suas plataformas online, ou seja, as 
contas bancárias digitais

de ferramentas como a certi-
fi cação digital, a lucratividade 
dos bancos será crescente, 
já que muitas contas novas e 
outras que migrarem para o 
ambiente virtual passarão a 
fazer parte dessa nova realida-
de de mercado, diz o diretor 
executivo da ANCD. “Com o 
certifi cado digital ICP Brasil se 
evita diversos tipos de gastos 
que existem numa conta física, 
presencial, e, para o cliente, são 
oferecidos os mesmos serviços, 
com a facilidade de permitir 
o acesso em qualquer lugar, 
em qualquer horário, a partir 
de um computador, tablet ou 
smartphone. 

Quando passam a usar contas 
virtuais, os clientes logo perce-
bem a praticidade proporciona-
da e se fi delizem ainda mais com 
o seu banco, passando a adquirir 
não apenas os serviços básicos, 
mas, em grande parte, outros 
tipos de serviços disponíveis”, 
complementa Cangiano.

Fonte: Associação Nacio-
nal de Certificação Digital 
(ANCD).

disso, em 2016, foi agregada 
a biometria, que trouxe ain-
da mais segurança para os 
usuários”, diz Antônio Sérgio 
Cangiano, diretor-executivo da 
Associação Nacional de Certifi -
cação Digital (ANCD).

Em 2016, o Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) anunciou 
que os bancos com atuação no 
Brasil poderiam passar a usar 
os meios virtuais, desde que 

em ambiente seguro, para abrir 
e encerrar contas bancárias 
e de poupança pela internet. 
Para isso, é preciso o uso de 
tecnologia segura, como o 
Certifi cado Digital com biome-
tria, que garante a veracidade 
destes processos e que já é de 
pleno conhecimento por parte 
do sistema bancário, acrescenta 
Cangiano.

A partir dessa autorização e 
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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)

Um novo modelo de trabalho 
que vem se destacando entre 
os profissionais brasileiros, 
principalmente nas grandes 
capitais, é o coworking, este 
é um formato que possibilita 
o compartilhamento de espa-
ços e recursos de escritórios 
entre as pessoas, reduzindo 
muito os gastos operacionais. 
Segundo Fernando Bottura, 
diretor executivo da Gowork, 
empresa líder no segmento, 
essa opção se estabeleceu no 
mercado pela sua acessibilida-
de e praticidade. 

“Hoje existem empresas 
como a nossa, que possibilitam 
essa estrutura de forma muito 
simples, assim, para um empre-
endedor ou empresa que preci-
sa de um espaço diferenciado 
para trabalho, um coworking 
é o ideal”.

Há várias ofertas por esse 
tipo de serviço, existindo até 
os gratuitos, mas o grande 
destaque fi ca para os espaços 
locados, pois neles as pessoas 
podem contar com toda uma 
infraestrutura profi ssional de 
um escritório de alto padrão. 
Podendo até mesmo utilizar 
o coworking como endereço 
fi scal da empresa ou de uma 
fi liar.

São diversas as facilidades, 
tais como:
 • Não precisa se preocupar 

com locação de imóvel e 
todas difi culdades relacio-
nadas; 

 • Moveis e outros utensílios 
de escritórios já fazer parte 
do pacote dos principais 
coworkings; 

 • Se estabelece como uma 
alternativa ao isolamento 
do modelo home office, 
que se mostra por vezes 
improdutivo; 

 • Opções de encontrar loca-
lizações privilegiadas que 

proporcionam potenciali-
zação de novos negócios. 

Outro ponto importante 
é que esses espaços não se 
limitam apenas para peque-
nos negócios. “Hoje existe a 
possibilidade de empresas de 
qualquer porte locarem esses 
espaços e utilizarem os bene-
fícios, para quem precisa de 
apenas uma estação existem 
espaços coletivos, mas para 
quem quer espaços maiores 
e personalizados, a partir de 
quatro unidade já podemos 
fornecer e não existindo limites. 
Já fi zemos diversos projetos 
especiais para empresas de 
grande porte”, explica o diretor 
da Gowork.

Boa parte dos gastos de uma 
empresa se encontra nos pro-
cessos administrativos, são os 
custos com telefonia, luz, água, 
manutenção, limpeza, dentre 
outros que quando se coloca 
na ponta do lápis se mostram 
muito expressivos. Isso, sem 
contar, com o aluguel. Ao locar 
um espaço de coworking, existe 
a possibilidade de unifi car todos 
esses gastos em um só, muito 
abaixo do que seria em outra 
situação.

“O grande diferencial é que 
a divisão só proporciona be-
nefícios para quem se utiliza 
desse modelo de trabalho, pois 
os gastos chegam a fi car até 
40% menores do que em uma 
locação individual de escritório, 
isso sem contar com o tempo 
que se ganha por não ter que se 
preocupar com essas questões 
que não fazer parte do escopo 
do negócio”, conta Fernando 
Bottura. Enfi m, para empresas 
modernas que necessitam de 
espaços para crescer, um co-
working é mais que uma opção, 
é um diferencial.

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

Coworking – um 
modelo de trabalho

de futuro

A recomendação é pesquisar 

sempre a taxa e demais 

acréscimos.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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TESTE DE GRAVIDEZ NA ADMISSÃO
Empresa pode solicitar teste de gravidez no exame admissional? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM ESTABILIDADE NO TRABALHO PODE PEDIR 
DEMISSÃO. HÁ NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE ALGUM 
DOCUMENTO ESPECÍFICO EM QUE ELE ABRA MÃO DESTE DIREITO?  

Informamos que perante a legislação não existe impedimento em o 
empregado estável realizar um pedido de demissão, devendo apenas 
fazer uma comunicação manuscrita e informar que abrirá mão do seu 
período de estabilidade. Base Legal – Art.500 da CLT.

REGRAS DA JORNADA DE TRABALHO PARCIAL
Quais as regras para jornada de trabalho parcial? Existindo esta 
jornada, há condições/restrições para dispensas e contratações? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO COM MAIS DE 30 DIAS DE AVISO PRÉVIO
Rescisão por pedido de demissão onde o funcionário tem mais de 30 
dias de aviso prévio. Nesse caso podemos descontar os 30 dias de aviso 
na rescisão e indenizar o que passar dos trinta? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE RECEBE PENSÃO POR FALECIMENTO DE CÔNJUGE 
TERÁ DIREITO AO BENEFÍCIO POR AFASTAMENTO PELO INSS?

Informamos que perante a legislação não existe impedimento no 
recebimento conjunto da pensão por morte com auxílio-doença ou 
auxílio-doença acidentário. Base Legal – Decreto nº3.048/99, art.167.

COMPRAR DO PRODUTOR RURAL PF
Empresa do regime do Simples Nacional está comprando produtos 
de um produtor rural pessoa física (CEI). Qual código de recolhimento 
deve usar na GFIP? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JANEIRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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AUTO POSTO BARRANCÃO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 29007585, válida até 29/12/2.021, para Posto de Abastecimento
de Veículos, sito à Rua Miguel de Castro, nº 23. Vila Pereira Barreto. São Paulo/SP.

Taxa média de juros de 
operações de crédito 
caiu em dezembro

A taxa média de juros das 
operações de crédito caiu entre 
novembro e dezembro, segundo 
dados divulgados  pela Associa-
ção Nacional dos Executivos 
de Finanças, Administração 
e Contabilidade (Anefac). A 
taxa de juros média geral para 
pessoa física passou de 8,2% 
ao mês (157,47% ao ano) em 
novembro para 8,16% em de-
zembro (156,33% ao ano), a 
menor desde agosto de 2016. 
Para pessoa jurídica, a taxa de 
juros média geral caiu de 4,82% 
(75,93% ao ano) em novem-
bro para 4,74% em dezembro 
(74,32% ao ano).

Segundo a entidade, a que-
da é resultado da redução da 
taxa básica de juros, a Selic, 
e pela expectativa de novas 
diminuições. Das seis linhas de 
operações de crédito pesquisa-
das, apenas os juros do cheque 
especial subiram no período, 
passando de 313,63% ao ano em 
novembro para 314,51% ao ano 
em dezembro, a maior desde 
março de 1999. No cartão de 
crédito, os juros passaram de 
459,53% ao ano para 453,74% 
ano, menor taxa desde outubro 
de 2016.

Os juros do CDC para fi nan-
ciamento de veículos fi caram 
estáveis, em 31,68% ao ano. 
Registraram quedas entre no-
vembro e dezembro os juros 
do comércio (de 98,95% ao 
ano para 98,50% ao ano), do 
empréstimo pessoal de bancos 
(71,94% ao ano em novembro 
para 71,15% ao ano em dezem-
bro) e do empréstimo pessoal 
por fi nanceiras (61,79% ao ano 
para 160,05% ao ano). Segun-
do a Anefac, a recomendação 
para os que pretendem utilizar 
operações de crédito é pes-
quisar sempre a taxa de juros 
e demais acréscimos e evitar 
comprometer todo o orçamento 
com dívidas. 
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Especial

"Temos uma presença nos Estados Unidos 
que está muito aquém da nossa poten-
cialidade e do que somos", acrescentou 

o embaixador. Sergio Amaral disse que, desde que 
assumiu o posto de embaixador em Washington, 
em setembro do ano passado, fi cou impressionado 
com a "subrepresentação" do Brasil em setores 
importantes da vida norte-americana, particular-
mente o Congresso Nacional.

Segundo o embaixador, o Congresso norte-ame-
ricano, que tem maioria republicana, vai desempe-
nhar, nos próximos anos, papel "muito importante" 
no futuro dos Estados 
Unidos. Por essa razão, 
disse ele, o Brasil precisa 
aproveitar o momento 
para "ter maior proxi-
midade", para discutir 
os assuntos de seu inte-
resse e apresentar pro-
postas que aproximem 
os dois países.

Em um contexto de 
relações internacionais 
em que o Brasil não é 
parte de nenhum pro-
blema levantado por 
Donald Trump, durante 
a sua campanha eleitoral, as propostas brasilei-
ras "são muito positivas". Ele disse que, além do 
Congresso, o Brasil pretende aprofundar relações 
também com o setor acadêmico e do pensamento 
norte-americano. De acordo com o embaixador, a 
comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos 
também pode ter papel relevante em uma maior 
aproximação do Brasil com os Estados Unidos. 

"São 1 milhão e 100 mil pessoas, que estão presen-
tes em várias cidades, em várias regiões, são ativas, 
participam da vida comunitária, e podem ser um 
ativo quando buscamos aproximação maior com 
os congressistas. Porque nas suas comunidades 
elas já têm um peso político que pode se traduzir 
em questões de interesse do Brasil.", acrescentou 
Amaral. Ao falar sobre o anseio que existe em 
ambos os países para o aumento do comércio, o 
embaixador afi rmou que, atrás dos problemas que 
surgem, há oportunidades. 

"Muitas pessoas e países estão preocupados 
com as restrições do novo governo em relação 
ao Tratado de Cooperação Transpacífi ca, que 

Brasil quer intensifi car relações com 
os Estados Unidos e ampliar comércio
Com a posse do presidente Donald Trump em 20 
de janeiro próximo, o governo brasileiro pretende 
intensifi car as relações com os Estados Unidos visando 
a ampliar o comércio bilateral, resolver questões que 
permitam aumentar os investimentos norte-americanos 
no Brasil e acelerar a cooperação entre os dois países 
em projetos nas áreas de defesa e de energia, disse o 
embaixador do Brasil em Washington, Sergio Amaral, 
em entrevista ao programa Revista Brasil

"Muitas pessoas e países estão preocupados com as restrições do novo governo em 
relação ao Tratado de Cooperação Transpacífi ca, que aparentemente não vai

ser ratifi cado, ou muito provavelmente não vai ser ratifi cado".

aparentemente não vai 
ser ratifi cado, ou muito 
provavelmente não vai 
ser ratifi cado".

"Isso, para nós, não 
é necessariamente um 
problema", disse Sergio 
Amaral. E acrescentou: 
"Não éramos participantes desse processo de 
negociação. Acho até que, se não houver esse 
Acordo Transpacífi co, será mais natural que as 
duas grandes regiões - a da América do Sul, do 

lado do Atlântico - que 
tem o Mercosul, e a da 
América do Sul - que 
está do lado do Oceano 
Pacífico, organizada 
em torno desse acor-
do Transpacífi co - se 
aproximem mais e pro-
movam um processo de 
convergência da Améri-
ca do Sul".

O embaixador Sergio 
Amaral disse que toda 
grande mudança pode 
apresentar difi culdades. 
"Felizmente, no caso 

atual, essas difi culdades não são grandes. Mas elas 
apresentam muito boas oportunidades que temos 
de saber aproveitar".

Donald Trump
O embaixador brasileiro também analisou as 

razões que levaram Donald Trump a ganhar as 
eleições para a presidência dos Estados Unidos. 
Ele disse que a vitória de Trump representa uma 
série de mudanças que ocorrem não só nos Estados 
Unidos, como na Europa. 

"São mudanças muito grandes que mostram nova 
posição da sociedade perante o governo. A socieda-
de não está satisfeita, ela quer mudanças. Ela de-
senvolveu uma atitude antigoverno, antipolíticos, 
porque a sociedade está buscando novos caminhos 
perante essas mudanças. Isso nós notamos muito 
claramente aqui. O que o presidente Trump fez 
na sua campanha foi basicamente capturar esse 
sentimento de insatisfação da sociedade. E soube 
se comunicar com a sociedade e buscar dar uma 
resposta a ela".

Sobre o receio de mui-
tos países de serem afe-
tados pelas mudanças 
que Trump pretende 
imprimir em seu governo, 
Sergio Amaral afi rmou 
que "não cabe à embai-
xada avaliar o governo 
americano". Ele disse que 
pode, porém, comentar 
como essas mudanças 
podem ou não afetar 
o Brasil. "Eu digo que, 
de forma geral, somos 
pouco afetados por essas 
mudanças. O Brasil não 
é parte de nenhum dos 
problemas que foram 
levantados na campanha. 
na área de comércio, não 
temos grande superávit 
com os Estados Unidos. 
Temos é um défi cit de ano 
a ano de US$ 2 bilhões a 
US$ 3 bilhões".

Embaixador do Brasil em Washington, Sergio Amaral, 
diz que o Brasil precisa aproveitar o momento para

"ter maior proximidade" com os Estados Unidos.
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"O que o presidente Trump fez na sua campanha foi 
basicamente capturar esse sentimento de insatisfação 

da sociedade. E soube se comunicar com a
sociedade e buscar dar uma resposta a ela".

Em sua análise, Sergio Amaral observou que 
o Brasil não está capturando investimentos nos 
Estados Unidos em detrimento do trabalhador 
americano. "Ao contrário, nós investimos aqui até 
uma soma expressiva, US$ 24 bilhões nos últimos 

anos, e estamos gerando empregos aqui. Não somos 
um problema nem na área de tráfi co de drogas, 
nem de armas, nem mesmo de terrorismo. A nossa 
contribuição à relação Brasil-Estados Unidos é 
positiva", fi nalizou (ABr).



netjen@netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência de confi ança.www.netjen.com.br
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News@TI
Bate-papo na internet sobre economia para 
viagem

@O ministro do Turismo, Marx Beltrão, participa hoje (10) de 
um bate-papo nas redes sociais do Ministério do Turismo – 

Facebook e Twitter – sobre como economizar para viajar. O tema 
foi o mais votado pelos internautas da enquete #falandoemturismo. 
Participam do debate o planejador fi nanceiro, Leonardo Gomes, e 
o casal carioca Monique Cleto e Rafael Paiva. Monique foi desta-
que no noticiário da semana passada por ter juntado R$ 6 mil em 
moedas para conseguir realizar o sonho de viajar para o Nordeste 
(www.facebook.com/ministeriodoturismo).

Mensageria e comunicação

@A Infobip, operadora de uma das maiores plataformas próprias 
de mensageria e comunicação do mundo, alcançou quase 60% 

dos telefones celulares da população mundial nos últimos 12 meses. 
A empresa ampliou a capacidade da sua plataforma líder em mensa-
geria móvel baseada em nuvem com novos canais de comunicação: 
e-mail, push e Viber, que se integram com os serviços já existentes 
de voz e SMS para oferecer uma solução completa em comunicação. 
Essa atualização faz parte de uma série de melhorias na plataforma, 
que visa oferecer às empresas uma solução de comunicação móvel 
de fácil implementação, voltada ao crescente mercado de comuni-
cação com o cliente.

Unisys Stealth(aware)™ 

@A Unisys Corporation (NYSE: UIS) anuncia o lançamento do 
Stealth(aware)™, uma nova aplicação do software Unisys 

Stealth® que auxilia no combate ao cibercrime, permitindo que as 
organizações implementem facilmente recursos de segurança por 
microssegmentação ao longo de toda a rede. Recentes e importantes 
violações de dados têm gerado maior preocupação em torno dos 
negócios digitais. Além disso, incidentes com ataques de negação de 
serviço (DNS), ameaças internas, ransomware, espionagem direciona-
da e brechas de privacidade devem aumentar nos próximos anos. Ao 
mesmo tempo, equipes de segurança sobrecarregadas e com poucos 
recursos estão se esforçando para detectar e reduzir os riscos. Com o 
Stealth(aware), a Unisys oferece a capacidade de instalar facilmente 
recursos avançados de segurança em qualquer organização, tornando 
a proteção avançada mais acessível para companhias de todos os 
tamanhos (www.unisys.com.br).

Transformação tecnológica 
inova na gestão do

setor de food service

Quando tratamos de 

food service, estamos 

falando de negócios 

complexos, que 

envolvem uma série 

de departamentos, 

funcionários, 

prestadores, 

fornecedores e toda uma 

logística de compras e 

estoque. Gerenciar tudo 

isso exige uma visão 

360º do negócio – e 

muitas vezes o problema 

pode estar naquele 

único grau perdido do 

campo de visão
 

Pequenos desperdícios e 
disparidades no controle 
de estoque, erros de 

atendimento e irregularidades 
de caixa podem somar a milha-
res e até milhões de reais ao 
ano, dependendo do tamanho 
do negócio. Um levantamento 
da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abra-
sel), do ano passado, apontou 
que 34% das empresas do 
segmento estavam operando 
no vermelho - mais do que o 
dobro em relação ao mesmo 
período do ano anterior - e o 
prejuízo acumulado é a prin-
cipal razão.

A boa notícia é que isso 
causou, nos últimos anos, 
uma mudança significativa 
na cultura operacional dos 
restaurantes em busca por 
novas tecnologias para dimi-
nuir as difi culdades de gestão 
e maximizar o aproveitamento 
dos recursos. Isso não signifi ca 
modifi car toda a estrutura de 
um restaurante e transformá-
lo em um ambiente puramente 
high-tech, e sim criar uma 
cultura de gestão apoiada em 
softwares e dispositivos que 
vão impactar diretamente a 
efi ciência do negócio.

Com as tecnologias da cha-
mada terceira plataforma - 
como computação na nuvem 
e big data -, o setor de food 
service evoluiu exponencial-
mente. O processamento de 
dados na nuvem, por exemplo, 
tornou possível integrar milha-
res de dados estruturados de 
diferentes atividades, depar-
tamentos e franquias em uma 
única plataforma, acessadas a 

qualquer momento e de qual-
quer lugar. Combinadas com as 
novas ferramentas de gestão 
de food service, as antigas pla-
nilhas de excel, muitas vezes 
preenchidas manualmente, 
fi caram obsoletas diante da 
atual dinâmica de negócios.

Além disso, a disponibiliza-
ção desses recursos na nuvem 
possibilitou a negócios meno-
res investirem em ferramentas 
de gestão, sem depender dos 
altos gastos em hardware, 
atualização de softwares e 
contratação de profi ssionais 
capacitados para o gerencia-
mento de servidores.

Em questão de mobilidade 
e conectividade, o avanço tec-
nológico também possibilitou 
o gerenciamento de milhares 
de pedidos simultâneos com 
a implementação de coman-
das eletrônicas, tecnologia 
trazida ao Brasil e patenteada 
pela Cheff Solutions. Foi uma 
transformação significativa 
para substituir o papel e caneta 
nos estabelecimentos, o que 
podia resultar em pedidos de-
sorganizados e demorados. E o 
uso cada vez mais frequente de 
dispositivos móveis, como ce-
lulares e tablets, proporcionou 
maior mobilidade e qualidade 
no atendimento.

Já as tecnologias de big data, 
conceito que engloba a captura 
e o processamento de grandes 
volumes de dados, oferecem a 
oportunidade de utilizar todas 
as informações geradas no res-
taurante e nas interações com 
os clientes. Com esses dados, 
gestores podem criar relatórios 
e obter insights valiosos sobre 
os clientes e o próprio negócio. 
Com as informações certas, 
eles podem, por exemplo, tra-
balhar em ações de marketing 
personalizadas.

Como é possível ver, o setor 
está embarcado em um movi-
mento de avanço tecnológico 
na gestão dos negócios, empre-
gando recursos de formas cada 
vez mais acessíveis e presentes 
no dia a dia operacional e do re-
lacionamento com os clientes. 
São novas oportunidades para 
gestores conhecerem e partici-
parem ainda mais da operação, 
eliminando pontos de prejuízo, 
maximizando a efi ciência de 
trabalho e aproximando o setor 
da transformação digital. 

(*) É sócio-fundador da
Cheff Solutions.

Nos quatro dias de even-
to, foram centenas de 
estandes com produtos 

de vertentes completamente di-
ferentes, de babás inteligentes 
até a realidade virtual destinada 
ao "entretenimento adulto". Por 
isso, confi ra 3 áreas nas quais 
a CES 2017 trouxe grandes 
inovações.

Robôs
O ano de 2017 certamente 

será o dos robôs. Ou pelo 
menos é isso que a feira de 
tecnologia quis fazer acreditar. 
Foram dezenas de estandes 
que mostraram robôs com as 
mais variadas funções. Uma 
das principais tendências do evento nesse sentido foi a de robôs 
voltados a crianças.

O primeiro deles é o Kuri, robô da Mayfi eld Robotics que pode 
ler, tocar música, caminhar pela casa evitando obstáculos, além de 
observar a casa, e as crianças, com uma câmera, se for desejado. 
O robô tem as cores branco e preto, formas arredondadas, dois 
olhos arregalados e parece que saiu de um desenho animado. 
Mesmo não sendo especifi camente criado para crianças, seu 
design "fofo" permite que ele seja uma ótima companhia para 
os pequenos.

Outro robô promete proteger bebês e crianças pequenas e 
avisar quando algo está errado para seus pais ou responsáveis. A 
câmara-babá Envirocam, da OneLink, conta com "multisensores" 
que monitoram os batimentos cardíacos do pequeno e avisam 
os pais através de uma mensagem de celular, se por acaso a 
respiração parar ou se a criança acordar.

O robô também conta com sensores de umidade do ar, tem-
peratura e monóxido de carbono. Além deles, outros robôs que 
também fi zeram sucesso no evento, foram o assistente pessoal 
Hub Robot, da LG, e o "elfo de cozinha" Mykie, da Bosch.

Realidade virtual

Outra área que teve destaque na CES deste ano foi a realidade 
virtual. Mesmo que ainda em desenvolvimento, a ideia de poder 
se isolar da realidade com uma tecnologia potente e ter a sensa-
ção de estar em um universo paralelo continua forte, tanto que 
modelos como o Oculus Rift, da Oculus, e o HTC Vive, da HTC, 
que foram apresentados na edição anterior da feira, ainda foram 
muitos visitados nos estandes das companhias neste ano.

Além deles, outros novos modelos foram apresentados. Os 
principais foram os óculos de realidade virtual ODG R-8 e R-9, 
da ODG, e os protótipos dos modelos da Lenovo e da Intel, que 
devem fazer mais sucesso nos próximos anos.

A realidade virtual também chegou neste ano ao "entretenimen-
to adulto". No estande discreto, mas sempre cheio, da Naughty 

Confi ra 3 áreas que ganharam 
destaque na CES 2017

Teve fi m neste domingo, dia 8, a Consumer Eletronic Show de 2017 (CES 2017), a maior feira de 
tecnologia e inovações que acontece todos os anos em Las Vegas, nos Estados Unidos

America, companhia de fi lmes eróticos, a empresa divulgou a 
criação de material pornográfi co feito em formato específi co para 
a tecnologia, com todas as cenas em 360 graus. A companhia quer 
conquistar um público que gostaria de gastar por um conteúdo 
único e cada vez mais real.

Casa e objetos inteligentes

Por fi m, outra tendência que fi cou bem clara na CES 2017 foi 
a "casa inteligente" e os "objetos inteligentes". Nesse sentido, 
um bom exemplo é o Sky, o mordomo virtual da Vivint. Por 
meio de algorítimos, o sistema de inteligência artifi cial analisa a 
rotina da casa e, através disso, automatiza as tarefas domésticas, 
podendo saber o momento ideal para apagar ou acender a luz, 
ligar aparelhos eletrônicos, monitorar a temperatura e até ativar 
a limpeza. O "mordomo" também pode responder e obedecer aos 
comandos dos donos da casa.

Outro sistema de inteligência virtual que fez sucesso no evento, 
e que o faz desde 2014, é o Alexa, o assistente pessoal da Ama-
zon. O Alexa conta com 33 mil tarefas, entre comandos simples 
e mais específi cos, como pesquisar informações, descobrir a 
música e ler as notícias.

No entanto, o real objetivo do assistente pessoal, que o faz ser 
muito mais complexo e evoluído que outros, como a Siri da Apple, 
é que, a partir de objetos inteligentes compatíveis ao sistema na 
casa, como geladeiras, robôs, fornos, sistemas de iluminação e 
televisão, será possível, por exemplo, regular a temperatura da 
casa, trancar as janelas e portas, mudar o canal da TV e ajustar 
as luzes; tudo isso apenas com comandos de voz.

Outro objeto inteligente que foge das já comuns pulseiras que 
monitoram os batimentos cardíacos ou até o consumo de álcool 
no sangue, como a Proof, da Milo Sensors, é a Sleep Number 
360, da Sleep Number, a cama inteligente. O produto tem como 
objetivo ajudar na noite de sono do usuário.

Para isso, ela ajusta a elevação do colchão calculando os movi-
mentos da pessoa durante a noite e até registra o ronco do usuário, 
ajustando a cama para que a respiração da pessoa se estabilize e 
ela possa assim parar de roncar. Além disso, a cama ainda vem 
com um aquecedor de pés e um alarme (ANSA).

Gabriel Germinara (*)

A Bain & Company entre-
vistou mais de 50 profi ssio-
nais (banqueiros, fundos de 
capital, especialistas em TI, 
executivos de associações 
internacionais de meios de 
pagamento e CEOs de star-
tups) para entender quais 
as implicações da tecnologia 
distributed ledgers para os 
bancos. Baseada nas respostas 
foi possível concluir que as ins-
tituições fi nanceiras ainda não 
possuem a capacitação neces-
sária para a utilização desse recurso - também conhecido como 
moeda digital – nos meios de pagamento internacionais (cujo 
valor atual gira em torno de US$ 150 a US$ 200 bilhões).

O estudo da consultoria mostrou que, em tese, os bancos 
conseguem lidar com as mudanças geradas pelo surgimento dos 
distributed ledgers, mas, na prática, o cenário é mais desafi ador. 
Isso porque, devido às regulamentações do setor e demais bar-
reiras, as startups de moedas digitais não conseguiram competir 
com as instituições fi nanceiras e acabaram se associando a elas. 
Porém, a maioria das instituições fi nanceiras optou por não de-
senvolver essa ferramenta, devido à volatilidade, governança e 
exigência de escalabilidade da tecnologia, além da necessidade 
de lidar com questões de privacidade relacionadas à difusão de 
informações dos fl uxos monetários.

Além disso, a falta de clareza em relação ao “caminho” das 
moedas digitais representa um problema para os pagamentos 
internacionais e fi nanciamentos em que a tecnologia dos dis-
tributed ledgers apresenta o maior desempenho.

A análise da Bain & Company ressalta que os bancos reconhe-
cem o potencial desse recurso para aperfeiçoar a transparência, 
velocidade e efi ciência dos pagamentos, mas como a estrutura atual 

oferece estabilidade de realizar 
anualmente transações que 
totalizam US$ 300 trilhões 
em receitas, as instituições 
preferem não arriscar.

Mas a consultoria ressalta 
que, apesar da resistência dos 
bancos, há evidências de que 
as empresas estão superando 
desafi os técnicos para acom-
panhar o mercado. A onda 
de investimentos em moedas 
digitais dá sinais claros de que 
os canais de pagamento estão 

atraindo interesse, e novos competidores mudaram as expecta-
tivas dos clientes. Portanto, é o momento certo para que todos 
os bancos adotem essa nova ferramenta digital.

Por trás da tecnologia distributed ledgers

As soluções da tecnologia distributed ledgers dispensam 
intermediários, possibilitam transações diretas entre os bancos 
internacionais e aceleram o tempo em que são realizadas. Além 
disso, permitem que cada instituição fi nanceira envolvida tenha 
uma visão geral das contas e dos balanços de seus clientes, um 
elemento-chave do rastreamento dos pagamentos automáticos 
e ferramentas de notifi cação. Sem contar que também reduzem 
signifi cativamente os custos provenientes das taxas de erros e 
dos demais valores das redes bancárias correspondentes.

Outra operação que também se benefi cia desse recurso é o fi -
nanciamento, que, embora represente uma porcentagem menor na 
receita (de aproximadamente US$ 23 bilhões) das redes bancárias 
internacionais correspondentes, serve de apoio às transações de 
relacionamento amplas. Por meio da tecnologia dos distributed 
ledgers, é possível alcançar a melhoria das ofertas comerciais de 
capitalizações desse serviço mesmo em estágios adiantados.

A era digital dos bancos
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Esta terça, o décimo terceiro dia da lunação não é bom para assuntos de dinheiro, mas benefi cia a saúde e as 
viagens. O bom aspecto da lua com Urano e Júpiter desde cedo pela manhã dá muita confi ança, originalida-
de e novidades. Mas precisamos ponderar e ser realistas. A Lua em aspecto tenso com Saturno nos chama à 
realidade. É preciso manter os pés no chão. A tarde pode ser um pouco agitada e com muita tensão. O Sol em 
aspecto difícil com Urano nos alerta que é preciso mudar. Podem acontecer cortes, rupturas e separações. É 
preciso se conscientizar que estamos em processo de evolução e as mudanças fazem parte do pacote.
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É necessária maior dedicação a 
quem se ama fi car juntinho bem 
aconchegado com o ser amado. 
Bom para tentar resolver assunto de 
dinheiro ou bens pessoais. Viagens 
e tudo que envolvam a intimidade 
dará muito prazer, por isso procure 
se divertir. 81/981 – Branco.

O fi nal do dia é ótimo para fazer ne-
gócios. Seja prudente ao escolher as 
amizades e as companhias e evitará 
problemas. Não se deixe enganar por 
uma falsa visão da realidade. O fi nal 
do dia será de soluções nos assuntos 
sentimentais, mas evite discussões. 
68/568 – Verde.

É melhor manter a rotina e não tratar 
de nada importante nos contatos 
sociais e sentimentais, ainda mais 
os recém-iniciados. O magnetismo 
pessoal aumentado dá tendência ao 
convencimento através da palavra. 
Alterações em sua vida devem ser 
controladas. 92/792 – Amarelo.

O convívio sexual tende a ser mais 
feliz e intenso esta semana. É tempo 
de aprofundar um relacionamento 
com uma ação precisa de suas inten-
ções, mostrando o que deseja. Use 
de sensibilidade no trabalho ouvindo 
opiniões das demais pessoas antes 
de agir. 82/882 – Azul.

Lua em aspecto tenso com Saturno 
nos chama à realidade. A tarde 
pode ser um pouco agitada e com 
muita tensão. Leve adiante tudo o 
que necessite de esforço. É preciso 
se conscientizar que estamos em 
processo de evolução e as mudan-
ças fazem parte do pacote 79/279 
– Amarelo.

O bom aspecto da lua com Urano 
e Júpiter desde cedo pela manhã 
dá muita confi ança, originalidade e 
novidades. As melhorias no trabalho 
devem começar a acontecer neste 
fi nal de janeiro, desde que continue 
persistindo. À noite, propensão 
à melancolia e à tristeza. 77/277 
– Verde.

A Lua em aspecto tenso com Saturno 
nos chama à realidade e torna esta 
terça-feira um bom momento para 
realizar tarefas ou estudos em luga-
res mais reservados ou familiares. 
Procure disfarçar os seus desejos 
e sentimentos mais profundos, 
evitando expor o seu lado negativo 
abertamente. 76/376 – Cinza.

O bom aspecto da lua com Urano 
e Júpiter desde cedo pela manhã 
dá muita confi ança, originalidade 
e novidades. Mantenha-se dentro 
do planejado, seguindo o que se 
propôs. Procure fazer tudo com 
segurança, ainda mais as viagens 
que não foram programadas nesta 
terça. 59/259 – Azul.

Tenha um plano para não depender 
do acaso visando melhorar seus ga-
nhos materiais. Com o Sol indo para 
sua casa dois pode receber algum 
benefício até mesmo inesperado. 
É preciso paciência para esperar 
os resultados dos seus negócios e a 
melhoraria dos lucros em breve virá. 
88/788 – Amarelo.

Evite trabalhos na rua ou que pre-
cisem de muitos deslocamentos. O 
melhor é se dedicar a tarefas roti-
neiras e às que já está acostumado 
a lidar. Precisará aguardar a chegada 
do aniversário para começar a agir e 
realizar o que planejou nos últimos 
meses. 35/635 – Azul.

Controle o desejo de fugir das situa-
ções difíceis, procure enfrentá-las. 
Dedique-se para alcançar o que de-
seja em breve, depois que começar 
seu novo ano astral, após o aniver-
sário. Todo trabalho realizado em 
casa, ou em ambiente íntimo, estará 
benefi ciado. 19/919 – Branco.

Viverá um clima perfeito para quem 
acredita que todos os problemas po-
dem ser resolvidos no fi nal da noite 
desta terça. Procure ouvir opiniões 
e comece a agir quando tiver ouvido 
todos os lados da questão. Não é 
um bom momento para tomada de 
decisões.  31/731 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 10 de Janeiro de 2017. Dia de São Gregório X, São Luciano, São 
Nicanor, Santa Tecla e Dia do Anjo Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. 
Hoje aniversaria o cantor Rod Stewart que completa 72 anos, o ex-boxeador 
George Foreman que nasceu em 1949, o cantor e compositor Lô Borges 
que chega aos 65 anos e o nadador César Cielo que nasceu em 1987.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau aprende tudo com facilidade. 
Tem muita força de vontade, possui um sexto sentido; tem necessidade 
de ser líder, é determinado. Pessoa sociável gosta do luxo e estilo; sabe 
se divertir, além disso, tem calor humano e magnetismo. Tem fi sionomia 
e caráter agradáveis e ama os prazeres honestos. Terá uma vida cheia de 
paz e conhecimento profundo daquilo que faz, tanto na carreira como na 
sociedade. No lado negativo tende a ser ignorante e libertino, tendo todas 
as más qualidades, tanto físicas como espirituais.

Simpatias que funcionam
Para afastar visitas indesejadas: Coloque uma 
vassoura com o cabo virado para baixo, atrás da porta, 
para fazer visitas indesejáveis irem embora logo. Se 
for uma destas de fi bras naturais e você meter um 
garfo espetado entre a palha é provável que a visita 
só volte outra vez se for convidada. Não deixe a visita 
desconfi ar que você usa essa simpatia.

Dicionário dos sonhos
BORBOLETA – Sinal de bom agouro, poderá obter 
suas pretensões com facilidade. Caçá-la, sorte no jogo 
durante três dias. Muitas borboletas voando à sua 
volta, felicidade extraordinária para o jogo durante 
muitos dias. Não deixe de tentar a sorte. Números 
de sorte: 02, 06, 23, 61, 75 e 92.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Céu em show do disco “Tropix”.

Céu apresenta show do disco “Tropix”. Com produção 
de Pupillo e do francês Hervé Salters, o “Tropix” é com-
posto por 12 faixas que caminham entre o trip hop dos 
anos 90, a discoteca do fi nal dos anos 70 e o casamento 
do hip hop com a música eletrônica, mas com um olhar 
do século 21. Entre os destaques do disco estão: “Per-
fume do Invisível”, “Amor Pixelado”, “Sangria” e “Chico 
Buarque Song”. Além das canções do novo trabalho, o 
repertório da cantora apresenta sucessos anteriores, 
como “Malemolência” e “Lenda”, do álbum “Céu” (2005), 
“Cangote” e “Comadi”, de “Vagarosa” (2009).

Serviço: Sesc Pinheiros , R. Paes Leme, 195 Pinheiros, tel.  3095-9400. Sábado 
(21) às 21h e domingo (22) às 18h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). 

Liniker e os Caramelows

O show Liniker e os Caramelows leva a todos 
uma noite de festa e empoderamento com a voz 
de uma das grandes revelações da música brasi-
leira. Liniker apresenta no repertório músicas do 
novo álbum, “Remonta”, como “Zero” e “Caeu”, 
além de canções do EP de estreia. A apresen-
tação conta com novos fi gurinos, cenografi a e 

repertório. Além disso, quatro músicas inéditas 
foram gravadas. É o caso de “BoxOkê”, que foi 
registrada com a rapper Tássia Reis e a banda 
instrumental Aeromoças e Tenistas Russas.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jardim São 
Paulo, tel. 2971-8700. Sexta (13) e sábado (14) às 21h e domingo 
(15) às 18h. Ingressos: R$ 25 e  R$ 12,50 (meia). 

Cena de “OVONO”.

O espetáculo “OVONO” 
é uma aventura de 
fi cção científi ca, satírica 
e fi losófi ca, na qual um 
gigantesco osso vindo 
do espaço está prestes 
a destruir a Terra

A única esperança do 
planeta é Ovono, o 
mais perfeito cérebro 

artifi cial já criado, mas esta 
“máquina” está aprendendo 
a pensar, a ter sentimentos, e 
pode não estar preparada para 
a difícil missão de destruir o 
objeto ameaçador e salvar a 
humanidade. Com Gustavo 
Vaz, Paula Arruda, Paula 
Spinelli, Fábio Herford, Bruno 
Ribeiro e César Brasil.

Serviço: Centro Cultural Banco do 
Brasil, R. Álvares Penteado, 112. Centro, 
tel. 3113-3651. Sábados e segundas, às 20h 
e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 20 e 
R$ 10 (meia). Até 30/01.

“OVONO”
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
SÚPLICA DA CRIANÇA AO HOMEM: AMIGO! Auxilia-me 
agora, para que eu te auxilie depois. -0- Não me relegues ao 
esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade. 
-0- Venho ao encontro de tuas nobres aspirações, de teu con-
vívio, de tua obra... Em tua companhia estou na condição da 
argila nas mãos do oleiro. -0- Hoje sou sementeira, fragilidade, 
promessa... Amanhã, porém, serei tua própria realização. -0- 
Corrige-me, com amor, quando a sombra do erro envolver-me o 
caminho, para que a confi ança não me abandone. -0- Protege-me 
contra o mal!... -0- Ensina-me a descobrir o bem, onde estiver. 
-0- Não me afastes de Deus e auxilia-me a conservar o amor 
e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que 
me cercam. -0- Não me negues tua boa vontade, teu carinho, 
tua paciência... -0- Tenho tanta necessidade do teu coração, 
quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e 
viver. -0- Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. -0- De 
ti depende que eu seja pior ou melhor, amanhã. (De “Nós”, de 
Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel) 

Festa musical Gabriel Quintão

Artistas do rock 
e suas músicas  

Em janeiro, ícones do rock n’ 
roll vão estar no Complexo Tatua-
pé representados pela arte do 
desenho e da música. Intitulada 
rock n’ ink, a exposição é uma 
homenagem a grandes nomes, 
como Jimi Hendrix, Steven Tyler, 
Freddie Mercury, Ozzy Osbourne 
e Slash. São 31 retratos, feitos 
pelo ilustrador Luis Dourado. Os 
trabalhos foram feitos com cane-
ta hidrográfi ca, no tamanho A3, 
e são apresentados com moldura 
artesanal. 

Para os que queiram uma trilha 
sonora enquanto passeiam pelo 
espaço, a exposição traz uma sur-
presa. Cada desenho conta com 
um QRcode, que ao ser ativado, 
por meio de um smartphone ou 
tablet, acessa um link do Youtube 
com uma música do respectivo 
artista.  

Serviço: Espaço Tatuapé Cultural – Shop-
ping Metrô Boulevard Tatuapé, 2º Piso. Rua 
Gonçalves Crespo. Data: de 2 a 31 de janeiro 
de 2017. Horário: de segunda a sábado das 
10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 
20h. Entrada gratuita.
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Tenho quase certeza que 

você, igualmente como 

eu, aprendeu lá atrás a 

importância do esforço 

para conquistar o que 

almeja na vida, pois 

é creio que muitos de 

nós fomos estimulados 

a acreditar nisto. Hoje, 

gostaria de trazer um 

convite para ampliar 

esta ideia. Você vem 

comigo? 

Posso dizer, que este as-
sunto tem fi cado muito 
presente na minha vida, 

nos últimos tempos, mas com 
outra conotação, de que o 
esforço não é lá bem o único 
caminho. Um dia conversando 
com uma pessoa, ela fi cou bem 
espantada quando disse isto e 
me respondeu:

- Como assim? Sem esforço 
não conseguimos nada na 
vida!

Compartilharei meu olhar a 
partir desta frase “sem esfor-
ço não conseguimos nada na 
vida”. Fico pensando, por quê 
que aprendemos que as coisas 
precisam ser assim, duras, 
difíceis, e para ilustrar o que 
estou dizendo, quem nunca 
ouviu o ditado popular “o que 
vem fácil vai fácil”.

Será que a vida tem que ser 
assim, com este peso e com a 
crença da escassez?

Genuinamente, acredito 
que não, por isto ressignifi -
quei o ditado acima e digo 
sempre para mim mesma e 
para quem está ao meu redor 
“o que vem fácil é por que eu 
mereço”! Sinto que entramos 
na energia do merecimento, 
abundância e fl uxo quando 
nos conectamos com a nossa 
essência, com o melhor que 
existe em nós. E é neste mo-
mento que a vida se torna mais 
leve, que sentimos fl uidez e 
somos presenteados pelas 
coincidências positivas no dia 
a dia, chamadas também de 
sincronicidade.

Nos conectamos quando 

olhamos para dentro, per-
cebemos e respeitamos o 
que nos faz bem, praticamos 
nossos talentos e valores e os 
colocamos no mundo, através 
do nosso propósito. Quando 
estamos de bem conosco, é 
um bem que fazemos também 
para quem está ao nosso redor, 
pois emanamos boas energias, 
e reciprocamente o universo 
nos devolve de volta com bons 
fl uídos.

Quando embarcamos na 
energia do fl uxo, nosso tra-
balho, negócios, vida pessoal, 
caminham com mais leveza e 
quando nos deparamos com 
o que desejamos, colocamos 
energia, foco para que elas 
aconteçam, fazemos sim o 
nosso melhor, mas não entra-
mos no esforço, no resultado 
a qualquer preço, no “custe 
o que custar”, prejudicando 
nossa saúde e relações. 

Quando estamos alinhados 
com o nosso melhor, respei-
tamos nossas vozes internas, 
tomamos decisões pessoais e 
profi ssionais mais congruen-
tes, equilibrando nossa razão 
e emoção, e assim alcançamos 
resultados mais sustentáveis e 
consistentes.

Nosso ano está começando, 
e nos traz a oportunidade das 
escolhas, das novas chances. 
Ele traz a magia do recome-
ço, mas está nas nossas mãos 
transformar o querermos em 
realidade. Desejo então, que 
olhe para dentro, faça mais 
pausas, respire mais, divirta-se 
e se encante com os momentos 
simples da vida e que construa 
sua realidade com mais leveza 
e equilíbrio.

(*) Psicoterapeuta, psicodramatista, 
coach certifi cada pela ICF e 

consultora em desenvolvimento 
humano..

Reencantando 
Empresas

Para anunciar nesta coluna ligue (11) 3106-4171 e fale com Lilian Mancuso.
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Trocar o dinheiro pelos 
serviços fi nanceiros digitais 
pode elevar o PIB dos países 
emergentes em 3,7 trilhões 
de dólares (quase 12 trilhões 
de reais) até 2025. Somente a 
economia brasileira ganharia 
152 bilhões de dólares (ou 
491 bilhões de reais) no pe-
ríodo, caso o país adotasse 
mais ferramentas digitais 
para pagamentos, concessão 
de empréstimos, seguros, 
poupança e outros serviços 
bancários. Os dados são de 
estudo recente do McKinsey 
Global Institute (MGI) sobre 
fi nanças digitais.

De acordo com o levanta-
mento, 2 bilhões de pessoas 
em todo o mundo não possuem 
conta bancária – mais da me-
tade, mulheres. A digitalização 
dos serviços ajudaria a incluir 
no sistema fi nanceiro 1,6 bi-
lhão de pessoas, benefi ciando 
sobretudo as mulheres po-
bres. Em países emergentes, 
elas têm 20% menos chances 
de possuir uma conta do que os 
homens, segundo o estudo.

No Brasil, 32% da popu-
lação adulta não têm conta 
bancária. “Sistemas obsoletos 
fazem com que, nos países 
em desenvolvimento, as ins-
tituições fi nanceiras sirvam 
principalmente os indivíduos 
mais ricos, grandes negócios e 
instituições públicas que mo-
vimentam grandes quantias 
de dinheiro”, diz o relatório 
do MGI. Outro dado positivo 
da digitalização dos processos 
é o combate à corrupção, uma 
vez que as transações em 
dinheiro são mais difíceis de 
serem rastreadas.

Como resultado, 200 mi-
lhões de pequenas empresas 

Quase todas as refeições 
natalinas excedem as 
1,5 mil calorias por 

dia, nível recomendado para 
manter um peso adequado. O 
estudo analisou cerca de 50 
portais, fóruns e especialistas 
em nutrição e médicos da área 
e chegou à conclusão de que 
somente 22% da população 
italiana consegue “controlar 
os danos”, engordando apenas 
um quilo.

A culpa é sobretudo do hábito 
de “beliscar” durante o dia, 
geralmente comidas calóricas 
ou gordurosas. Outro fator im-
portante é o abuso no consumo 
de álcool, combinado com a falta 
de hidratação com água. Além 
disso, o fi m de ano é um período 
em que os exercícios físicos são 
deixados de lado. A maioria da 
população - cerca de 65% - se 
nega a manter uma dieta rígida 
durante as festas, e 38% dos 
italianos buscam retomar o peso 
normal e uma rotina saudável 
após dezembro. 

No entanto, 26% consideram 
que alguns hábitos do mês de 
festas deveriam ser adotados 
no ano todo, como fazer três 
fartas refeições todos os dias. 

O povo indígena guarani do município de Charagua, no Leste 

da Bolívia, terá o primeiro governo autônomo do país.

A partir desta segunda-feira 
(9), um povo indígena guarani 
do município de Charagua, no 
Leste da Bolívia, terá o primeiro 
governo autônomo do país. A 
mudança não afetará normas 
nacionais e regionais e será 
mantida a coordenação com 
entidades estatais. Perten-
cente a Santa Cruz e vizinho do 
Paraguai, Charagua constituirá 
um novo governo autônomo. 
Segundo o último censo local, 
a população é de cerca de 32 
mil habitantes.

Com população indígena de 
aproximadamente 67% e que 
vive nessa área desde tempos 
remotos, o município aprovou 
em setembro de 2015 o status 
de governo autônomo. Trata-se 
de “um processo histórico que 
forma as bases da plurinaciona-
lidade do Estado. É histórica, 
porque não existe outro modelo 
no mundo”, declarou o ministro 
boliviano da Autonomia, Hugo 
Siles. A Bolívia tem 339 municí-
pios, agrupados em nove depar-
tamentos (estados). A partir de 
segunda-feira, serão 338, já que 
Charagua se tornará um governo 
autônomo, lembrou Siles.

O estatuto estabelece a 

constituição de três Poderes 
do governo: o Coletivo (para 
definir em conjunto planos 
de desenvolvimento), o Leg-
islativo (para a elaboração de 
normas internas) e o Executivo 
(administrativo). Ao todo, 47 
autoridades eleitas em difer-
entes épocas fi carão à frente 
dos respectivos Poderes. A 
nova legislação dos indígenas, 
uma espécie de Constituição, 
também define a forma de 
eleição de autoridades e do 
modelo de funcionamento, fun-
ções e objetivos de instâncias 
do governo, deliberação, assim 
como participação cidadã.

Nessa forma de poder inédita, 
a polícia, as Forças Armadas, 
instituições estatais e normas 
instauradas pelos poderes 
Executivo, Legislativo e Ju-
diciário não serão afetadas. “A 
autonomia indígena vai ter seus 
próprios critérios de organiza-
ção interna, de gestão de recur-
sos econômicos, de promover 
o seu desenvolvimento. Não 
pode ser uma ilha em relação às 
instâncias nacionais”, explicou 
o vice-ministro boliviano de 
Assuntos Indígenas, Gonzalo 
Vargas (AFP).

Especialistas dão 
dicas para combater 

sobrepeso de Ano Novo
As pessoas ganham cerca de três quilos, chegando a cinco nos piores casos, durante as festas de fi m 
de ano, segundo uma pesquisa feita por um site italiano especializado no tema “água”, o “In a Bottle” 
(www.inabottle.it)

balanceada com exercí-
cios.

 6) Coma frutas e verdu-

ras - Boas quantidades 
de frutas e verduras são 
fundamentais para a 
ingestão de fi bras, vita-
minas e sais minerais.

 7) Beba muita água - O 
consumo de água ajuda a 
eliminar os líquidos que 
adquirimos em excesso 
e a controlar a vontade 
de comer graças a sua 
capacidade de dilatar o 
estômago.

 8) Evite “beliscar” fora 

das refeições -  Isso aju-
da a controlar a quanti-
dade de comida ingerida, 
focando só nas principais 
refeições do dia.

 9) Reduza as gorduras - 
Óleos e outras gorduras 
que são utilizadas para 
fritar e cozinhar devem 
ser evitadas. Não só de-
pois de dezembro, mas 
durante todo o ano.

 10) Não pule as refeições - O 
bem-estar psicofísico de-
pende de uma alimentação 
equilibrada, com refeições 
regulares (ANSA).
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Veja as recomendações dos 
especialistas para combater o 
sobrepeso após as festas:
 1) Mantenha uma dieta 

variada - Comer dife-
rentes tipos de alimentos 
é importante para suprir 
os principais nutrientes 
do corpo.

 2) Não subestime os 

riscos de uma alimen-

tação hipercalórica 

- O consumo de calorias 
superior ao recomendado 
(1,5 mil calorias diárias) 
contribui para o aumento 
de peso e para a lentidão 
do metabolismo.

 3) Limite os doces - Fre-
quentemente, durante 
as festas, o consumo de 
doces aumenta signifi -
cativamente. Por isso, 
nos dias seguintes, eles 
devem ser cortados da 
alimentação gradualmen-
te.

 4) Evite bebidas alcoóli-

cas - Ao contrário do que 
muitos pensam, qualquer 
bebida com álcool tem 
alto teor calórico.

 5) Pratique atividades fí-

sicas - Não existe método 
melhor para emagrecer 
do que uma alimentação 

Como aumentar
o PIB dos países 

emergentes
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fi cam sem acesso a crédito, 
por exemplo. Uma vez que 
o crescimento econômico 
está associado à geração de 
empregos, o levantamento 
aponta que 95 milhões de vagas 
formais de trabalho poderiam 
ser criadas nesse cenário. Os 
países de menor renda, como 
Etiópia, Índia e Nigéria têm o 
maior potencial, com a oportu-
nidade de adicionar 10 a 12% 
ao seu PIB. O Paquistão tem 
um potencial de PIB um pouco 
menor, com 7%. Os países de 
renda média como o Brasil, a 
China e o México poderiam so-
mar de 4% a 5% do PIB - ainda 
um aumento substancial. 

O estudo leva em conta 
tanto a maior adoção de 
aplicações digitais por ban-
cos ou corretoras quanto as 
chamadas fi ntechs, empresas 
fi nanceiras totalmente basea-
das no mundo digital – e que 
oferecem, portanto, custos 
menores. Para que essa evo-
lução ocorra, é preciso investir 
em uma infraestrutura digital 
abrangente. Para alcançar 
esse potencial, os governos 
devem criar “regulamenta-
ções de serviços fi nanceiros 
proporcionais aos riscos” e 
ambientes que promovam 
“ambientes digitais generali-
zados”, diz o relatório.

Bolívia tem
seu primeiro governo 
autônomo indígena

AFP

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: THIAGO GONÇALVES BRACALE, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/07/1986, residente e domici-
liado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Bracale Junior e de Vera Christina 
Gonçalves Bracale. A pretendente: BELISA BRUM MOTA, profi ssão: administradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guaratinguetá - SP, data-nascimento: 26/02/1983, 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira da Mota e 
de Maria Márcia Brum da Mota.

O pretendente: ALAN FERREIRA BATISTA, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São José dos Campos - SP, data-nascimento: 15/05/1986, residente e 
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Getulio Teixeira Batista e de Véra 
Lúcia Ferreira Batista. A pretendente: THAÍS GERMANO PRADO, profi ssão: economista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/05/1986, residente 
e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Edmundo Vieira Prado Filho e 
de Marta Mendes Germano Prado.

O pretendente: FERNANDO MILLIET DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico de administração, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/03/1942, resi-
dente e domiciliado no Butantã, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Sabino de Oliveira e de 
Maria Julia Milliet de Oliveira. A pretendente: LUCIA RAVACHE BRANDÃO ULBRICHT, 
profi ssão: arquiteta, estado civil: viúva, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 
24/11/1954, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Yolanda 
Alberto Ravache Brandão e de Djalma Conde Brandão.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. 

O ministro da Fazenda, Henrique Meire-
lles, disse ontem (9) que vai anunciar, 
amanhã (11), um plano de recuperação 
fi scal para o estado do Rio de Janeiro. A 
informação foi dada pelo ministro no fi nal 
da manhã, após reunião com o governador 
Luiz Fernando Pezão, no Rio. O plano fi nal-
izado será submetido ao presidente Michel 
Temer e à presidente do STF, Carmem 
Lúcia, que precisa homologar o acordo.

“As equipes estaão reunidas, e a ideia é 
que até o fi nal desta terça-feira (10), em 
Brasília, o Ministério da Fazenda e o governo 
do Rio defi nam o escopo do plano para ser 
apresentado ao presidente da República, 
para, se aprovado, ser homologado pelo 
STF”, afi rmou Meirelles. O plano objetiva 
resolver de maneira defi nitiva o problema 
fi scal do Rio, que perdeu com a queda de 

Meirelles estuda plano de socorro ao estado do Rio
para a concessão de ajuda, mas que foram 
retiradas do texto pelo Congresso. Para 
recompô-lo, o ministro já havia dito que 
um novo projeto será apresentado à Câ-
mara. “O Congresso não defi niu qual é o 
máximo de medidas de ajuste permitido, 
simplesmente disse que, aquelas condições 
mínimas não foram aprovadas. O que sig-
nifi ca que deixou em aberto a celebração 
de um plano de ajuste entre a Fazenda e 
o estado em questão”, esclareceu.

O ministro Meirelles não descartou que 
privatizações possam entrar no plano de 
recuperação do estado, sem dar detalhes. 
“O que podemos afi rmar é que, certamente, 
será um plano que, defi nitivamente, resolv-
erá o problema fi scal do Rio”, disse. “O que 
estamos anunciado é onde estamos e quais 
os próximos passos” (ABr).

receitas oriundas do petróleo, e tem por 
base medidas de austeridade já apresen-
tadas pelo governo do estado. 

O ministro antecipou que serão consid-
eradas no acordo as medidas previstas no 
projeto de renegociação de dívidas dos 
estados e que propunha contrapartidas 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: RUAN DA PAIXÃO DA SILVA, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido em 
Cabaceiras do Paraguaçu - BA, aos 17/04/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Gerson Conceição da Silva e de Raimunda Candeias da 
Paixão; A pretendente: DANIELLE VIEIRA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, estudante, 
nascida em São Paulo - SP, aos 01/03/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Celestino de Oliveira e de Jucelia Batista Vieira.

O pretendente: LUIS HENRIQUE PORCINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, pastor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 11/06/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Luis Antonio da Silva e de Marilene Porcino dos Santos; A pretendente: FRAN-
CIELY APARECIDA ROSA DA SILVA, brasileira, solteira, auxiliar de sala, nascida em 
São Paulo - SP, aos 08/08/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Francisco da Silva e de Aparecida Rosa da Silva.

O pretendente: JOSÉ LUIS DA SILVA, brasileiro, solteiro, garçom, nascido em Horizon-
tina - RS, aos 25/04/1977, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Loli Maria Gaspar da Silva; A pretendente: MARIA CLÉCIA VICENTE DA SILVA, 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Capoeiras - PE, aos 20/02/1986, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Vicente da Silva e de Erinalda 
Gonzaga da Silva.

O pretendente: WELLINGTON LUIZ OLIVEIRA SALES, brasileiro, solteiro, motoboy, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/04/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Silas Romero Neves Sales e de Nilceia dos Santos Oliveira Sales; A 
pretendente: JACQUELINE CORREIA DE CARVALHO, brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Messias - AL, aos 25/08/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Djalma José Carvalho e de Ivanilda Correia de Carvalho.

O pretendente: ANTONIO SILVA GOMES, brasileiro, solteiro, jardineiro, nascido em 
Pedreiras - MA, aos 26/04/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Elizio Gomes e de Francisca Silva Gomes; A pretendente: JOSEFA PERCILA 
DA SILVA, brasileira, divorciada, de serviços domésticos, nascida em Salgado de São 
Felix - PB, aos 09/05/1960, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Olimpio Enedino da Silva e de Percila Maria da Silva.

O pretendente: MICHAEL HEBERT DO NASCIMENTO SANTOS, brasileira, solteiro, 
subgerente de expedição, nascido em São Paulo - SP, aos 03/03/1993, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Acacio Alves dos Santos e de Maria de 
Lourdes Rosa do Nascimento Santos; A pretendente: MARISTELA OLIVEIRA SANTANA, 
brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 02/01/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Mota Santana e de 
Cintia de Oliveira Bhering.

O pretendente: EDUARDO CHMIELEWSKI SILVA, brasileiro, solteiro, ajudante de 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 22/10/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Antonio Chmielewski da Silva e de Joselia Nu-
nes Chmielewski da Silva; A pretendente: DENISE DIAS PIRES, brasileira, solteiro, 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 31/03/1990, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose do Carmo Pires e de Neide 
Leonidia Dias Pires.

O pretendente: KLEIDSON RODRIGUES DE ABREU, brasileiro, solteiro, autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 01/11/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Alfredo de Abreu e de Maria das Mêrces de Abreu; A pretendente: 
BRUNA FEITOSA DA SILVA, brasileira, solteira, estagiaria, nascida em Guarulhos - SP, 
aos 22/06/1990, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Cicero Antonio da 
Silva e de Maria Jose Feitosa da Silva.

O pretendente: JEFFERSON ALBUQUERQUE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, técnologo 
de mecatronica, nascido em São Paulo - SP, aos 24/12/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Abilio de Souza e de Sebastiana Ernesto 
de Albuquerque Souza; A pretendente: DAYANE DOS SANTOS DE LIMA, brasileira, 
solteira, analista de tráfego, nascida em São Paulo - SP, aos 12/07/1988, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito João de Lima e de Expedita 
dos Santos da Silva.

O pretendente: GUSTAVO GALVÃO NORONHA, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 25/02/1988, residente e domiciliado em Itapecerica da Serra - SP, 
fi lho de Joaquim Alexandre de Noronha e de Maria Aparecida da Silva Galvão Noronha; 
A pretendente: ZÁRIA CARLA SENA SOUTO, brasileira, solteira, enfermeira, nascida 
em Taboão da Serra - SP, aos 20/09/1984, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Zozimo Sena Souto e de Carolina Ribeiro Souto.

O pretendente: ELI DA ROCHA MACIEL, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 
distrito de Itajutiba, Municipio de Inhapim - MG, aos 22/01/1973, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Maciel e de Manoela 
Pereira Maciel; A pretendente: ÉRICA MARIA OLIVEIRA SOUZA, brasileira, solteira, 
técnica em enfermagem, nascida em Caratinga - MG, aos 17/01/1987, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Lair de Souza e de Neusa da 
Consolação de Oliveira Souza.

O pretendente: ELIAS DA SILVA MACHADO, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 21/08/1984, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Aparecido Machado e de Maria das Dôres Silva Machado; 
A pretendente: JANETE FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, promotora de 
vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 29/07/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Ferreira dos Santos e de Teresinha Conceição 
Dias dos Santos.

O pretendente: JOSÉ DOMILTON DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, pedreiro, 
nascido em São Francisco - SE, aos 06/07/1964, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gileno dos Santos e de Maria José dos Santos; A pretendente: 
MARILEIDE MARIA DE JESUS, brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascida em Águas 
Vermelhas - MG, aos 18/06/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Uilton Antonio de Souza e de Ivande Maria de Jesus.

O pretendente: JOSÉ MÁRCIO VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em Arapiraca - AL, aos 13/02/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Lourival Vitorino dos Santos e de Maria dos Anjos Vieira Santos; 
A pretendente: LEIDIANE DOS SANTOS, brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em Santana do Ipanema - AL, aos 08/07/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosiane dos Santos.

O pretendente: ANTONIO MARCOS SANTANA FERREIRA, brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em Custódia - PE, aos 21/09/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira da Silva e de Edvan Santana dos Anjos; A preten-
dente: ANTONIA GELLE PINHEIRO MARTINS, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Caridade - CE, aos 13/06/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Geraldo Dias Martins e de Francisca Flavia Pinheiro.

O pretendente: VALCÉLIO DE ARAÚJO SILVA, brasileiro, solteiro, chapeiro, nascido em 
Buique - PE, aos 10/03/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Valdomiro José da Silva e de Teresinha Maria de Araújo e Silva; A pretendente: MARIA 
LUCÉLIA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, auxiliar de serviço gerais, nascida em Minas 
Novas - MG, aos 18/01/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João Soares de Oliveira e de Maria do Rosário da Silva Oliveira.

O pretendente: JARDEL DA SILVA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em Alto Longá - PI, aos 27/01/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Rodrigues e de Rosa Maria 
Gomes da Silva Rodrigues; A pretendente: DEIDILANE NUNES COSTA, brasileira, 
solteira, babá, nascida em Vitoria da Conquista - BA, aos 17/10/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Aldir Pereira Costa e de Vitoria 
Vieira Nunes.

O pretendente: DOUGLAS PEREIRA DE MATTOS, brasileiro, solteiro, conferete, nascido 
em São Paulo - SP, aos 18/06/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Daniel Pereira de Mattos Junior e de Maria de Lourdes Fernandes de Mattos; A 
pretendente: DANIELLE LINHARES, brasileira, solteira, assistente fi nanceira, nascida 
em Coelho Neto - MA, aos 12/03/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Antonia das Graças Linhares.

O pretendente: THIAGO AMORIM FARIAS, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 02/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Edson Farias e de Zenaide Maria Amorim; A pretendente: DÉBORA SOUSA DA 
SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 10/12/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Joaquim da Silva e de Maria 
Zilda Sousa da Silva.

O pretendente: CAIQUE DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, educador físico, nascido 
em Feira de Santana - BA, aos 08/12/1992, residente e domiciliado neste distrito São Pau-
lo - SP, fi lho de Iraci da Silva Santos; A pretendente: JACIARA AUGUSTA RODRIGUES 
DA SILVA, brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 09/07/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Augusto da Silva 
e de Zuleide Rodrigues da Silva.

O pretendente: JOSÉ SEVERINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, táxista, nascido em 
Bezerros - PE, aos 15/12/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Severino João da Silva e de Ana Maria Coutinho; A pretendente: GABRIELA 
DE SOUSA FERNANDES, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
02/08/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Martins 
Fernandes e de Maria Zilda Sousa Santos.

O pretendente: RICARDO OLIVEIRA GOMES, brasileiro, solteiro, auxiliar de manutenção, 
nascido em São Paulo - SP, aos 11/08/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manuel Selvano Gomes e de Marilene Conceição Oliveira Gomes; A 
pretendente: ELISÂNGELA APARECIDA DA CRUZ, brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Suzano - SP, aos 28/12/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Quiteria Herculina da Cruz.

O pretendente: RAFAEL FEDORCZUK GAMBINI, brasileiro, solteiro, comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 03/11/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Mario Luis Gambini e de Marta Cecilia Fedorczuk Gambini; A preten-
dente: FERNANDA HARA, brasileira, solteira, engenheira, nascida em São Paulo - SP, 
aos 11/03/1990, residente e domiciliada, São Paulo - SP, fi lha de Eurico Koiti Hara e de 
Marisa Peixe Hara.

O pretendente: JAMILTON DA SILVA FONTES, brasileiro, divorciado, pedreiro, nascido 
em Ibirataia - BA, aos 15/10/1970, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jaime Pereira Fontes e de Delcy Vitorina da Silva; A pretendente: ELISÂNGELA 
BARBOSA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, cuidadora, nascida em Amarante - PI, 
aos 10/09/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos 
Pereira Barbosa e de Maria Gomes do Nascimento Barbosa.

O pretendente: WAGNER GAMARANO, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em São 
Paulo - SP, aos 17/04/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Ivã Gamarano e de Maria das Graças Batista Gamarano; A pretendente: LUCIMEIRE 
ROBERTO, brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 
09/02/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Sabino 
Roberto e de Terezinha Izabel Domingos Sabino.

O pretendente: LUCIANO GOMES DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, frentista, nascido 
em Ararendá - CE, aos 20/09/1972, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Luciano Gomes da Silva e de Rosa Maria da Conceição; A pretendente: MAYRA 
ALVES LORONHA, brasileira, solteira, gerente comercial, nascida em São Paulo - SP, 
aos 11/06/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmiro 
Alves Loronha e de Maria Silvania Loronha.

O pretendente: LEONARDO GUEDES, brasileiro, solteiro, auxiliar de manutenção, 
nascido em São Paulo - SP, aos 16/10/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Cleusa Guedes; A pretendente: PALOMA CRISTINA DE MORAES, 
brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 24/03/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos de Moraes e de Seleida 
de Fatima Araujo Moraes.

O pretendente: ANAILSOM GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, gerente de loja, nas-
cido em Água Branca - PB, aos 14/04/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sebastião Gomes da Silva e de Selma Isidio da Silva; A pretendente: 
ELIANA PESSOA DA SILVA, brasileira, solteiro, do lar, nascida em Água Branca - PB, aos 
04/03/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gonzaga 
Pessoa e de Maria Edileusa Pessoa.

O pretendente: MICHEL BOTELHO, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - 
SP, aos 08/07/1979, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito 
Fernandes Botelho e de Valdelice Lima Botelho; A pretendente: THALYTA BESSA DESCO, 
brasileira, solteira, pedagoga, nascida em São Paulo - SP, aos 21/06/1985, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Desco e de Celia Bessa.

O pretendente: RICARDO JOÃO DA SILVA, brasileiro, solteiro, motoboy, nascido em 
São Paulo - SP, aos 05/12/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Euclides João da Silva e de Quiteria Gomes da Silva; A pretendente: MARIA 
LUIZA ALVES, brasileira, solteira, de serviços de domésticos, nascida em Iguatu - CE, 
aos 21/04/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
Alves de Souza e de Maria Socorro Alves da Silva.

O pretendente: JEFFERSON LUCAS DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteiro, garçom, 
nascido em Diadema - SP, aos 03/12/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Claudionor Francisco de Oliveira e de Josefa Bezerra da Silva; A 
pretendente: MARCILENE MARIA MARTINS DE SOUZA, brasileira, solteira, de serviços 
domésticos, nascida em Mirandiba - PE, aos 18/06/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Tomas Martins de Souza e de Maria Isabel de Souza.

O pretendente: JOSE SANTOS DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, auxiliar de limpe-
za, nascido em Conde - BA, aos 24/01/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Aurino Francisco do Nascimento e de Leonor da Conceição Santos; A 
pretendente: DANUSA RAIMUNDA DE ANDRADE SILVA, brasileira, solteira, auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 13/07/1993, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Enoque Fabiano da Silva e de Raimunda Maria de Andrade.

O pretendente: IGOR GRIGORIO DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 16/05/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Emisael Grigorio de Oliveira e de Roseli Izabel de Oliveira; A pretendente: 
RAFAELA DE PAULA SOUZA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 05/02/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edinaldo 
Miranda de Souza e de Penha de Paula Souza.

O pretendente: GERALDO LOURENÇO DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/10/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Geraldo Lourenço da Silva e de Adalgisa Rodrigues Costa; A preten-
dente: NAYANE FERREIRA MARTINS, brasileira, solteira, recepcionista, nascida em 
São Paulo - SP, aos 08/11/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Josue de Sousa Martins e de Marinalva Costa Ferreira.

O pretendente: ROGÉRIO JADER GONÇALVES DE AVILA SANTOS, brasilerio, solteiro, 
pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 06/07/1991, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo dos Santos e de Celia Regina Gonçalves de Avila; 
A pretendente: BEATRIZ MATIAS RIBEIRO, brasileira, solteira, estudante, nascida em 
São Paulo - SP, aos 07/04/2000, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Wagner Aparecido Ribeiro e de Daniela Lina Matias de Sousa Ribeiro.

O pretendente: LUCAS FARIA GUERRA, brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 
São Paulo - SP, aos 31/08/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Raimundo Guerra Santos e de Telma Lucia Faria Guerra Santos; A pretendente: 
NAELEM CRISTINE BRUM SOUZA, brasileira, solteira, empresária, nascida em Porto 
Alegre - RS, aos 26/11/1987, residente e domiciliada e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Silvia de Fátima Brum Souza.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: TIAGO MENDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 10/06/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaias Mendes dos Santos e 
de Roseli Mendes dos Santos. A pretendente: BRISA DA SILVA CONCEIÇÃO, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Ilhéus - BA, no dia 04/02/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de  José Conceição e de Solange 
Vitalina da Silva. 

O pretendente: GEOVANE RAMOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Santo Amaro - BA, no dia 02/05/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Helton Pereira de Souza e de Valdiria de Jesus Ramos. A preten-
dente: MANUELA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Feira de Santana - BA, no dia 06/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de  José Carlos Gomes da Silva e de Josedna da Silva Santos.

O pretendente: EDUARDO JORGE CARDOSO CHEDICK, estado civil divorciado, 
profi ssão encarregado de faturamento, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/02/1970, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Miguel Chedick 
e de Maria Rachel Cardoso Chedick. A pretendente: ANDREA FONSECA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão tecnologa em radiologia, nascida em Carapicuíba - SP, 
no dia 27/04/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de  
Devair Jose da Silva e de Elza Fonseca da Silva. 

O pretendente: MARCOS JOSIEL DO PRADO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de informática, nascido em Rio Claro - SP, no dia 14/05/1993, residente e domi-
ciliado em Cotia - SP, fi lho de Marcos Josiel do Prado e de Cristina Couto Sargentelle do 
Prado. A pretendente: NICOLLI MEDEIROS DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão 
representante farmaceutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/05/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ricardo Marques de Paula 
e de Debora Sandra Medeiros de Melo de Paula. Obs. Edital recebido do Cartório de 
Rio Claro - SP.

O pretendente: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
serralheiro, nascido em Presidente Venceslau - SP, no dia 06/05/1979, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Rodrigues de Lima e de Maria do 
Socorro Rodrigues de Lima. A pretendente: SIMONE ANDRIOLI, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/05/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidney Andrioli e de Sapienta Ciglio Andrioli. 

O pretendente: MARCOS GUERRERO, estado civil divorciado, profi ssão administrador de 
empresa, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 08/02/1969, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Faustino Del Castilho Guerrero e de Neide 
Madalena Guerrero. A pretendente: SELMA REGINA DOS SANTOS BERBEL, estado 
civil viúva, profi ssão atendimento ao cliente, nascida em Maringa - PR, no dia 10/02/1958, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manasses Antonio dos 
Santos e de Raquel dos Santos Antonio. 

O pretendente: RICARDO RITIS ALBERTINI, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 07/02/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Albertini e de Idairce Ritis Albertini. A 
pretendente: DANIELE RAQUEL DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão analista 
de de cobrança, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 09/07/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Aldalto de Almeida e de Sonia 
Raquel de Almeida. 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MARCO ANTÔNIO MOREIRA DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em Guarulhos, SP, no dia (02/10/1988), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Moreira da Rocha e de Maria Geni de Mendonça 
Rocha. A pretendente: KAROLYNE GABRIELE ALVES LOPES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em Barueri, SP, no dia (13/01/1997), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Lopes da Silva e de Camila 
Aparecida Alves Lopes da Silva.

O pretendente: RAYVER MAYRO ROSADO DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de prótese, nascido em Canto do Buriti, PI, no dia (06/11/1994), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson Araújo Rosa e de Luíza Amélia 
Rosado de Araújo. A pretendente: TAYNÁ SOUZA DOMINGUES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (25/05/1995), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eudoxio Aparecido Domingues e de 
Maria de Lourdes Souza.

O pretendente: ADELVIOTON VASCONCELOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (09/08/1972), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alinael Vasconcelos da Silva e de 
Noêmia Vasconcelos da Silva. A pretendente: VERA LUCIA CANDIDA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão professora de dança, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(15/09/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jose 
dos Santos e de Nilza Candida dos Santos.

O pretendente: ALISSON DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão eletre-
cista, nascido em Ilhéus, BA, no dia (29/09/1982), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ananias Honorato do Espirito Santos e de Valdete Ramos da 
Silva Santos. A pretendente: ADRIANA DE ALCÂNTARA, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida nesta Capital, SP, no dia (03/11/1984), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Florisvaldo de Alcântara e de Maria Alves Feitosa de 
Alcântara.

O pretendente: EDSON LUIZ BENISSE, estado civil divorciado, profi ssão contador, nas-
cido nesta Capital, Perus, SP, no dia (08/12/1966), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Benisse e de Nair de Souza Benisse. A pretendente: 
GABRIELA FARIAS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (23/01/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Berto Severino dos Santos e de Marinalva Vasconcelos Farias.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA SIZILIO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de contas hospitalares, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (19/09/1988), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amilton da Silva Sizilio e 
de Sandra da Silva Sizilio. A pretendente: ELOISA ROMINA FERNANDES GONZALEZ 
SAAVEDRA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(14/06/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Santiago 
Lisandro Gonzalez Saavedra e de Magda Fernandes Gonzalez Saavedra.

O pretendente: ANTÔNIO CARLOS BORGES DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão 
metalúrgico, nascido em Paratinga, BA, no dia (16/07/1978), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Honório de Jesus e de Isabel Borges de Jesus. A 
pretendente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Triunfo, PE, no dia (12/05/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jaime João dos Santos e de Margarida Inácio dos Santos.

O pretendente: THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão assis-
tente de supervisão, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, no dia (18/06/1983), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira de Oliveira 
e de Lucinete Teixeira de Oliveira. A pretendente: ANA LUCIA LANFREND CARDOSO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de eletrônica, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(09/07/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bernardino 
Cardoso Neto e de Cleusa Edna Lanfred.

A preocupação com uma boa aparência, 
o aumento da expectativa de vida e 
o aumento do poder de compra das 

classes C e D são fatores que têm contribuído 
para um crescimento constante do mercado de 
estética e cosmética que, alheio à crise econô-
mica, permanece aquecido. Nesse contexto, 
insere-se a Biomedicina com especialização 
em Estética, a mais nova área de atuação do 
profi ssional Biomédico. 

“O curso superior em Biomedicina fornece 
um importante conhecimento sobre as disci-
plinas de base da saúde, facilitando a trajetória 
do profi ssional que pretende atuar na área de 
estética”, explica a Coordenadora do Curso 
de Biomedicina da UMC Universidade, Profa. 
Dra. Débora de Marco. A qualifi cação profi s-
sional é essencial para fornecer à população 
um serviço de qualidade, sem comprometer 
a saúde do indivíduo.

“No decorrer do curso, o aluno é preparado 
a indicar os procedimentos mais adequados a 
cada pessoa, torna-se apto a esclarecer quais-

Especialização em Estética é diferencial 
para profi ssionais de Biomedicina

“O curso superior em Biomedicina fornece um importante conhecimento sobre as disciplinas de base 
da saúde, facilitando a trajetória do profi ssional que pretende atuar na área de estética”

absorvíveis, procedimento estético injetável 
para microvasos, microagulhamento, carbo-
xiterapia, laser de alta potência (remoção 
de tatuagem, epilação e rejuvenescimento), 
luz intensa pulsada, equipamento de alta 
tecnologia (criolipólise, lipocavitação, ondas 
de choque), prescrição de dermocosméticos e 
nutricosméticos e peeelings químicos, físicos 
ou enzimáticos.

De acordo com a Coordenadora da UMC, 
a área de atuação é ampla: clínicas e centros 
de estética, salões de beleza, agências de 
modelos, institutos e centros de pesquisa e 
instituições de ensino, entre outras. “Em re-
lação à remuneração do profi ssional, ela pode 
ser muito diversa, pois irá variar de acordo 
com as técnicas utilizadas, os diferentes tipos 
de procedimento realizados, a carga horária, 
a função ocupada, entre outros detalhes. 
Porém, é certo que o mercado está bastante 
aquecido e sedento por bons profi ssionais com 
capacitação nesta área”, fi naliza a Profa. Dra. 
Débora de Marco.

quer dúvidas que possam existir, bem como 
fi ca capacitado para identifi car as patologias 
que podem comprometer a segurança do 
cliente e encaminhá-lo ao atendimento mé-
dico especializado”, detalha a Coordenadora 
do Curso.

Entre os procedimentos que podem ser 
realizados por um profi ssional Biomédico 
com habilitação ou especialização em Es-
tética estão: aplicação de toxina botulínica, 
preenchimentos faciais semi-permanentes, 
intradermoterapia, fi os de sustentação facial 
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