
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Terça-feira,
17 de janeiro de 2017

Ano XV – Nº 3.306

“Pessoas que querem 
compartilhar com 
você suas crenças 
religiosas quase 
nunca querem que 
você divida as suas 
com elas”. 
Dave Barry (1947)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: +0,28% Pontos: 
63.831,27 Máxima de +0,57% 
: 64.014 pontos Mínima de 
-0,15% : 63.556 pontos Volu-
me: 7,22 bilhões Variação em 
2017: 5,98% Variação no mês: 
5,98% Dow Jones: feriado nos 
EUA Pontos: - Nasdaq: feriado 
nos EUA Pontos: - Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2412 Venda: R$ 3,2421 
Variação: +0,76% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: +0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2228 Venda: R$ 
3,2234 Variação: +0,62% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2100 
Venda: R$ 3,3770 Variação: 
+0,72% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,84% ao 
ano. - Capital de giro, 14,47% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: feriado nos EUA Varia-
ção: - - Ouro BM&F (à vista) Cotação: 
124,000 Variação: +0,81%.

ro) Cotação: R$ 3,2585 Variação: 
+0,65% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,0599 Venda: US$ 1,06 Va-
riação: -0,38% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4350 Venda: R$ 
3,4370 Variação: +0,41% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3470 Ven-
da: R$ 3,5800 Variação: +0,2%.

Futuro: +0,08% Pontos: 64.440 
Máxima (pontos): 64.690 Míni-
ma (pontos): 64.005. Global 40 
Cotação: 916,685 centavos de 
dólar Variação: -1,14%.

O Fundo Monetár io 
Internacional (FMI) 
voltou a rebaixar a 

projeção de crescimento 
para o Brasil e agora espera 
expansão de apenas 0,2% 
este ano, de acordo com 
relatório divulgado ontem 
(16). Para 2018, o Fundo 
manteve a previsão de cres-
cimento do PIB em 1,5%. 
Em 2017, a expansão do 
Brasil será a menor entre os 
principais países do mundo, 
e ainda vai fi car bem abaixo 
da média de crescimento da 
economia mundial (3,4%), 
dos emergentes (4,5%) e da 

     FMI corta previsão para o 
PIB do Brasil, ao contrário 
da Standard & Poor’s

América Latina (1,2%). Em 
2018, o Brasil deve seguir com 
desempenho abaixo da média 
destes três grupos.

O FMI relatava que a ativi-
dade na economia brasileira 
no segundo semestre de 2016 
acabou fi cando mais fraca que 
o esperado. A previsão é que o 
PIB do país tenha retração de 
3,5% no ano passado, também 
um dos piores desempenhos 
do mundo. As previsões do 
FMI para o Brasil estão mais 
baixas que dos analistas do 
mercado fi nanceiro. O Re-
latório de Mercado Focus 
divulgado nesta segunda veio 

com previsão de expansão 
de 0,5% este ano e de 2,20% 
em 2018.

O Fundo vinha constante-
mente rebaixando as proje-
ções para o PIB do Brasil a 
cada período desde 2012. No 
ano passado, com a chegada 
do presidente Michel Temer 
no Planalto, o Fundo chegou 
a melhorar o cenário para o 
Brasil, prevendo a volta do 
crescimento. Este movimen-
to, porém, de acordo com o 
relatório, tem sido mais lento 
que o esperado e com isso as 
estimativas voltaram a ter 
cortes agora.

A Standard & Poor’s estima que o Brasil crescerá 0,93% este ano, com o ritmo

de expansão se acelerando para 2,00% em 2018 e 2,30% em 2019.

A Standard & Poor’s, no 
entanto, estima que o Brasil 
crescerá 0,93% este ano, com 
o ritmo de expansão se ace-
lerando para 2,00% em 2018 
e 2,30% em 2019. Segundo a 
agência, a economia brasileira 
deve se estabilizar este ano. 
“A nova administração do 
presidente Michel Temer foi 
capaz de aprovar uma emenda 
constitucional no fi m de 2016 
que limita o crescimento dos 
gastos do governo, um passo 
significativo em direção a 

controlar e eventualmente 
corrigir uma deterioração 
substancial nas fi nanças sobe-
ranas”, diz a S&P em relatório 
sobre as tendências para a 
América Latina este ano.

A agência lembra que o 
governo também apresentou 
uma ousada proposta de 
reforma da Previdência, que 
é essencial para combater o 
défi cit público.

A última vez que a agência 
alterou o rating do Brasil foi 
em fevereiro de 2016, quan-

do cortou a nota do País 
para BB, com perspectiva 
negativa. 

Em novembro último, a di-
retora de ratings soberanos 
Lisa Schineller comentou 
em evento no Rio que um 
retorno do País para o grau 
de investimento até 2018 era 
“improvável”. “Realistica-
mente é muito difícil pensar 
que o País poderia recuperar 
(o grau de investimento) an-
tes das próximas eleições”, 
afi rmou na ocasião (AE).

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, negou ontem 
(16) a possibilidade de um 
ataque da facção Primeiro Co-
mando da Capital (PCC). Um 
documento interno da polícia 
alerta sobre um possível ataque 
da organização criminosa. Alck-
min garantiu que o serviço de 
inteligência da polícia paulista 
faz monitoramento 24 horas 
por dia. O secretário estadual 
de Segurança Pública, Mágino 
Alves Barbosa Filho, confi r-
mou a existência de um alerta 
interno da polícia paulista 
sobre um ataque programado 
para hoje (17), mas disse que 
o monitoramento feito não 
apontam a possibilidade de o 
ataque ocorrer.

“A segurança do estado está 
sendo realizada no seu padrão 
de efi ciência e alerta sempre, 
mas sem reforço adicional”. O 
secretário disse que o informe 
está errado e que o responsá-
vel por sua emissão é “alguém 
que não sabe trabalhar com 
inteligência”.

Alckmin também rebateu 
críticas e reportagens que 
afi rmam que o crescimento do 
PCC e a atual crise prisional 
estariam relacionados ao fato 
da transferência de líderes 
da organização de São Paulo 
para presídios de outros es-
tados. “Querer dizer que as 

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.

Anvisa aprova remédio 
à base de maconha

A Anvisa concedeu pela pri-
meira vez o registro a um medica-
mento à base de cannabis sativa, 
a maconha, no país. Chamado 
Mevatyl, o produto é indicado 
para o tratamento de adultos que 
tenham espasmos relacionados 
à esclerose múltipla. 

O Mevatyl, conhecido fora do 
Brasil como Sativex, é aprovado 
em 28 países, entre eles, Cana-
dá, Estados Unidos, Alemanha 
e Dinamarca. O remédio tem 
a seguinte composição: tetrai-
drocanabinol (THC), 27 mg/
mL+canabidiol(CBD), 25 mg/
mL). Conforme dados de estu-
dos clínicos feitos com o Meva-
tyl, a ocorrência de dependência 
com o seu uso é improvável. 

O produto será comercializa-
do com tarja preta e rotulagem  
dirá que o uso fi cará sujeito a 
prescrição médica por meio 
de notifi cação de receita A e 
de Termo de Consentimento 
Informado ao Paciente (ABr).

São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
disse em entrevista à emissora 
de TV norte-americana CNBC 
que o Brasil estará crescendo no 
fi m deste primeiro trimestre de 
2017. “O Brasil agora está em uma 
trajetória de recuperação. Nossa 
expectativa é que o Brasil esteja 
crescendo ao fi m do primeiro tri-
mestre”, comentou o ministro em 
Davos, onde participa do Fórum 
Econômico Mundial.

Meirelles citou a série de 
reformas que o governo está 
adotando e as medidas para me-
lhorar a produtividade, incluindo 
mudanças da Previdência, na le-
gislação trabalhista e no sistema 
tributário. “Em 2018, a situação 
será completamente diferente”, 
disse. O ministro também foi 
questionado sobre os escânda-
los de corrupção envolvendo o 
governo. Segundo ele, tudo está 
sendo investigado e o País sairá 
mais forte desse processo.

Meirelles ainda falou so-
bre o presidente eleito dos 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

Entrega da Rais
Abre hoje (17) o prazo para 

entrega da declaração da Rais de 
2016. O preenchimento e envio 
desse documento é obrigatório 
a todas as pessoas jurídicas que 
estavam com CNPJ ativo na Re-
ceita no ano passado e a todos os 
estabelecimentos com Cadastro 
de Empresa Individual (CEI) que 
possuem funcionários. O prazo 
fi nal é 17 de março.

Inadimplência das 
empresas cresceu 
3,3% em 2016

São Paulo - No terceiro ano 
seguido de alta, a inadimplência 
das empresas brasileiras subiu 
3,3% em 2016, conforme balanço 
da Boa Vista, empresa que presta 
serviço de proteção ao crédito. 
Apesar do resultado negativo, o 
índice de calotes, que começou 
2016 marcando alta de 9,6% em 
12 meses no primeiro trimestre, 
perdeu ritmo no restante do ano, 
infl uenciado, em parte, pela que-
da nas concessões de crédito.

A expectativa da Boa Vista é 
de manutenção dos baixos níveis 
de inadimplência nos próximos 
trimestres, dada a perspectiva 
de retomada da atividade eco-
nômica e como consequência 
da diminuição dos juros, fatores 
que, em conjunto, reduzem o 
custo da dívida e fortalecem o 
caixa das empresas. 

A empresa calcula o indi-
cador com base nos registros 
de cheques devolvidos, títulos 
protestados e apontamentos 
feitos em seu sistema de pro-
teção ao crédito. Em 2014, a 
inadimplência avançou 4,4% e 
em 2015, 8,9%. Só no último 
trimestre do ano passado, a 
inadimplência das companhias 
caiu 2,4% na comparação com o 
terceiro trimestre, em conta que 
desconta efeitos sazonais. Fren-
te ao mesmo trimestre de 2015, 
a queda foi de 2,1% (AE).

São Paulo - O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, que tem 
trabalhado para se reeleger 
no comando da Casa, afi rmou 
ontem (16), que a reforma da 
legislação trabalhista tem de 
tramitar em regime de urgên-
cia. “O Brasil caminha para ter 
14 milhões de desempregados 
e muitos dos problemas do de-
semprego tem a ver com uma lei 
trabalhista que protege muito, 
mas tem tirado o emprego dos 
brasileiros e tem colocado esses 
empregos em outros países”, 
afi rmou, citando como exemplo 
o Paraguai, que tem abrigado 
empresas brasileiras que fogem 
da legislação trabalhista. 

A declaração de Maia foi dada 
durante visita à Câmara Muni-
cipal, hoje presidida pelo seu 
colega de partido Milton Leite. 
“Precisamos de uma lei que pro-
teja o trabalhador, mas ao mesmo 

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Pequenas empresas 
confi am na retomada 
da economia 

Levantamento do Sindicato 
da Micro e Pequena Indústria 
do Estado de São Paulo (Sim-
pi), divulgado ontem (16), 
mostra que apenas 1% dos 
empresários do setor considera 
o cenário econômico brasi-
leiro ótimo ou bom. Segundo 
a pesquisa, 20% deles veem 
a economia brasileira como 
regular. Para 78%, a situação 
é ruim ou péssima.

Apesar da avaliação negativa 
sobre o cenário atual, a maioria 
dos empresários de micro e 
pequenas indústrias diz confi ar 
que haverá uma retomada na 
economia do país em 2017: 
55% acreditam que este ano 
será melhor do que 2016; 33% 
disseram que será igual e 6% 
preveem um ano pior. Outros 
6% não souberam opinar sobre 
o tema.

“As micro e pequenas in-
dústrias estão otimistas diante 
de um quadro de receitas ne-
gativas, ou seja, de uma base 
deteriorada. Essa expectativa 
se baseia na esperança da es-
tabilidade econômica do país, 
principalmente pelo retorno 
do crédito. É uma expectativa 
de crescimento vinculada a 
decisões políticas”, disse o 
presidente do Simpi, Joseph 
Couri (ABr).

O desempenho do comércio 
exterior e a diminuição da 
demanda interna continuam 
afetando os indicadores da 
indústria nacional. Essa é a 
conclusão da análise Carta de 
Conjuntura divulgada ontem 
(16) pelo Grupo de Estudos 
de Conjuntura do Institu-
to Econômico de Pesquisa 
Aplicada (Ipea). O indicador 
“consumo aparente da indús-
tria geral”, por exemplo, caiu 
1,5% no último mês de no-
vembro em relação a outubro, 
na série com ajusto sazonal, 
elevando a queda acumulada 
nos onze primeiros meses de 
2016 para 10%.

O consumo aparente (CA) 
equivale à produção industrial 
doméstica, acrescida das impor-
tações, menos as exportações. A 
queda no acumulado de 2016 é 
muito superior à queda estimada 

No acumulado do ano, o setor 

teve o pior resultado, com 

retração de 20,6%.
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Recessão ainda afeta demanda interna 
por bens industriais, avalia Ipea

A trajetória das importações 
seguiu negativa em 2016 e a 
recuperação do setor expor-
tador observada em 2016, 
em termos das quantidades 
vendidas ao longo do ano, 
também contribui para 
a redução do consumo 

aparente.
“Se, por um lado, o fraco 

desempenho do CA de bens 
industriais evidencia os efeitos 
negativos da recessão sobre a 
demanda interna, por outro, 
o ajuste do setor externo nor-
malmente associado a cenários 
envolvendo a deterioração da 
atividade econômica e movi-
mentos defasados de desvalo-
rização cambial tem ocorrido 
como esperado”, avalia o espe-
cialista em atividade econômica 
do Ipea Leonardo Mello de 
Carvalho, um dos autores do 
documento (ABr).

para a produção industrial, de 
6,7% conforme o último boletim 
Focus. “Além da forte queda da 
produção até novembro de 2016, 
a oferta fi nal de bens industriais 
na economia brasileira (outra 
defi nição possível para os indica-
dores de CA) tem sido negativa-
mente afetada pelo desempenho 
do comércio exterior”, informa 
a publicação. 

Brasil "estará crescendo" 
no fi m do 1º trimestre

EUA, Donald Trump, e suas 
promessas de rever acordos 
internacionais de comércio. De 
acordo com ele, “no fi m do dia, 
o protecionismo não é bom para 
ninguém”. O ministro disse que 
será interessante ver como as 
coisas vão se desenrolar, já que 
existem diferenças de opinião 
entre Trump e alguns de seus 
ministros. “É muito difícil dizer 
que existe alguém que realmen-
te entende ele” (AE). Alckmin nega 

possibilidade de ataque 
do PCC em São Paulo

rebeliões que acontecem se 
devem a transferências feitas 
na década de 90, mais de 20 
anos atrás é muita fantasia. 
O que precisa para líderes de 
organizações criminosas é ter 
Penitenciária de Segurança 
Máxima e Regime Disciplinar 
Diferenciado, que é o que nós 
temos”, disse no Palácio dos 
Bandeirantes após cerimônia 
de entrega de 573 viaturas para 
a frota da PM.

Alckmin disse ainda que as 
transferências foram determi-
nadas pelo Poder Judiciário, 
e não pelo governo estadual. 
“Temos as penitenciárias mais 
seguras do país” (ABr).

Rodrigo Maia defende 
regime de urgência para 

reforma trabalhista

tempo estimule o empresário a 
gerar emprego”, acrescentou. O 
presidente da Câmara disse que 
os principais pontos da reforma 
deverão ser discutidos pelos 
deputados e criticou a Justiça 
do Trabalho, que, na sua opinião, 
tem tomado decisões que deses-
timulam o emprego.

Antes de visitar a Câmara 
Municipal, Maia se reuniu com 
o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin. Segundo o 
deputado, o encontro serviu 
para que se discutisse reformas 
para o Brasil nos próximos dois 
anos e a conjuntura política. 
Maia afi rmou também que eles 
conversaram sobre a possibili-
dade de mudanças no pacto fe-
derativo. “Essa é uma discussão 
urgente, pois sabemos que os 
Estados e municípios estão em 
situação fi scal muito complica-
da”, declarou Maia (AE).



OPINIÃO
Ser Lean - Um modo 

de vida inspirador
Está claro para a 

maioria da população 

mundial que o Ser 

Humano está acabando 

com o planeta, em razão 

o seu estilo de vida 

consumista e egoísta

A grande difi culdade é con-
seguirmos sair do campo 
da teoria para uma ação 

efetiva, já que isso demandará 
um grande esforço de todos 
para deixarmos a nossa zona de 
conforto, obtida a muito custo 
por muito tempo e abrirmos mão 
de alguns luxos e confortos que 
nos geram facilidades e prazeres 
momentâneos e individuais, 
mas que não se sustentarão 
por muito tempo, pois estão 
prejudicando muito rápido a 
vida no planeta.

Esta difi culdade fi ca evidente 
quando assistimos os fóruns de 
meio ambiente que há vários 
anos acontecem sistematica-
mente, envolvendo os líderes 
dos principais países do mundo, 
mas que na prática vem obtendo 
resultados muito pequenos, pois 
esbarram em fatores econômi-
cos e locais de cada país. Nosso 
modelo de vida está ultrapassa-
do e vem gerando comprovada-
mente mais desigualdade social 
e degradação do meio ambiente, 
ou seja, não se sustentará no 
médio e longo prazo.

A Filosofi a Lean nasceu na 
Toyota sendo aplicada desde o 
fi nal da segunda guerra mundial, 
a fi m de viabilizar a fabricação 
de automóveis em uma orga-
nização com sérias restrições 
orçamentárias e de recursos 
e de lá para cá é o jeito mais 
copiado de gestão organiza-
cional, estando hoje além das 
indústrias e sendo implemen-
tado em hospitais, serviços, 
laboratórios, desenvolvedores 
de softwares, entre outros.

Resumidamente esta Filo-
sofi a prega a eliminação de 
todas as perdas de todos os 
processos de um negócio, que 
resultará em uma Empresa 
mais “Enxuta”, que opera com 
o mínimo possível de recursos, 
mas que entrega aos clientes 
o que eles desejam. A base da 
implementação desta Filosofi a 
está na mudança dos hábitos 
das pessoas, que passam a en-
xergar as perdas e utilizar sua 
criatividade e inteligência para 
eliminá-las sistematicamente.

Taiichi Ono, o principal líder 
desta transformação, pregava 
que a simplicidade é mais im-
portante do que os excessos. E 
que todos nós deveríamos con-
seguir produzir mais com menos 
recursos. Agora, imagine se 
esta Filosofi a fosse levada para 
fora dos muros das Empresas e 
fosse implementada nas casas, 
nos bairros, nas cidades, clubes, 
entre outras comunidades.

Imagine se todos nós pudés-

semos viver de maneira mais 
simples, consumindo menos 
recursos, reaproveitando os 
recursos existentes e evitando 
os desperdícios da vida moder-
na. Por exemplo ir ao trabalho 
de bicicleta ao invés do carro, 
utilizar fontes renováveis de 
energia, consumir alimentos 
menos industrializados, com 
processos que agridem menos 
o meio ambiente. Ou seja, ado-
tando novos propósitos para a 
sua vida, além de enriquecer 
e consumir.

Voltando ao início desse ar-
tigo, essa atitude seria muito 
importante para o Planeta, 
mas exigiria muito esforço das 
pessoas, começando pela mu-
dança da forma de pensar. Não 
acredito em nenhuma mudança 
drástica, mas em pequenas me-
lhorias cotidianas e contínuas, 
que são muito mais fáceis de 
implementar na nossa vida, 
por exemplo trocando o carro 
pelo metrô ou bicicleta ou até 
mesmo pela caminhada, ou o 
elevador pela escada, o celular 
e a TV pelo livro.

Ser Lean é pensar mais no co-
letivo que no individual, é abrir 
mão dos luxos e supérfl uos em 
pró do futuro da humanidade, é 
pensar e viver de maneira mais 
simples. Um dos ícones desse 
estilo de vida atualmente é o 
Papa Francisco. Que com seus 
gestos e hábitos, vem trans-
formando a imagem de luxo e 
riqueza do Vaticano e do Papas 
em um inspirador exemplo 
para todos nós. Abdicando das 
roupas e carros de luxo pela 
simplicidade franciscana. 

Guardadas as proporções 
Barack Obama, Presidente do 
País mais importante e rico 
do mundo, também adotou 
hábitos simples e modestos e 
nos encheu de exemplos nestes 
últimos anos. É formando mais 
líderes deste tipo que seremos 
capazes de transformar e pre-
servar o futuro da humanidade. 
E lembre-se, quem forma e elege 
estes líderes, pelo menos nos 
países democráticos somos nós 
mesmos. Portanto não adianta 
adotarmos o discurso de que a 
responsabilidade não é nossa e 
que não depende de nós.

Além de cada um de nós ter 
o dever de iniciar esta trans-
formação dentro da nossa casa 
e em todas as comunidades 
que infl uenciamos. Talvez não 
conseguiremos transformar o 
mundo todo, mas com certeza 
faremos a diferença onde con-
seguirmos. 

Só assim acredito que ga-
rantiremos aos nossos fi lhos 
e netos um Planeta melhor e 
sustentável. 

(*) - Formado em Engenharia 
Mecânica pela FEI,  e extensão na 

Universidade da Califórnia. É gerente 
e instrutor da Divisão Estratégias e 
Performance da IMAM Consultoria, 

nas áreas de logística, produtividade, 
custos industriais e liderança.

Sidney Rago (*)
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O Sistema Informatizado 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (SisFies) foi aberto 
para os alunos ontem (16). Os 
estudantes podem, portanto, 
renovar seus contratos, já que 
os aditamentos são feitos pela 
internet. A renovação vale 
somente para contratos for-
malizados até 31 de dezembro 
de 2016. As novas inscrições 
estão previstas para fevereiro. 
Os contratos do Fies devem ser 
renovados a cada semestre. O 
pedido de aditamento é feito 
inicialmente pelas faculdades 
e, em seguida, os alunos devem 
validar as informações inseridas 
pelas instituições no SisFies. 

Na segunda-feira (9), o 
acesso ao sistema foi aberto 
às instituições de ensino su-
perior para o cadastro de da-
dos dos alunos benefi ciados. 
Agora, os estudantes devem 
confi rmar as informações. No 
caso de aditamento não sim-
plifi cado, quando há alteração 
nas cláusulas do contrato, 
como mudança de fiador, 
o estudante precisa levar a 
documentação comprobató-
ria ao agente fi nanceiro para 
fi nalizar a renovação. Já nos 
aditamentos simplifi cados, a 

Os estudantes já podem renovar seus contratos

feitos pela internet.

Idosos lideram 
crediários
honrados no País

Fim de ano é tempo de pre-
sentear. Seja para os parentes ou 
entre amigos, trocar lembranci-
nhas em dezembro é uma forte 
tradição no Brasil. Com o objeti-
vo de não sufocar o bolso nessa 
época, brasileiros das gerações 
Baby Boomer, X e Y frequente-
mente usam o crediário como 
meio de pagamento. 

De acordo com a pesquisa 
da MultiCrédito, apesar de, 
em dezembro todos terem 
reduzido o tíquete médio das 
compras realizadas, somente os 
brasileiros com mais de 60 anos 
conseguiram aumentar o volu-
me de pagamentos honrados, 
atingindo 91,60% – ante 91,46% 
no mês anterior. Em média, o 
valor das compras realizadas 
caiu 12,15%, totalizando R$ 
571 em dezembro. 

Ainda segundo dados da 
pesquisa, na classifi cação por 
ocupação, os aposentados e 
pensionistas foram os campe-
ões de pagamentos honrados, 
com 90,08% e tíquete médio 
de R$ 515. Na classifi cação por 
segmentos, a pesquisa mostra 
que Calçados e Acessórios, 
Ótica e Relojoaria e Vestuário 
lideraram os pagamentos em 
dia, com 88,29%, 87,20% e 
85,53%, respectivamente (Mul-
tiCrédito).

A equipe Williams anunciou 
ontem (16), no seu Twitter, que 
o piloto brasileiro Felipe Mas-
sa, que tinha anunciado a sua 
aposentadoria no ano passado, 
voltará a competir na temporada 
de 2017. “Estamos felizes em 
anunciar que Felipe Massa con-
cordou em voltar para a Williams 
na temporada de 2017, em um 
contrato de um ano”, afi rmou a 
escuderia na rede social. 

Massa substituirá o fi nlandês 
Valterri Bottas, que foi con-
fi rmado como novo piloto da 
Mercedes, ocupando o lugar 
que antes era do alemão Nico 
Rosberg, que surpreendeu o 
mundo do automobilismo ao se 
aposentar após ter ganho seu 
primeiro campeonato mundial 
de Fórmula 1. Com 35 anos, 
o piloto brasileiro, que já tem 
uma grande experiência, será 
o companheiro de equipe do 
jovem canadense Lance Stroll, 
de apenas 18 anos, que no 

Piloto brasileiro Felipe Massa.

O Ministério Público da Co-
reia do Sul anunciou um pedido 
de prisão para o vice-presidente 
e herdeiro da Samsung, Lee 
Jae-Yong, por seu envolvimento 
com o escândalo de corrup-
ção do país que já afastou a 
presidente sul-coreana, Park 
Geun-hye, do seu cargo e que 
gerou muita polêmica na nação 
asiática. Lee é acusado de per-
júrio, fraude e suborno, por ter 
pago cerca de US$ 36 milhões 
para organizações ligadas a 
Choi Soon-sil, amiga da presi-
dente Park, que é o centro do 
escândalo no país.

Aponta-se que o suborno de 
Lee - que na verdade atual-
mente comanda a companhia 
sul-coreana, após seu pai, Lee 
Kun-hee, presidente da empre-
sa, ter sofrido um ataque cardía-
co em 2014 - foi feito visando 
garantir a sua liderança na 
Samsung e a controversa fusão 
de US$ 8 milhões entre a em-
presa e a Cheil Industries Inc, 
em 2015. A fusão foi apoiada 
pelo National Pension Service 
(NPS), terceiro maior fundo de 
pensão do mundo. Na época, o 
NPS era comandado por Moon 
Hyung-pyo, ministro da Saúde, 
que foi acusado no mês passado 
de falso testemunho e de abuso 
de poder, por ter dado o aval 

Vice-presidente da Samsung 

Electronics, Lee Jae-yong.

O sistema fi ca em R$ 16 
mil, segundo a coorde-
nadora da campanha de 

Energias Renováveis da ONG 
Greenpeace, Bárbara Rubim.

“É um valor alto, se a pessoa 
tiver que fazer esse investimen-
to à vista. Mas é um investimento 
que vai se pagar em uma média 
de sete anos e gerar retorno para 
a pessoa. É um investimento 
que você está fazendo no seu 
imóvel”, ressaltou Bárbara. Em 
2015, a Aneel estimava que até 
2024 poderiam ser instalados 
até 620 mil painéis voltaicos 
em telhados residenciais. Para a 
microgeração de consumidores 
comerciais, a projeção é que os 
sistemas podem chegar a 82 mil 
equipamentos. Eles captam a 
luz solar e a transformam em 
eletricidade que abastece o 
imóvel. O excedente pode ser 
lançado na rede de distribui-
ção e convertido em créditos a 
serem abatidos da conta de luz 
do consumidor.

A geração individual de 
eletricidade pelo sol poderia 

Em 2015, a Aneel estimava que até 2024 poderiam ser instalados 

até 620 mil painéis voltaicos em telhados residenciais.

Um em cada 3 italianos tem 
animais de estimação

Uma pesquisa realizada pelo Osservatorio Quattrozampe (Observatório 
Quatro Patas, em tradução livre) mostrou que um em cada três habitantes 
da Itália tem um animal doméstico. Além disso, cerca de 63% desse público 
possui um cachorro, enquanto 41% tem gatos. Em seguida, aparecem peixes, 
tartarugas e passarinhos. O estudo revelou ainda que 70% dos donos alimentam 
seus bichos com ração e que 76% gastam mais de 100 euros (R$ 343) por mês 
com seus pets. Os italianos também são “viciados” em moda para cachorro: 
34% dos habitantes do país que têm animais domésticos gastam até 70 euros 
(R$ 240) por ano com roupinhas e acessórios para os pets (ANSA).
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Painéis solares residenciais 
associam vantagens 

econômicas à sustentabilidade
A instalação de painéis residenciais de captação de energia solar é uma opção de investimento que 
permite economia na conta de luz e independência das distribuidoras de eletricidade

feito para compra e reforma 
de imóveis. Com esse tipo de 
fomento, a coordenadora da 
ONG considera que o Brasil 
conseguiria chegar ao fi m de 
2020 com mais de 1 milhão de 
sistemas instalados e com 8 mi-
lhões no fi m de 2030. Ela baseia 
a análise nos resultados obtidos 
em países como a Alemanha, 
que tem atualmente 8 milhões 
de residências microgeradoras, 
e o estado norte-americano da 
Califórnia, com 1 milhão de 
sistemas instalados.

“A gente conseguiria subs-
tituir duas vezes, se chegasse 
nesses 8 milhões, a previsão de 
geração do complexo hidrelé-
trico de Tapajos”, compara Bár-
bara em referência ao projeto 
da Usina Hidrelétrica São Luiz 
do Tapajós, no Pará. Em agosto, 
o governo federal desistiu do 
projeto, pois não conseguiu 
as licenças ambientais neces-
sárias. O empreendimento 
também alagaria três aldeias 
do povo Munduruku, na Terra 
Indígena Sawré Muybu (ABr).

ir ainda mais longe, segundo 
Bárbara, caso houvesse incen-
tivos para quem quisesse usar 
essa opção. “Durante anos, 
o governo federal subsidiou 
para que você pudesse ter até 
linha de fi nanciamento com 
juros zero para a compra de 
veículos novos. Se o governo 
fez isso para a compra de um 
carro que, querendo ou não, é 

um bem que gera uma série de 
externalidades negativas para 
a sociedade e que está sendo 
depreciado ano após ano, não 
existe motivo de ele não ter 
uma política semelhante para 
a energia solar”, defendeu.

Outro incentivo possível, de 
acordo com Bárbara, seria a li-
beração do saque do FGTS para 
a compra dos painéis, como é 

Alunos já têm acesso a sistema 
informatizado do Fies

renovação é formalizada a partir 
da validação do estudante no 
sistema.

A abertura do SisFies para 
os aditamentos foi uma das 
primeiras medidas anunciadas 
este ano pelo MEC. A intenção 
é evitar os problemas que 
ocorreram no ano passado. No 
segundo semestre de 2016, as 
renovações dos contratos só 
puderam ser feitas a partir de 
outubro, devido a atrasos de 
pagamentos. De acordo com o 
MEC, cerca de 98% dos estu-
dantes conseguiram renovar o 

fi nanciamento, o que totali-
zou um orçamento de R$ 8,6 
bilhões.

O Fies oferece fi nanciamen-
to de cursos superiores em 
instituições privadas a uma 
taxa de juros de 6,5% ao ano. 
O aluno só começa a pagar a 
dívida após a formatura. O 
percentual do custeio é defi -
nido de acordo com o compro-
metimento da renda familiar 
mensal bruta per capita do 
estudante. Atualmente, mais 
de 2 milhões de alunos partici-
pam do programa (ABr).

Na Coreia do Sul,  
pedida a prisão de 

herdeiro da Samsung

ao fundo de pensão apoiando 
a fusão.

De acordo com o porta-voz 
do Ministério Público corea-
no, Lee Kyu-chul, a decisão 
de anunciar um mandato de 
prisão ao herdeiro da Samsung 
foi determinado por que as 
“condições econômicas do país 
são importantes e defender 
a justiça é prioridade”. Lee 
deverá comparecer amanhã 
(18), ao Tribunal Central do 
Distrito de Seul, que decidirá se 
o pedido de prisão será ou não 
concedido. Sobre o assunto, em 
um email, a Samsung rejeitou 
todas as acusações e disse que 
“é difícil entender a decisão dos 
procuradores” (ANSA).

Massa volta para a Williams 
na temporada 2017

momento do anúncio de apo-
sentadoria de Massa no ano 
passado, teria sido escalado 
como seu substituto.

Massa anunciou que deixaria 
a Fórmula 1 em setembro do 
ano passado no circuito de 
Monza, na Itália. Durante o GP 
do Brasil, disputado em 14 de 
novembro em São Paulo, o pi-
loto recebeu uma homenagem 
de despedida dos seus colegas 
da Williams (ANSA).
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Qual modelo 
escolher na hora de 
abrir uma empresa?

Abrir um negócio 

não é fácil. Apesar 

de ser a postura que 

melhor dialoga com 

as tendências de 

mercado atuais, o 

“ser empreendedor” é 

uma tarefa cheia de 

obstáculos e desafi os que 

demandam uma análise 

cuidadosa

Um dos primeiros ques-
tionamentos que de-
vem ser feitos pelo 

empreendedor a si mesmo é 
qual modelo de negócio ele 
pretende montar. Atualmen-
te muito se tem falado sobre 
franquias, tanto para bem, com 
números positivos no cenário 
mundial, quanto para mal, que 
tange a pouca fl exibilidade, por 
exemplo. Outro modelo é o do 
negócio próprio, puro, do zero. 
Esse também tem facilidades 
e difi culdades. E que se dife-
rencia da franquia por maior 
autonomia. 

O caso é que há vantagens 
em ambos os lados, e essa não 
é bem uma decisão que envolve 
apenas duas possibilidades. 
Não há bom ou mau, há o mais 
adequado. Existe uma lista de 
vantagens e desvantagens em 
ambos os modelos, porém, a 
escolha parte muito mais da 
seguinte questão: “eu como 
empreendedor, me sinto mais 
a vontade de trabalhar com 
quais desvantagens?”. 

Digo desvantagens, porque é 
com elas que o empresário terá 
de lidar no dia a dia, e terá de 
saber resolver. Justamente por 
isso modelos híbridos, como a 
Marca Branca, surgiram, numa 
tentativa bem sucedida de unir 
ambos os cenários, minimizan-
do desvantagens e ampliando 
vantagens.

A Marca Branca consiste em 
obter uma plataforma, produto 
ou serviço de um determinado 
segmento, com suporte garan-
tido, porém sem a demanda de 
usar uma marca franqueada. A 
marca é própria do investidor, 
assim como a estratégia de 
negócios e comunicação. A 
gestão é totalmente fl exível aos 
moldes do dono, e quem oferta 
o produto com a marca branca 
apenas recebe um valor menor 
de taxa periódica.

Nem todo empreendedor 
quer reinventar a roda. Não é 
porque se tem tino empresarial 
que necessariamente se possui 

uma grande ideia de inovação 
em um campo, seja produto 
ou serviço. Muitas vezes falta 
inclusive competência técnica 
para desenvolver algo novo, 
por melhor que seja o olhar 
gestor desse empresário. Nes-
se caso a alternativa é optar 
com algo que já existe, só que 
o negócio próprio já nascerá 
com competidores que fazem 
exatamente a mesma coisa 
que o novo negócio, tirando 
algumas poucas diferenças. 
Nesse caso vale a pena possuir 
algo que já é garantidamente 
funcional e de qualidade para 
ofertar a seu cliente. 

Outro aspecto é o do in-
vestimento necessário para 
começar. Franquias têm inves-
timentos muito mais baixos do 
que negócios próprios, porém 
muitas vezes possuem taxas 
altas e modelos que não permi-
tem uma gestão mais inovado-
ra. Na Marca Branca é possível 
excluir as desvantagens de am-
bos os casos. O investimento e 
taxa são menores, e a gestão 
e estratégia de comunicação 
e gestão são inteiramente a 
cargo do empreendedor. Além 
disso, o produto está garantido, 
é funcional, tem qualidade, 
suporte, e isso permite que o 
foco do dono do negócio seja 
administrativo.

Esse é um modelo que 
combina muito bem com ad-
ministradores. Flexibilidade 
existente no negócio próprio 
também é permitida, pois o 
modelo não está engessado por 
um grupo de franqueadores. 
Conseguir crédito para com-
pletar o investimento também 
tem a vantagem do modelo de 
franquia. É mais fácil para o 
banco aprovar créditos base-
ados em negócios de produtor 
já existentes e sólidos.

No fi m de contas cada em-
preendedor vai determinar o 
que mais se alinha com seu 
perfi l de gestão, porém é pos-
sível buscar o melhor de dois 
mundos, inovar e explorar 
possibilidades. É uma época 
de independência profi ssional. 
Os ricos são altos porque os 
lucros são altos. Atingir novos 
patamares e ter mais liberdade 
também vem com maiores 
responsabilidades e demanda 
de poder gestor. 

O leque de possibilidades 
está à disposição.

(*) - É CEO da Seu Professor
Empreendedor & Negócios

(www.seuprofessor.com.br).

Ricardo Althoff  (*)

A - Terceira Idade
A USP abre inscrições para as atividades do primeiro semestre de 2017 do 
programa Universidade Aberta à Terceira Idade. Em sua 46ª edição, a iniciativa 
gratuita, realizada na capital e nos campi do interior, traz 4691 vagas divididas 
em disciplinas regulares, oferecidas nos cursos de graduação da USP, e ativi-
dades complementares, que englobam cursos, palestras, excursões, práticas 
esportivas e didático-culturais. A oferta é 9% maior que a do último semestre, 
quando foram disponibilizadas 4300 vagas. Os interessados não precisam ter 
vínculo com a universidade e devem ter mais de 60 anos. Relação completa 
de atividades está disponível no site (prceu.usp.br/3idade).

B - Tradicional Bota-Fora
Começou ontem (16) e vai até 25 de fevereiro (ou término dos esto-
ques), a tradicional edição do “Bota-Fora” da World Wine. A importadora 
coloca mais de 300 rótulos com descontos de até 70%. São vinhos de 
vários tipos - tintos, brancos, roses, espumantes -e de várias regiões da 
Argentina, Espanha, Itália, Portugal, Chile, Uruguai e França. O Bota-Fora 
é uma excelente oportunidade de adquirir rótulos especiais pagando 
valores mais acessíveis. Essa é a maneira que a World Wine encontrou 
para democratizar a enocultura no Brasil e fazer com que mais consu-
midores tenham contato com este amplo e encantador universo. Mais 
informações no tel. 4003-9463 ou (www.worldwine.com.br). 

C - Brincadeira Congelante 
Uma das maiores animações da Disney será a melhor opção de lazer para 
as famílias paulistanas. Uma aventura congelante de Frozen será a diversão 
no Shopping VillaLobos, a partir do próximo dia 22, quando será inaugura-
da uma das mais esperadas atrações do ano: Brincadeira Congelante. Um 
castelo inspirado no fi lme será instalado na Praça de Eventos e irá garantir 
momentos emocionantes e muita “neve”. Nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro os 
pais podem preparar suas câmeras, pois Anna e Elsa visitam o shopping 
diretamente do reino de Arendelle das 15h00 às 18h30. O encontro é aberto 
ao público e toda a família poderá tirar fotos com as personagens. As se-
nhas podem ser retiradas a partir das 14h00 do dia e são limitadas em 150 
pulseiras para cada horário. Mais informações tel. 3024-3738.

D - Sorvete na Pedra 
A Ice Creamy, rede de franquias de sorvetes na pedra, está revolucionando 
o mercado. A empresa fechou 2016 com um faturamento de R$ 50 milhões, 

o que representa um crescimento de 833% em dois anos. Só em outubro, 
registrou aumento de 30% nas vendas frente a setembro. A rede já conta com 
mais de 70 unidades inauguradas, se consolidando como a maior franquia 
de sorvete na pedra do Brasil, e está otimista para dobrar o faturamento 
para 2017 e obter 500 unidades em 10 anos, com mais de 5 mil pontos de 
venda. O principal segredo está em uma pedra gelada, onde a massa do 
sorvete é manipulada durante a adição e mistura dos acompanhamentos.  
Mais informações, pelo site (www.icecreamy.com.br).

E - Cerveja com Café
Unir duas paixões nacionais em uma lata. Com esse pensamento, a cer-
vejaria paranaense Way Beer acaba de lançar a Coffee Brown Ale, uma 
cerveja especial desenvolvida com o melhor café orgânico brasileiro. 
A bebida, envasada em latas de 355 ml, já está disponível no mercado 
brasileiro e será distribuída, também, nos Estados Unidos. Segue o estilo 
base Brown Ale. É uma cerveja mais seca, com menos açúcar residual e 
coloração proveniente dos maltes especiais, com uma graduação alcoólica 
de 5,2%. O destaque fi ca por conta da utilização do café fermentado. Após 
a fermentação, o café foi trabalhado ainda em estado verde (não torrados) 
em barricas de Carvalho. Custa a partir de R$ 15 e está disponível em casas 
de cervejas especiais, bares, restaurantes e mercados. Mais informações 
tel. (41) 3653-8853 ou (www.facebook.com/waybeer).

F - Ebulição Instantânea
Geraldo Rufi no, ex-catador de latas que hoje fatura mais de R$ 50 mi-
lhões com a sua empresa, JR Diesel, será uma das atrações do “Ebulição 
Instantânea”, evento criado pelo infl uenciador Rafa Prado, que acontece 
entre os próximoa dias 20 e 22, no Golden Hall do Sheraton WTC. Com 
o objetivo de fomentar o mercado de startups no Brasil, as empresas 
participantes também poderão receber até R$ 1 milhão em investimentos 
para acelerar os seus negócios. Com uma infância conturbada, Ruffi no  
começou a trabalhar com reciclagem de latinhas, naquela que foi a sua 
primeira experiência com o mundo dos negócios. Depois de decretar 
falência por oito vezes, o empreendedor não desistiu e hoje comanda a 
empresa, especializada no desmanche de caminhões. Outras informações: 
(www.ebulicaoinstantanea.com.br).

G - Festa Árabe 
O Latife Gastronomia Árabe oferece ao público um serviço diferenciado 
que possibilita à pessoa preparar sua própria festa com produtos pré-

prontos do restaurante para serem fi nalizados no evento. Ideal para 
aniversários e reuniões com familiares e amigos, o Latife Festas dis-
ponibiliza um cardápio variado com quase todos os pratos da rede que 
oferece buffet árabe por quilo em suas lojas instaladas nos shoppings 
Eldorado, Frei Caneca, Center 3 e Shopping ABC. Para optar por essa 
comodidade é só entrar no endereço (https://festas.latife.com.br/) sele-
cionar o serviço Latife Festas, clicar na tecla Simular Festa, preencher 
a quantidade de convidados e escolher o tipo de festa mais adequado 
entre as opções sugeridas. 

H - Fusões & Aquisições 
Com o objetivo de desenvolver negócios e oportunidades globais para as 
médias empresas, a consultoria italiana GC & P – Gianesin, Canepari & 
partners se associou a brasileira, Vero Via Assessoria Empresarial Ltda, 
através de acordo de cooperação visando a abertura de novos mercados 
especifi camente para os produtos das médias empresas brasileiras e 
também para intermediação em processos de fusões & aquisições em 
um momento em que as condições econômicas e cambiais são muito 
favoráveis para a exportação e também para os grupos internacionais 
que tem interesse em se associar ou adquirir empresas aqui. Uma 
oportunidade para as médias empresas brasileiras buscarem um lastro 
comercial no mercado exterior. Outras informações, tel. 3280-1413 
(www.verovia.com.br).

I - Destaque em Outsourcing
Com medidas simples, a Reis Offi ce está vencendo a maré baixa da 
economia, mantendo a liderança no segmento. Só em 2016 a corporação 
conquistou 500 novos contratos, que acarretaram em 78 pessoas a mais 
na equipe, totalizando 278 funcionários que trabalharam para o cresci-
mento de 40% no faturamento. A gestão eletrônica de documentos, a 
impressão segura, a liberação por pin ou cartão, a impressão de etiquetas, 
o crescimento de soluções próprias também foram responsáveis por essa 
ampliação. Enquanto algumas empresas buscam alternativas em produtos 
baratos (toners remanufaturados) e, às vezes, toners recarregados, a 
Reis manteve a qualidade com itens originais dos fabricantes, mesmo 
com preços mais altos. Saiba mais em (www.reisoffi ce.com.br).

J - Pontos em Dobro
Buscando por novas possibilidades de satisfazer seus clientes, o Gendai, 
maior rede de comida japonesa do País, lança a promoção Gendai VIP 
Pontos em Dobro. A ação possibilita que as pessoas acumulem pontos 
no programa fi delidade, que podem ser trocados pelos pratos mais 
deliciosos da culinária oriental. Exclusivamente neste mês, a cada R$ 
1 em compras, o cliente acumula 2 pontos. Quem quiser aproveitar 
a novidade, pode acessar www.gendai.com.br/vip e se cadastrar para 
participar da promoção. A ação é válida para todas as lojas das praças 
de alimentação dos shopping centers e para pedidos delivery feitos 
pelo site (www.gendai.com.br). Para pontuar, basta informar o CPF 
em todas as compras.

consulte sua agência de confi ança, ou ligue para TEL: 3106-4171c

A - Terceira Idade
A USP abre inscrições para as atividades do primeiro semestre de 2017 do 

o que representa um crescimento de 833% em dois anos. Só em outubro,
registrou aumento de 30% nas vendas frente a setembro. A rede já conta com
mais de 70 unidades inauguradas se consolidando como a maior franquia

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian da Demanda 
do Consumidor por Crédito, 
a quantidade de pessoas que 
buscou crédito cresceu 3,7% no 
acumulado do ano de 2016 com-
parativamente ao ano de 2015. 
Apesar de positivo, foi o quinto 
ano consecutivo de fraco desem-
penho já que, no período de 2008 
a 2011, o crescimento médio anual 
da procura do consumidor por 
crédito foi bem mais expressivo: 
7,1% anuais, em média.

De acordo com os economistas 
da Serasa Experian, a infl ação 
ainda alta, sobretudo no primeiro 
semestre do ano, os esforços do 
consumidor em reduzir pagar 
suas dívidas, o elevado custo 

do crédito e o grau reduzido 
dos índices de confi ança dos 
consumidores, determinaram 
um desempenho enfraquecido 
da demanda do consumidor 
por crédito no ano de 2016, a 
exemplo do que vem ocorrendo 
nestes últimos anos.

Vale ressaltar também que, 
observando-se tanto os dados 
das vendas do varejo como das 
concessões de crédito de 2016, 
depreende-se que a demanda 
por crédito no ano passado foi 
caracterizada pela procura de 
crédito para quitação/renego-
ciação de dívidas do que para a 
expansão do endividamento de 
consumo/investimento do con-
sumidor (Serasa Experian).

Em relação a 2015, a demanda cresceu 3,7%.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) teve 
alta de 0,62% na segunda sema-
na de janeiro, de acordo com 
dados divulgados ontem (16) 
pelo Ibre da FGV. O percentual 
é 0,12 ponto percentual maior 
que o registrado na semana 
anterior. Dos oito grupos que 
compõem o índice, quatro tive-
ram aumento nos percentuais 
em comparação com o período 
anterior. 

Nesta divulgação foram leva-
dos em conta os preços coletados 
entre dias 16 de dezembro de 
2016 e 15 de janeiro de 2017 em 
relação aos verifi cados entre 16 
de novembro de 2016 e 15 de 
dezembro de 2016. Passando de 
0,78% para 1,95%, o item edu-
cação, leitura e recreação foi um 
dos que puxou a infl ação medida 
pelo IPC-S para cima. Os cursos 
formais variaram de 1,17% para 

3,75%. Habitação passou de 
-0,28% para 0,01%, devido ao 
comportamento da tarifa de ele-
tricidade residencial que variou 
de -3,96% e para -2,55%.

Os gastos com transportes ti-
veram alta de 1,06% na semana, 
contra 0,96% no período ante-
rior. Nesse sentido infl uenciou 
o aumento da tarifa de ônibus 
urbano, que tinha fi cado em 
0,68% e chegou a 1,52%. Ali-
mentação passou de 0,75% para 
0,77%, sob infl uência das horta-
liças e legumes que estavam em 
-1,38% e foram para -0,06%. Os 
gastos com comunicação man-
tiveram o mesmo percentual 
da medição anterior (0,36%). 
Outros três grupos tiveram 
queda, vestuário (de 0,27% 
para -0,41%), saúde e cuidados 
pessoais (de 0,66% para 0,56%) 
e despesas diversas (de 1,24% 
para 0,92%).

A estimativa está no bo-
letim Focus, pesquisa 
semanal do Banco Cen-

tral (BC) feita com instituições 
fi nanceiras. O mercado revisou 
a previsão para a Selic após o 
Copom do BC reduzir a taxa 
básica, na última quarta-feira 
(11),  mais que o esperado, em 
sua primeira reunião em 2017. 
Em lugar da queda de 0,5 ponto 
percentual projetada, o Copom 
cortou 0,75 ponto percentual.

A decisão de reduzir a taxa bá-
sica de juros ocorreu depois que o 
IBGE divulgou que a infl ação me-
dida pelo IPCA encerrou 2016 em 
6,29%. O patamar está abaixo do 
teto da meta fi xada pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), de 
4,5% com dois pontos percentuais 
para cima ou para baixo. 

A Selic é um dos instrumentos usados para infl uenciar a 

atividade econômica e, consequentemente, a infl ação.

Divulgação
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Mercado projeta 9,75% ao 
ano para Selic em 2017

O mercado fi nanceiro projeta que a Selic, a taxa básica de juros da economia, chegará a um dígito e 
encerrará 2017 em 9,75% ao ano

carecem 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 produ-
ção e ao consumo, reduzindo o 
controle sobre a infl ação.

O boletim Focus estima que 
a infl ação pelo IPCA cairá mais, 
encerrando 2017 em 4,8%. Na 
semana passada, as instituições 
fi nanceiras previam 4,81%. O 
mercado fi nanceiro mantém 
a previsão de que a infl ação 
chegara ao centro da meta em 
2018, fi cando em 4,5%. A pro-
jeção de instituições fi nanceiras 
para o crescimento da economia 
(Produto Interno Bruto – PIB 
– a soma de todas as riquezas 
produzidas pelo país) este ano 
permanece em 0,50% (ABr).

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 en-

Aumentou a demanda 
do consumidor por 
crédito em 2016

Infl ação semanal 
registra alta

Brasília - A balança comercial 
brasileira registrou superávit de 
US$ 120 milhões na segunda 
semana de janeiro, de acordo 
com dados divulgados ontem 
(16), pelo MDIC. Entre os dias 
9 e 15 deste mês, as exportações 
somaram US$ 2,919 bilhões, e as 
importações, US$ 2,799 bilhões. 
No acumulado das duas primei-
ras semanas do ano, o superávit 
é de US$ 341 milhões. No perío-
do, as exportações somam US$ 
5,939 bilhões e as importações 
chegam a US$ 5,598 bilhões. 

A média diária de expor-
tações nas duas primeiras 
semanas de janeiro foi de US$ 
593,9 milhões, uma alta de 5,7% 
em comparação com a média 
de embarques por dia útil do 
mesmo mês do ano passado, 
de US$ 561,9 milhões. Já nas 
importações, a média por dia 
na segunda semana deste mês 
foi de US$ 559,8 milhões, cres-
cimento de 8,5% em relação à 
média de compras de janeiro 
de 2016, que foi de US$ 516,1 
milhões (AE).

Superávit da balança comercial
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O resultado das últimas 

eleições apresentou um 

aspecto que foi muito 

comentado ainda no 

calor da apuração fi nal, 

porém não analisado 

nem com a precisão 

e a profundidade 

requeridas

Refiro-me ao elevado, 
surpreendente e pre-
ocupante número de 

votos em branco, anulados e 
de abstenções nas eleições 
municipais do ano passado.

Só como exemplo: segundo 
dados fi nais e ofi ciais da Justiça 
Eleitoral, no primeiro turno 
a soma de brancos, nulos e  
abstenções superou o número 
de votos do candidato primeiro 
colocado em nove Capitais. 

No segundo turno a situação 
se repetiu em três Capitais, 
grandes colégios eleitorais: 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte 
e Porto Alegre tiveram mais 
votos inválidos que o candidato 
primeiro colocado. Isso se 
repetiu na maioria dos muni-
cípios, havendo casos em que 
vereadores se elegeram com 
baixíssimo número de votos, o 
que quer dizer que não adianta 
repudiar pela omissão, alguém 
será eleito.

O interessante, e negativo, 
foi a forma de como tais núme-
ros foram encarados e, de certa 
forma, justifi cados. O presi-
dente Temer declarou que era 
um alerta aos políticos. Corre-
to, mas isso qualquer pessoa 
deduz, cabe analisar o porquê 
do alerta. Os políticos e lide-
ranças da situação debitaram a 
avalanche de repulsa retratada 
pelas urnas aos malfeitos do 
governo anterior, associando 
o fato à corrupção. 

Já as lideranças da oposição, 
que representam o governo 
passado, sublinharam que 
os brancos, os nulos e as au-
sências eram a posição dos 
eleitores contra o processo de 
impeachment de Dilma Rous-
seff, que chamam de ‘golpe’, e à 
posse de Temer, que qualifi cam 
de usurpação.

Os dois posicionamentos são 
facciosos, parciais e remetem 
apenas ao desejo de uma jus-
tifi cativa perante os eleitores 

em particular e à população 
em geral. Ambos os lados 
contribuíram – e continuam 
contribuindo – para o descrédi-
to da classe política que afeta, 
infelizmente, a política que 
em origem e princípio é sadia, 
positiva e honesta, sendo os 
maus políticos que deturpam 
essa essência. 

A política é o grande instru-
mento para a boa e correta 
administração dos governos 
e da sociedade. Portanto, 
acusações ou recriminações 
mútuas por parte de quem 
mutuamente contribui para 
denegrir a política nada acres-
centam, a não ser acentuar o 
descrédito. O momento é de 
falar aberta e sinceramente 
com a sociedade, para que em 
2018 a resposta negativa não 
venha a se repetir.

A classe política tem obriga-
ção de convencer a população, 
em particular o eleitorado, 
que política é ciência indis-
pensável. A sociedade tem 
obrigação cívica de participar, 
de atuar, de discutir e votar. 
Antes se usava a alegação de 
que no período militar havia 
tolhimento tanto em partici-
pação e discussão como de 
oportunidade do voto. 

Agora, que a liberdade é 
assegurada, os eleitores jogam 
as conquistas no cesto de lixo. 
Se a situação e o panorama 
não são bons com a plenitude 
democrática, pior serão se as 
oportunidades de mudança 
forem desprezadas.

Os eleitores devem ser 
conscientizados de que votar 
em branco, anular o voto ou 
desprezar as urnas é omissão 
e irresponsabilidade. Cabe aos 
líderes políticos e aos formado-
res de opinião transmitir essa 
mensagem, embora para isso 
devam reconquistar o respeito 
e a credibilidade. E, por fi m, 
cabe aos cidadãos em geral, 
tão enfáticos em protestos, 
passeatas e manifestações, ter 
o entendimento de que não 
adianta ir para as ruas e não 
comparecer à seção eleitoral. 

A mudança se faz através da 
prática política e do voto, sím-
bolo maior da democracia.

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

Saúde e Deputado Federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)

Os brancos, os nulos 
e as abstenções

A Comissão de Trabalho da 
Câmara aprovou proposta que 
concede aos profi ssionais de 
educação e de saúde que atuem 
em presídios ou centros de in-
ternação o adicional de pericu-
losidade previsto na CLT. Esse 
adicional deverá ser de 30% so-
bre o salário sem os acréscimos 
resultantes de gratifi cações, 
prêmios ou participações nos 
lucros da empresa. 

Atualmente são consideradas 
atividades perigosas aquelas 
que exponham o trabalhador 
a infl amáveis, explosivos ou 
energia elétrica e ainda a roubos 
ou outras espécies de violência 
física na segurança pessoal ou 
patrimonial.

A proposta aprovada altera 

a Lei de Execução Penal para 
tratar da nova previsão. O texto 
é, na verdade, um substitutivo 
apresentado pela relatora, depu-
tada Flávia Morais (PDT-GO), aos 
projetos do deputado Pompeo de 
Mattos (PDT-RS), e do deputado 
Cabo Sabino (PR-CE), que tratam 
do assunto. O substitutivo reúne o 
conteúdo dos dois projetos.

“Sendo educação e saúde os 
serviços mais prestados nos esta-
belecimentos prisionais, é notó-
ria a necessidade de proteção dos 
profi ssionais que atuam nessas 
áreas”, observou Flávia Morais. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado ainda 
pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Flávia Morais: “é notória a necessidade de proteção dos 

profi ssionais que atuam nessas áreas”.

Três projetos em tramitação 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado mu-
dam as regras de atualização 
da tabela do IRPF. O objetivo 
das propostas é usar índices 
ofi ciais de preços na correção 
dos valores, em vez da meta de 
infl ação fi xada pelo governo. O 
projeto da senadora Ana Amé-
lia (PP-RS), determina que a 
correção anual da tabela pro-
gressiva do IRPF deve ser feita 
com base na variação do INPC, 
calculado e divulgado pelo 
IBGE, referente ao segundo 
ano-calendário anterior. As-
sim, para o ano-calendário 
de 2016, seria aplicado como 
índice de correção o INPC 
acumulado do ano-calendário 
de 2014.

Ana Amélia explica que a 
tabela do IRPF é atualizada 
automaticamente com base 
na meta de infl ação fi xada pelo 
governo federal. O problema, 
na interpretação da senadora, 
é que o governo não consegue 
cumprir a meta infl acionária 
há muitos anos, fi cando a in-
fl ação acima da meta. Assim, 
o contribuinte acaba sofrendo 
com a diferença infl acionária 
na correção da tabela.

Outras duas propostas que 
tratam do ajuste da tabela do 
IR aguardam relatório na Co-

Uma das propostas corrige anualmente a tabela do IR com base 

na variação acumulada nos doze meses anteriores do IPCA.

O Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) ofe-
rece cursos a distância (EaD) para todos os 
cidadãos. São ofertados 29 cursos online e sem 
tutoria – que não precisam de auxílio do pro-
fessor. Os cursos abordam temas como Direito 
Constitucional, Processo Legislativo Federal e 
Ética e Administração Pública.  A carga horária 
dos cursos varia entre 10 e 60 horas/aula.

Até maio de 2016, cerca de 150 mil pessoas 
estavam matriculadas nos cursos oferecidos pelo 
ILB. Ao fi nal, os alunos recebem um certifi cado 
digital de conclusão do curso. Para a estudante 
de Letras Mariane Costa, esse tipo de inicia-

tiva é fundamental para aproximar o Senado 
da população, e pode ajudar na formação dos 
cidadãos.

“É muito interessante que medidas como essas 
existam. É uma forma de contribuir e aumentar 
o conhecimento das pessoas. O material de apoio 
é excelente e o conteúdo que eu vejo nas aulas 
está no meu dia-a-dia”, disse a estudante, que 
acabou de fi nalizar o curso sobre o Novo Acor-
do Ortográfi co. Para se inscrever nos cursos é 
necessário fazer o cadastro na plataforma online 
(http://saberes.senado.leg.br/), ter CPF, e-mail 
e computador com acesso à internet.

Fiscalização 
específi ca para 
mel de abelhas 
e derivados

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou, 
em caráter conclusivo, o projeto 
que exclui mel, cera, própole, 
geleia real e demais produtos 
da apicultura das mesas nor-
mas que orientam a inspeção 
de produtos de origem animal, 
previstas na Lei 1.283/50. Pela 
proposta, do deputado Alceu 
Moreira (PMDB-RS), os pro-
dutos apícolas fi carão sujeitos 
a normas específi cas, defi nidas 
em regulamento.

Segundo o texto, quando se 
tratar de estabelecimentos de 
pequeno porte, as ações de 
inspeção e fi scalização deverão 
ter natureza “prioritariamente 
orientadora”. O parecer do 
relator, deputado Sérgio Souza 
(PMDB-PR), foi favorável à 
constitucionalidade, juridici-
dade boa técnica legislativa 
da proposta, sem análise de 
mérito.

Ele apresentou emenda de 
redação para outro artigo da 
mesma lei, que também faz re-
ferência aos procedimentos de 
fi scalização. Como a proposta 
também já havia sido aprovada, 
em caráter conclusivo, pela 
Comissão de Agricultura, ela 
será enviada para análise do 
Senado (Ag.Câmara).

A produção média de petróleo da Petrobras 
no Brasil, em 2016, teve um acréscimo de 0,75% 
na comparação com o ano anterior e chegou 
a 2.144.256 barris/dia. Segundo a estatal, o 
resultado fi cou em linha com a meta defi nida 
em 2,145 milhões e representa um recorde 
histórico anual.

Para o deputado Antonio Imbassahy (BA), 
líder do PSDB na Câmara, a Petrobras está em 
plena recuperação depois de ter sido saqueada 
nos governos do PT. “Com isso, as ações da 
empresa tiveram uma valorização de 2,50%. Foi 
só tirar o PT de lá e colocar uma gestão de pri-
meira linha, comandada por Pedro Parente, que 
a situação da maior estatal brasileira melhorou 
e muito”, afi rmou.

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, 
destacou o desempenho da companhia em de-
zembro, quando também foram batidos alguns 
recordes. Entre eles, a produção média de pe-
tróleo no Brasil, que pela primeira vez superou 
a marca de 2,3 milhões bpd, sendo 3% a mais 
que o maior índice registrado em setembro do 
mesmo ano. Já a produção no dia 28 de dezembro 
chegou a 2,4 milhões de barris de óleo.

Deputado Antonio Imbassahy (BA), líder do 

PSDB na Câmara.

Especialistas, no entanto, 
são unânimes em dizer 
que é preciso simplifi -

car a legislação e acabar com 
a chamada guerra fi scal entre 
os estados, tudo isso sem au-
mentar a carga de impostos que 
os brasileiros pagam, hoje em 
torno de 35% do PIB.

Na primeira quinzena de fe-
vereiro, logo depois do fi m do 
recesso parlamentar, mais uma 
proposta de reforma tributária 
será apresentada na Câmara, 
dessa vez pelo deputado Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR). Ele 
foi nomeado relator da Co-
missão Especial da Reforma 
Tributária em outubro, no lu-
gar do deputado Andre Moura 
(PSC-SE), que já tinha apre-
sentado um parecer preliminar. 
A proposta de Moura, por falta 
de acordo, não chegou sequer 
a ser votada.

Hauly acha que, dessa vez, a 
reforma tributária conseguirá 
avançar. Ele já apresentou os 

Hauly acha que, dessa vez, a reforma tributária

conseguirá avançar.

Billy Boss/Ag.Câmara
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Relator deve apresentar nova 
proposta de reforma tributária
Um dos temas mais debatidos e com menos consenso no Congresso é a reforma do sistema tributário

Valor Agregado (IVA) e outro, 
que o relator chama de seletivo, 
que incidiria sobre determina-
dos produtos. Quanto maior a 
alíquota do imposto seletivo, 
menor a do IVA.

Com o IVA, a arrecadação 
estadual passaria a fazer parte 
de um sistema nacional, com 
cobrança no destino, o que, 
segundo o deputado, acaba 
automaticamente com a guerra 
fi scal. “Ao eliminarmos tributos 
incidentes sobre a base de 
consumo e criar um imposto 
de valor adicionado, as 27 uni-
dades da Federação passarão 
a compor um único sistema 
de tributação, arrecadação e 
fi scalização. Só o fato de existir 
isso e cobrar destino acabará 
com a guerra fi scal da noite 
para o dia”, disse. De acordo 
com a proposta de Hauly, toda 
a arrecadação seria distribuída 
depois, de modo a não haver 
perdas para nenhum estado 
(Ag.Câmara).

pontos principais de sua propos-
ta, que inclui menos tributos e o 
fi m da guerra fi scal, nome que 
se dá aos incentivos concedidos 
pelos estados para atrair empre-
sas, o que virou uma disputa em 

que todos perdem arrecadação. 
Para isso, pretende extinguir o 
ICMS e outros tributos, como 
ISS, IPI, Pis e Cofi ns. Todos 
eles seriam substituídos por 
dois impostos, o Imposto sobre 

Comissão do Senado vai analisar 
correção da tabela do IR

missão.  A do senador Reguffe 
(sem partido-DF), prevê que os 
limites de isenção de Imposto 
de Renda sejam recompostos 
anualmente com base no índi-
ce de infl ação, o IPCA do ano 
anterior, acrescido de 1% por 
cento. Segundo ele, a principal 
fi nalidade da proposta é a cor-
reção de uma injustiça fi scal 
vigente há quase 20 anos e, 
por consequência, a redução 
da carga tributária no país, de 
forma gradual.

No mesmo sentido, o senador 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES) 
apresentou projeto para corri-
gir, anualmente, a tabela do IR 
com base na variação acumu-
lada nos doze meses anteriores 

do IPCA. Para ele, não se trata 
apenas de uma questão básica 
de justiça tributária, mas de 
uma questão de legalidade e 
legitimidade da cobrança do 
imposto.

Também tramita no Senado 
o projeto da Câmara que dis-
põe sobre a incidência do IR 
em pagamentos acumulados. 
Pela lei atual, o imposto é cal-
culado sobre os rendimentos 
efetivamente recebidos em 
cada mês. Com o projeto, na 
forma como foi aprovado na 
Câmara, o cálculo do imposto 
de renda será feito conside-
rando mês a mês, no caso de 
recebimento de atrasados 
(Ag.Senado).

Adicional de 
periculosidade para quem 

trabalha em prisões

Petrobras volta a se recuperar 
‘depois de ter sido saqueada’

“Estamos muito felizes, porque é o segundo 
ano seguido que a empresa cumpre a meta 
de produção depois de uma série de anos em 
que metas de produção eram apenas uma re-
ferência, que se chegasse lá, ok, mas, se não 
chegasse, não tinha o menor problema. Nesta 
gestão, meta é uma coisa séria”, disse Parente 
(psdbnacamara). 

Cursos a distância do ILB estão abertos

Projeto das 
teles após 
recesso

Brasília - A ministra Cármen 
Lúcia, do STF, não atendeu ao 
pedido feito por senadores da 
oposição para que o projeto que 
modifi ca a Lei Geral das Telecomu-
nicações fosse votado no plenário 
do Senado antes de sanção defi ni-
tiva. De plantão no STF durante 
o Judiciário, Cármen Lúcia não 
viu urgência para julgar o pedido 
e remeteu o processo ao relator, 
ministro Teori Zavascki, adiando a 
decisão do Supremo sobre o tema 
para, pelo menos, fevereiro.

O projeto - que autoriza a mu-
dança do regime de concessão 
de telefonia fi xa para autorização 
e libera as operadoras de certas 
obrigações regulatórias em troca 
de investimentos na expansão da 
banda larga fi xa - foi aprovado 
em dezembro na Comissão de 
Desenvolvimento do Senado em 
caráter terminativo, sem neces-
sidade de votação no plenário. 
Alguns senadores entraram com 
recursos na Mesa Diretora do 
Senado alegando ilegalidades na 
tramitação e pedindo que o projeto 
fosse votado pelo plenário. Mas, 
após três recursos serem negados 
na Casa, entraram com o mandado 
de segurança no STF, alegando 
que a aprovação, como se deu, 
descumpria a Constituição.

A decisão da ministra Cármen 
Lúcia veio após o Senado enviar 
uma manifestação se defendendo 
das alegações. Ela também afi r-
mou que “o juízo de admissibili-
dade dos recursos em debate não 
apresenta urgência, em especial 
pela judicialização da questão no 
presente mandado de segurança” 
(AE).



Elevador. Você ali, 

aguardando aqueles 

poucos segundos, 

pensando no dia a dia, 

tarefas que tem para 

realizar ou assunto que 

pode introduzir caso 

a porta se abra e entre 

alguém

Dentre os infindáveis 
assuntos de elevador, 
amenidades como o cli-

ma estão no topo do ranking. 
Porém, no momento em que a 
porta se abre, não é qualquer 
pessoa que entra, e sim aquela 
que você estava há meses ten-
tando encontrar, para vender, 
passar uma mensagem, buscar 
uma parceria ou apresentar seu 
negócio. É o seu momento, che-
gou sua vez de tomar a frente de 
uma apresentação “relâmpago”, 
no entanto, precisa ser clara e 
objetiva. 

E aí? E agora? Como fechamos 
essa conta? Como marcar, ser 
impactante, mas, ainda assim, 
com uma exatidão, uma pre-
cisão cirúrgica, sem faltas ou 
excessos?

Durante muito tempo, o termo 
pitch fi cou restrito às start-ups, 
ao mundo digital, da tecnologia, 
onde você tinha uma brilhante 
ideia, porém, precisava de 
investidores, pessoas que es-
tivessem convictas de que era 
realmente um bom negócio e 
que se dispusessem a investir. 
Apesar de o conceito de start-up 
e, consequentemente, o pitch 
estarem ligados à tecnologia, 
isso não é regra. O fato é que 
esse conceito, hábito comum no 
mundo digital, já caiu no mundo 
real, e hoje podemos vivenciar 
o pitch em diversas situações. 
Porque ele pode surgir a todo 
público e momento. Afi nal, boas 
oportunidades não escolhem 
hora nem lugar.

É importante você saber que 
seu negócio deve estar bem 
claro, no que diz respeito a 
estratégia, operação e modelo 
econômico. E a ideia de escalo-
namento e repetição visa atingir 
um grande número de pessoas. 
Afi nal de contas, quanto maior 
a abrangência de sua ideia, 
mais interesse vai despertar no 
investidor. Concorda?

Essa escalabilidade nada mais é 
do que atingir um grande número 
de pessoas sem que, para isso, o 
custo inicial aumente demasiada-
mente. Assim, ser escalável signi-
fi ca potencial de crescimento sem 
limites, o que faz crescer, e muito, 
o interesse de um investidor.

É bom você ter sempre em 
mente que um investidor não 
vai investir onde não sente se-
gurança, ou quando percebe que 
o planejamento da ideia não está 
muito claro, ou, ainda, que vai 
abranger um número pequeno 
de pessoas. Por isso, estratégia, 
conhecimento do que você fala e 
um bom toque pessoal para en-
volver os presentes são fatores 
tão importantes.

E por que pitch? Pitch é 
conhecido como arremesso 
no beisebol, e, apesar de não 
termos tanta familiaridade com 
esse esporte no Brasil, fi ca cla-
ro que pitch é uma jogada. E é 
exatamente isso, o arremesso, 
o lançamento de uma boa ideia. 
É a limpeza de todo o excesso, 
todo blá, blá, blá, a concentração 
apenas do que importa. 

Certo dia, meu fi lho, me ou-
vindo explicar o que era pitch 
a um cliente, disse: ? Mãe, esse 
pitch é o famoso “vai que cola”. 
Joga a ideia, planta a semente, 
vai que pega. E é bem isso: Vai 
que cola? O tempo é curto e você 
tem muito a dizer, um minuto, 
talvez menos. O curto espaço 
de tempo não permite erro, por 
isso, o interesse deve ser gerado 
rapidamente, a atenção manti-
da, o entendimento sobre sua 
ideia criado e, assim, acontece 
a adesão. 

E o que era difícil acontecer 
antes, uma enorme coincidência, 
hoje, diante da proliferação de 
novos negócios, a queda de 
fronteiras, resultado da internet 
ou um encontro improvisado 
pode defi nir uma venda, uma 
avaliação de um projeto ou um 
parceiro para sua ideia. Isso 
não se restringe somente a um 
ambiente de elevador, que é 
apenas uma denominação, pode 
acontecer no momento do café, 
em salas de reuniões, quando 
você busca seu fi lho na escola ou 
até mesmo em um auditório para 
uma grande plateia. O que defi ne 
um pitch é sua clareza, objetivi-
dade e concisão. E a situação é a 
vida e, junto com ela, vem toda 
sua imprevisibilidade.

Se existem vários ambientes 
para que um pitch ocorra, claro 
que também existem muitos 
tipos e tempos para que ele 
aconteça. No fundo, você vai 
perceber que o pitch está no 
seu dia a dia, e é muito mais 
do que um bate-papo rápido de 
elevador.

(*) - É Personal & Professional Coach, 
palestrante e jornalista. Especialista em 

comportamento, liderança feminina, 
gestão pública e comunicação (www.

julianaalbanez.com.br).

Vamos conversar
sobre Pitch?

Juliana Albanez (*)
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34ª Vara Cível - Edital de Citação. Processo Físico nº:  0186440-86.2009.8.26.0100. Classe: Assunto: 
Procedimento Comum - Protesto Indevido de Título. Requerente: Essentra Industria e Comercio 
Ltda. Requerido: Condesp e Lisfônica Guias e Listas Ltda. e outro. Edital de Citação - Prazo de  
20 Dias. Processo nº 0186440-86.2009.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson  Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Endtel Lista de Endereços do Estado de São Paulo - CNPJ 05.413.970/0001-32 e 
a Condesp e Lisfônica Guias e Listas Ltda. - CNPJ 03.695.507/0001-03 e a , que a Essentra Industria 
e Comercio Ltda., lhe ajuizou uma demanda declaratória de inexistência de relação juridica cumulada 
com pedido de repetição de indébito, objetivando que seja declarada a inexistência de relação juridica 
entre a Autora e as Rés, que as Res sejam condenadas a restituir à Autora, o valor histórico, 
correspondente a R$ 10.795,00, bem como, em relação a duplicata mercantil nº E010128D, que seja 
declarada nula e haja a sua sustação definitiva. Assim, visto que os reus estão em lugar incerto e não 
sabido, expede-se edital para que contestem a demanda em 20 dias, contados a partir do dia útil 
seguinte ao fim da dilação assinada pelo Juiz, sob pena de confissão e revelia. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 29 de novembro de 2016. 

HOSPITAL NESTOR GOULART REIS
O Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Nestor Goulart Reis, COMUNICA que encontra-se aberto PREGÃO ELETRÔNICO nº 
01/2017, Oferta de Compras 090128000012017OC00001, destinado a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
HOSPITALAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E/OU EMPREGADOS” , do 
tipo MENOR PREÇO, a realização da sessão será no dia 31/01/2017 às 09h30min., na sala do Núcleo de Gestão de Contratos do 
Hospital Nestor Goulart Reis, sito a Rua Pedro Frigeri, nº 10 - Santa Terezinha - Américo Brasiliense/SP, através do sistema eletrônico 
BEC no site www.bec.sp.gov.br, sendo que a vistoria deverá ser realizada nos dias úteis que antecedem a sessão pública do Pregão 
Eletrônico, dias 17/01, 18/01, 19/01, 20/01, 23/01,24/01, 25/01, 26/01, 27/01 e 30/01, mediante agendamento prévio com Núcleo 
de Gestão de Contratos , através do telefone (16) 3392-1914 Ramais 204 ou 210, com as Sr(as). Lúcia, Edna ou Adriana, e será 
acompanhada por responsável da unidade licitante, que atestará a sua realização. O certame será conduzido pela pregoeira Lúcia 
Helena de Oliveira Maduro, como suplente Elaine Cristina Roberto Antônio, como equipe de apoio Edna Silva Ferreira. 

Com as altas temperaturas 
batendo recorde em todo 
o País, quem resiste a uma 
piscina ou a um mergulho no 
mar? É preciso, no entanto, 
tomar alguns cuidados após 
a ingestão de alimentos. De 
acordo com o gastroenterolo-
gista do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos, Edu-
ardo Berger, qualquer pessoa 
pode entrar na água após as 
refeições, desde que não seja 
praticada nenhuma atividade 
física exaustiva. 

“É mito achar que comer 
e entrar na água faz mal. O 
problema é praticar atividades 
esportivas que exijam demais 
do corpo, principalmente da 
função cardíaca. O coração pre-
cisa mandar mais sangue para 
os músculos, só que a digestão 
também requer energia”, com-
plementa. O esforço realizado 
na água, por exemplo, pode 
provocar câimbras ou a falta 
de sangue no cérebro, gerando 
desmaios e afogamentos. 

Berger explica ainda que, 
quando o alimento é digerido, 
o estômago precisa receber 
fl uxo sanguíneo, mas ao fazer 
exercícios, o organismo passa 
a priorizar a distribuição do 
sangue para os músculos. “Para 
qualquer atividade é indicado 
esperar ao menos 30 minutos 
para iniciar um exercício após 
se alimentar”.

O especialista reforça que 
o cuidado deve ser tomado 
principalmente com crianças 
que gostam de pular e fazer 
piruetas na água. “Estes movi-
mentos também exigem esforço 
do corpo e podem gerar algum 
mal-estar”, afi rma o médico. 
Para o gastroenterologista, a 
recomendação é aproveitar 
a estação sem exageros. “Se 
for se exercitar por um longo 
período, coma alimentos leve e 
evite abusar de comidas pesa-
das, gordurosas ou com muito 
açúcar”, fi naliza.

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

Entrar na água 
depois de comer faz 
mal para a saúde?

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE
Houve mudança na compensação do saldo credor de salário mater-
nidade, podemos descontar mais do que os 30% CEF artigo 89 da lei 
8.21l/91? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS DA EMPREGADA DOMÉSTICA PODEM SER FRACIONADAS?  
O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado 
em até 2 (dois) períodos, sendo 1 (um) deles de, no mínimo 14 (qua-
torze) dias corridos. Portanto, é possível o fracionamento das férias da 
doméstica, conforme informado anteriormente. Base Legal: art. 17, § 
2º da Lei Complementar nº 150/2015.

CONTRATAÇÃO DE DEFICIENTES
Quais os procedimentos para contratação de deficiente deve-se 
informar na SEFIP, CAGED. Qual o prazo para repor as vagas? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS COLETIVAS E O APRENDIZ
Quando a empresa concede férias coletivas, como proceder com o apren-
diz e o estagiário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES, HÁ MAIS DE UM 
ANO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MILITAR E ATÉ O MOMENTO 
NÃO HOUVE SEU RETORNO, COMO DEVEMOS PROCEDER?

Informamos que neste caso deve o empregado retornar a empresa 
e fazer seu pedido de demissão sob pena de caracterização do 
abandono de emprego. Orientamos que a empresa envie telegrama 
com aviso de recebimento ao empregado pedindo que entre em 
contato para justificar a ausência do período.

CÁLCULO DO VALOR DA HORA REDUZIDA NOTURNA
Como calcular do valor da hora reduzida noturna? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JANEIRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •
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Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

PRAZO PARA A ENTREGA DE DECLARAÇÃO
AO COAF VAI ATÉ 31 DE JANEIRO

“Meu olhar é es-
trangeiro, mas nos 
dois episódios [no 

Amazonas e em Roraima] vi-
mos como ponto comum a luta 
entre as gangues para controle 
interno e externo sobre o mer-
cado de drogas”, disse o juiz 
federal norte-americano Peter 
Messitte. 

Ele viveu no Brasil na juven-
tude, participou de projetos 
no Conselho Nacional de Jus-
tiça e acompanha o sistema 
judiciário brasileiro. Messitte 
acompanhou a repercussão dos 
dois massacres no Brasil - o de 
Manaus, no Amazonas, e de Boa 
Vista, em Roraima. “O que mais 
chamou a atenção foi a extrema 
violência nos dois casos, em que 
houve, por exemplo, decapita-
ção de corpos”, observou.

A população encarcerada é 
de cerca de 2,3 milhões nos 
Estados Unidos. país com o 
maior número de presos no 
mundo - são 753 para cada 
100 mil habitantes. O Brasil 
é o quarto colocado na lista 
dos países com mais detentos. 
Messitte lembrou que ambos 
têm presídios superlotados e 
problemas derivados desse fato, 
entre eles má-condição de vida, 
precariedade de saúde e higiene 
e difi culdade de tornar efetivos 
os programas existentes de 
ressocialização dos presos.

O juiz acrescentou que, em 
curto prazo, a iniciativa mais 

Superlotação e gangues são problemas 
comuns a prisões do Brasil e dos EUA

Assim como no Brasil, nos Estados Unidos a superlotação e a disputa de gangues, além da difi culdade 
de ressocialização, estão entre os principais problemas do sistema penitenciário

os serviços que as companhias 
oferecem não são melhores 
que os oferecidos pelas admi-
nistradas pelo Poder Público”, 
comentou.

Messitte disse que na esfera 
federal o número de prisões 
administradas por empresas 
privadas é bem menor que nos 
estados. Mas uma decisão da 
Justiça Federal, de agosto do 
ano passado, pode diminuir ain-
da mais os contratos privados. 
“A decisão foi de que os contra-
tos privados para administração 
de presídios federais não serão 
renovados”.

Embora ainda não se saiba 
qual será a diretriz para os 
presídios no governo do presi-
dente eleito Donald Trump, a 
decisão mostrou que a gestão 
privada não estava atendendo 
às expectativas. “As promessas 
que foram feitas pelas compa-
nhias particulares, sobre di-
minuir custos, promover mais 
segurança e criar programas 
educativos de qualidade, não 
foram cumpridas. E vimos a 
busca do lucro em detrimento 
da prestação de serviço efi cien-
te”, relatou.

O juiz disse que o formato vem 
sendo muito criticado, porque 
houve denúncias de corrupção 
e superfaturamento em algu-
mas concessões. “No meu ponto 
de vista, administrar a prisão 
é uma obrigação do Estado”, 
declarou (ABr).

importante seria mapear as 
gangues formadas no interior 
das prisões e separá-las. “É pre-
ciso separar os integrantes das 
gangues para diminuir o poder 
de ação delas e neutralizá-las”. 
Peter Messitte destacou uma 
diferença entre os dois países. 
“Aqui nos Estado Unidos, as 
gangues nas prisões se dividem 
também pela raça e etnia”.  
Segundo o Federal Bureau of 
Prisions (Agência Federal de 
Prisões), a maioria dos de-
tentos do país é formada por 
pessoas da raça branca (69%), 
12% são negros e 12,5% são 
hispânicos.

Privatização e Estatização
Os Estados Unidos têm mais 

de 6 mil presídios, entre fede-
rais, estaduais e locais, além de 

centros de detenção militares 
para adolescentes e imigran-
tes. Boa parte dos presídios 
estaduais é administrada por 
empresas privadas, em um for-
mato semelhante ao do presídio 
de Manaus. 

O juiz explicou que o formato 
vem sendo muito criticado, 
porque houve denúncias de 
corrupção e superfaturamento 
em algumas concessões, e o 
modelo privado deixou a dese-
jar nos quesitos de segurança, 
saúde e reinserção (programas 
educativas para os presos).

“Temos experiência em mui-
tos estados que contrataram 
o setor privado.  São grandes 
companhias, contratadas para 
os serviços de segurança,  edu-
cação e alimentação. Mas vimos, 
com algumas experiências, que 
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RSBF PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS  DE ESCRITÓRIO S.A.
CNPJ nº 61.787.776/0001-98 - NIRE 35300030206

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09/12/2016
Data: 09 de dezembro de 2016, às 10:00 horas. Local: Sede social, Rua Líbero Badaró, nº 293 - 23º 
andar - conj. 23D - Centro - São Paulo - SP. Presença: Acionistas representando 100% (cem por cento) do 
capital social, atendendo desta forma o prescrito no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, com a nova redação 
dada pela Lei nº 10.303/01. Mesa: Presidente: Mariana Botelho de Souza Barros, Secretário: Eduardo Lobo 
Fonseca. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração do Objetivo Social. Deliberações e Discussões: Após 
os debates, acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 
1. Excluir do objetivo social, os serviços de contabilidade, constantes no item “b” do Artigo 3º do Estatuto 
Social. 1.1. Reformar o Artigo 3º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 
3º - A Sociedade tem por objetivo social: a) Participação em outras sociedades, como acionista ou sócia; 
b) Fornecimento de uma combinação ou pacote de serviços administrativos de rotina, tais como: serviços 
de recepção, planejamento financeiro, arquivamento, preparação de material para envio por correio; 
c) Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis; e d) Centros de 
prestação de serviços às empresas clientes ou escritórios virtuais. 2. Para efeito de arquivamento na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo, o Estatuto Social, devidamente consolidado, é apensado ao final da 
presente ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por 
todos assinada. São Paulo, 09 de dezembro de 2016. Assinaturas: Mariana Botelho de Souza Barros - 
Presidente; Eduardo Lobo Fonseca - Secretário. Acionistas: Marcos de Souza Barros, p/p. Carlos Alberto 
Botelho de Souza Barros; Carlos Alberto Botelho de Souza Barros. JUCESP - 1.290/17-4 em 04/01/2017.  
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BT LOGÍSTICA INTEGRADA EIRELI
CNPJ: 06.218.182/0001-58 – NIRE: 35.601.184.458

EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 129/2016
A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público que o fiel depositário dos
gêneros e mercadorias recebidos pela filial da sociedade empresária “BT Logística Integrada
Eireli”, NIRE 35905102184, localizada na Rua Domingos Jorge, nº 670/714, Vila Socorro, São Paulo/
SP, CEP: 04761-000, o Sr. Daniel de Oliveira Toloni, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG n° 22.241.972-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 165.312.668-05,
residente e domiciliado na Rua Justino Paixão, nº 317, bloco 2, apartamento 172, Bairro Jardim São
Caetano, São Caetano do Sul/SP, CEP: 09580-780, por meio de seu procurador (nº de registro
JUCESP 470.400/16-0) Luiz Pereira Nakaharada, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, portador
da cédula de identidade RG n° 18.809.005-8 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 143.632.738-52,
assinou em 19/12/2016 o Termo de Responsabilidade nº 129/2016, com fulcro nos arts. 1º, § 2º,
do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa 17/2013, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente
edital, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução Normativa. Jânio Benith, Presidente da JUCESP.

Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE 35.300.025.083

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/12/16
Data, Hora e Local: 29/12/16, às 09 hs, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Humberto de Campos, nº 
3.220, Guapituba, na Cidade de Ribeirão Pires/SP. Presença: Presentes os Acionistas representando mais de 2/3 do 
capital social votante, conforme assinaturas constantes da Lista de Presença de Acionistas arquivada em livro próprio 
na sede da Companhia e constante na presente Ata como Anexo I. Convocação: Edital de Convocação publicado no 
“DOESP” e no “Jornal Empresas e Negócios” nos dias 21, 22 e 23/12/16. Mesa: Presidente: Salesio Nuhs; Secretário: 
Fabio Luiz Munhoz Mazzaro. Ordem do Dia: (i) deliberação acerca de proposta de contratação de financiamento junto 
ao Banco do Brasil S/A, no valor de até US$ 42.900.000,00; e, (ii) outros assuntos de interesse dos Acionistas e/ou da 
Companhia. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade, em observâncias às regras de votação previstas 
no Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, aprovar: (i) proposta para contratação de financiamento no valor de até US$ 
42.900.000,00, junto ao Banco do Brasil S/A com intuito de assegurar a pré-exportação de produtos da Companhia aos 
seus clientes estrangeiros, nos termos da minuta do Pre-Export Financing Agreement a ser firmado com a mencionada 
instituição, cuja cópia fiel foi apresentada e lida por todos os presentes, os quais não apresentaram nenhuma objeção 
quanto à sua forma e suas disposições. Em consequência da aprovação, os acionistas autorizaram os administradores 
da Companhia a assinar mencionado contrato, bem como a aprovar a concessão de aval para garantia de pagamento 
do referido financiamento pela CBC Brasil Comércio e Distribuição Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ/MF nº 
61.482.725/0001-58, com sede na Rodovia Anhanguera, s/n, km 15,5, Centro Logístico Anhanguera, Módulo 32, Parque 
São Domingos, em SP/SP, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 3522301877-4, em 
sessão de 02/02/09, garantia essa no valor equivalente a até 150% do valor do financiamento; (ii) concedida a palavra 
aos presentes, não houve outros assuntos a serem discutidos. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo 
a ser tratado,  Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, 
declarou encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, reaberta 
a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: Salesio Nuhs; Secretário: Fabio Luiz Munhoz 
Mazzaro. Acionistas: CBC Ammo LLC; Bernardo Simões Birmann. Ribeirão Pires, 29/12/16. Salesio Nuhs - Presidente 
da Mesa; Fabio Luiz Munhoz Mazzaro - Secretário da Mesa. Jucesp nº 3.899/17-2 em 18/01/2017. Flávia Regina Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.
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Especial

O relatório intitulado "Uma economia para os 99%” 
denuncia o abismo existente entre os mais ricos e 
o resto da população mundial e apresenta propos-

tas de ações para uma sociedade mais justa e igualitária. 
Entre os dados apresentados no documento há referência 
positiva ao caso do Brasil, onde os salários reais dos 10% 
mais pobres da população aumentaram mais que os pagos 
aos 10% mais ricos entre 2001 e 2012, “graças à adoção de 
políticas progressistas de reajustes do salário mínimo”.

No entanto, as notícias de maneira geral não são boas. 
No mundo, a renda dos 10% mais pobres aumentou cerca 
de US$ 65 entre 1988 e 2011, enquanto a renda dos 1% 

Oito homens 
mais ricos 
detêm mesmo 
patrimônio que 
a metade mais 
pobre do mundo Bill Gates, fundador da Microsoft, lidera o ranking, com uma fortuna

de US$ 75 bilhões.
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O patrimônio de apenas oito homens é igual ao da metade mais pobre do mundo. Os dados foram
divulgados ontem (16) pela Oxfam, organização humanitária que luta contra a pobreza,
e mostram ainda que a fatia dos 1% mais ricos detém mais que todo o resto do planeta.

O estudo da Oxfam cita a lista divul-
gada pela revista americana Forbes, 
em março de 2016, com os nomes 
dos homens mais ricos do mundo à 
época. 

Bill Gates, fundador da Microsoft, 
lidera o ranking, com uma fortuna de 
US$ 75 bilhões; seguido pelo espa-
nhol Amancio Ortega, fundador da 
Inditex, empresa-mãe da Zara (US$ 

67 bilhões); pelo americano Warren 
Buffett, acionista da Berkshire Hatha-
way (US$ 60,8 bilhões); pelo mexicano 
Carlos Slim Helu, dono da Grupo Carso 
(US$ 50 bilhões); e pelos americanos 
Jeff Bezos, fundador e principal exe-
cutivo da Amazon (US$ 45,2 bilhões); 
Mark Zuckerberg, cofundador e princi-
pal executivo do Facebook (US$ 44,6 
bilhões); Larry Ellison, cofundador e 

principal executivo da Oracle (US$ 
43,6 bilhões) e Michael Bloomberg, 
cofundador da Bloomberg LP (US$ 
40 bilhões).

De acordo com o relatório, os 1.810 
bilionários (em dólares) incluídos na 
lista da Forbes de 2016 possuem um 
patrimônio de US$ 6,5 trilhões – a 
mesma riqueza detida pelos 70% mais 
pobres da humanidade (ABr).

Quem são os oito mais ricos do mundo

Da esquerda para a direita, o clube dos homens mais ricos do mundo: Bill Gates, Amancio Ortega,
Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison e Michael Bloomberg

mais ricos aumentou – 182 vezes mais no mesmo período 
(ceca de US$ 11.800). Além disso, sete em cada dez pessoas 
vivem em um país que registrou aumento da desigualdade 
nos últimos 30 anos.

Ao longo dos próximos 20 anos, 500 pessoas passarão 
mais de US$ 2,1 trilhões para seus herdeiros – uma soma 
mais alta que o Produto Interno Bruto (PIB) da Índia, país 
que tem 1,2 bilhão de habitantes.

Nos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, a renda dos 
50% mais pobres permaneceu inalterada, enquanto a do 
1% mais rico aumentou 300%.

Outro exemplo que o do-
cumento cita e que revela 
o tamanho da desigualdade 
na distribuição de renda é o 
Vietnã: o homem mais rico 
do país ganha mais em um 
único dia de trabalho do 
que a pessoa mais pobre vai 
ganhar em um período de 
dez anos.

De acordo com a Oxfam, os 
mais ricos acumulam riqueza 
de forma tão acelerada que o 
mundo pode ter seu primeiro 
trilionário nos próximos 25 
anos. A ideia de que uma 
única pessoa possua mais 
de um trilhão é tão incrível 
que a palavra “trilionário” 
ainda não aparece na maioria 
dos dicionários. O relatório 
destaca que seria preciso 
gastar US$ 1 milhão todos os 

dias durante 2.738 anos para gastar US$ 1 trilhão. Outra 
triste conclusão apresentada é sobre as desigualdades de 
gênero. De acordo com as tendências atuais, o impacto é 
maior entre as mulheres, que levarão 170 anos para serem 
remuneradas como os homens.

A Oxfam afi rma que as relações econômicas atuais re-
compensam excessivamente os mais ricos e propõe, como 
estratégia para diminuir o abismo entre milionários e pobres, 
tornar essas relações econômicas mais humanas. “Governos 
responsáveis e visionários, empresas que trabalham no in-
teresse de trabalhadores e produtores, valorizando o meio 
ambiente e os direitos das mulheres, além de um sistema 
robusto de justiça fi scal são elementos fundamentais para 
essa economia mais humana”, diz o texto.

O relatório fala ainda em cobrança justa de impostos por 
empresas e pessoas ricas, a igualdade salarial entre homens 
e mulheres e a proteção do meio ambiente.

“Combustíveis fósseis têm impulsionado o crescimento 
econômico desde a era da industrialização, mas eles são 
incompatíveis com uma economia que efetivamente prioriza 
as necessidades da maioria. A poluição do ar provocada 
pela queima de carvão causa milhões de mortes prematuras 
em todo o mundo, enquanto a devastação causada pelas 
mudanças climáticas afeta mais intensamente os mais po-
bres e mais vulneráveis. Energias renováveis sustentáveis 
podem garantir o acesso universal à energia e promover 
o crescimento do setor energético respeitando os limites 
do nosso planeta”.

O relatório da Oxfam foi divulgado um dia antes do início 
do Fórum Econômico Mundial, que vai debater alguns des-
ses assuntos ao longo desta semana, em Davos, na Suíça. 
No evento, estarão reunidos os principais atores políticos 
e econômicos do mundo para discutir, entre outros temas, 
a questão das alterações climáticas (ABr).



Quando e o que mudar para 
o armazenamento em fl ash

O armazenamento em fl ash 

tornou-se uma tecnologia 

popular, e a 451 Research 

espera que esse mercado 

alcance US$ 9,6 bilhões até 

2020

Na medida em que o custo da 
tecnologia se torna menos 
proibitivo e benefícios como 

recursos para melhora de desempe-
nho e processos simplifi cados de 
provisionamento e otimização de 
sistemas se tornam mais procurados, 
fi ca claro que o armazenamento 
em fl ash veio para fi car. Embora 
algumas organizações possam 
ter aproveitado precocemente as 
vantagens dessa tecnologia em rá-
pido desenvolvimento, uma grande 
quantidade de empresas ainda não 
fez a transição. A sua organização 
pode muito bem se enquadrar nesta 
categoria.

Para aqueles que ainda estão se 
preparando para integrar o arma-
zenamento em fl ash, apresentamos 
algumas diretrizes sobre quando e 
o que mudar para o fl ash.  

Quando mudar (e como fazê-

lo)

Se sua organização ainda não 
migrou para o fl ash, vocês devem, 
pelo menos, estar considerando 
essa possibilidade. A tecnologia 
infl uenciou o setor de tal forma, 
que a relação entre custo e desem-
penho, que costumava representar 
um obstáculo significativo para 
muitas empresas, se tornou ideal. 
E a relação continua a melhorar a 
cada dia; portanto, quanto mais você 
continua a adiar a mudança para o 
fl ash, mais custos de infraestrutura 
serão desperdiçados com armazena-
mento em disco. 

Como acontece com qualquer 
outra mudança ou atualização tec-
nológica, existem vários desafi os 
que podem complicar a adoção. Para 
garantir uma integração vantajosa 
e contínua do armazenamento em 
fl ash, você deve se preparar antes 
da compra. Para isso, incentive sua 
organização a fazer uma prova de 
conceito que analise as necessida-
des de desempenho dos aplicativos 
que serão migrados para fl ash; isso 
ajudará a entender como será a 
qualidade do desempenho mais 
adiante. 

Uma prova de conceito é espe-
cialmente importante quando sua 
organização precisa implementar 
uma infraestrutura totalmente nova 
para dar suporte ao armazenamento 
em fl ash. Se for esse o caso, o custo 
se estenderá além da simples com-
pra de um dispositivo fl ash, o que 
torna necessário um entendimento 
de como sua empresa se benefi cia-
rá do fl ash para criar um caso de 
negócio adequado e obter um ROI 
que valha a pena. 

Estas são algumas perguntas 
importantes a serem feitas ao consi-
derar uma mudança para o fl ash: 

• Quais são os requisitos de de-
sempenho do aplicativo? 
• Devo mudar tudo para o fl ash, 
ou somente algo específi co? 
• O aplicativo, código e infraes-
trutura estão otimizados para 
fl ash?
• Se eu comprar a solução de um 
novo fornecedor, como ela funcio-
nará com o que já tenho?
• Tenho as ferramentas de ge-
renciamento e monitoramento 
corretas?
• Tenho ou preciso de tecnologia 
de redução de dados?

Como quase todos os fornecedo-
res de hardware oferecem algum 
tipo de solução em fl ash, muitas 
organizações enfrentam difi culda-
des ao decidir onde comprar um 
dispositivo: com um fornecedor 
estabelecido ou uma startup? Cada 
opção apresenta seus prós e contras, 
e essa é outra faceta da migração 
para fl ash que seria melhorada com 
uma prova de conceito. 

Por exemplo, se você estiver em 
busca de uma solução de ponta, 
startups como a Nimble e a Pure 
não estão sobrecarregadas com 
infraestruturas legadas, com um 
foco em inovação de produtos que 
você não encontra em alguns dos 
fornecedores estabelecidos. Por 
outro lado, se você precisar de uma 
solução globalizada com experiência 
em monitoramento e gerenciamento 
de armazenamento, fornecedores 
estabelecidos costumam ser a me-
lhor opção, pois vêm estimulando o 
avanço da tecnologia fl ash há alguns 
anos, enquanto as startups ainda 
estão correndo atrás de recursos 
considerados mais tradicionais.  

O que mudar (e por quê)

Assim que sua organização tiver 
feito uma auditoria criteriosa em 
termos de compreender as ne-
cessidades de desempenho, como 
podem ser atendidas por uma 
implementação de fl ash e qual for-
necedor e dispositivo usar, é hora 
de considerar quais dados devem 
ser migrados. 

Em termos gerais, a capacidade 
do fl ash deve ser alocada a todos os 
aplicativos e dados associados que 
tenham altos requisitos imprevisí-
veis de E/S (talvez um aplicativo na 
Web voltado aos funcionários que 
possa ser acessado por centenas de 

pessoas em diferentes momentos do 
dia). O fl ash é especialmente útil 
em recursos como VDI, que exigem 
altos IOPs, mas pouco espaço de 
armazenamento efetivo apenas para 
proporcionar o desempenho neces-
sário para lidar com tempestades de 
inicialização. Sem o fl ash, você teria 
comprado uma matriz de armazena-
mento com centenas de unidades 
de discos rígidos, e a maior parte 
do espaço delas não seria usada. O 
fl ash proporciona essa capacidade 
de desempenho e muito mais, sem 
fazer com que a empresa desperdice 
recursos ao comprar recursos de 
armazenamento em excesso.   

O fl ash também deve ser usado 
para dar suporte a soluções de 
servidor virtualizado, por exemplo. 
Enquanto aplicativos estão sendo 
consolidados a fi m de baixar custos 
e maximizar o investimento que seu 
departamento de TI está fazendo 
em seus servidores, todos esses 
dados ainda precisam residir em 
um dispositivo de armazenamento 
compartilhado. As capacidades de 
desempenho do fl ash garantirão 
que os dados não fi quem sujeitos a 
congestionamentos ou latência. Da 
mesma forma, aplicativos e serviços 
essenciais aos negócios (como SQL 
Server, SharePoint, Oracle, o já 
citado VDI, entre outros) também 
devem ser incluídos em disposi-
tivos de armazenamento em fl ash 
para manter a produtividade e a 
efi ciência. 

Práticas recomendadas

Essas diretrizes de preparação e 
implementação de uma solução fl ash 
são um bom ponto de partida para a 
jornada da sua organização rumo ao 
fl ash. Para ajudar a garantir que sua 
empresa consiga concretizar todos 
os benefícios de uma integração de 
fl ash no futuro, aproveite as princi-
pais práticas recomendadas: 

• Entenda suas necessidades de 
desempenho. Surpreendentemente, 
é comum que os administradores 
de armazenamento e outros pro-
fi ssionais de TI se apressem para 
implementar de dispositivos fl ash, 
sem considerar o nível de desempe-
nho necessário. A resposta deve ir 
além de "preciso de uma solução de 
armazenamento mais rápida". Pense 
nos requisitos de tamanho de bloco 
de cada aplicativo e nos requisitos 
de latência associados, bem como 
nos intervalos de desempenho de 
cada um deles: você antecipa picos 
diários, semanais ou mensais? É 
por isso que um exercício de prova 
de conceito é importante, pois ele 
mostra a qualidade do desempenho 
ao longo de um período e ajuda a to-
mar decisões bem-informadas sobre 
confi guração e provisionamento.

• Prepare-se para o crescimento. 
Apesar do crescimento contínuo da 
capacidade e da funcionalidade da 
tecnologia fl ash, a quantidade de 
dados a serem armazenados de sua 
organização também aumentará. 
Tecnologias de redução de dados 
certamente ajudarão, mas a orga-
nização deve planejar quais deles 
devem ser armazenados em fl ash 
e quais podem permanecer nas 
soluções de armazenamento atuais. 
No fi m das contas, você precisa 
equilibrar o ROI de um investimento 
em fl ash com tudo o mais que está 
no data center.

• Conheça seus congestiona-
mentos. Com o armazenamento 
em flash, que proporciona um 
desempenho muito aprimorado, o 
armazenamento não será mais o 
primeiro elemento da infraestrutura 
a arcar com a culpa dos congestio-
namentos. No entanto, agora você 
precisará encontrar a nova causa 
de um congestionamento e, para 
tanto, contar com um entendimento 
fundamental da infraestrutura de 
sua organização. O problema está 
na rede ou no servidor? O aplicativo 
está otimizado? A origem pode estar 
no código do banco de dados? Um 
sistema completo e abrangente de 
monitoramento da pilha de aplica-
tivos deve ser implementado para 
oferecer uma visão detalhada da 
integridade da infraestrutura física e 
entre aplicativos e ambientes (locais 
e na nuvem), o que permitirá encon-
trar com maior facilidade a fonte de 
um novo congestionamento. 

Conclusão 

O armazenamento em fl ash conti-
nua a evoluir. Os pioneiros na adoção 
precisam se manter atualizados 
quanto a novos desenvolvimentos 
tecnológicos e a correntes de 
pensamento relacionadas ao fl ash. 
Além de unidades fl ash de maior 
capacidade, existem tecnologias 
ainda mais novas que devem ser 
consideradas, como NVMe e 3D 
Xpoint, entre outras, que podem 
ser implementadas se e quando 
os requisitos de desempenho ou 
comerciais mudarem. No entanto, 
para os que estão se preparando 
para a mudança, essas diretrizes 
sobre quando, o que e como integrar 
o fl ash, bem como as práticas reco-
mendadas que as acompanham para 
futuro gerenciamento, posicionarão 
sua empresa de forma ideal para 
iniciar as operações e se benefi ciar 
rapidamente da adoção do armaze-
namento em fl ash. 

(*) É gerente de marketing de produto 
sênior da SolarWinds

James Honey (*)

São Paulo, terça-feira, 17 de janeiro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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@O Project Ariana, conceito de projetor gamer da Razer, con-
quistou o prêmio “Best of CES” na categoria “Best Gaming” da 

CES 2017. Além disso, o produto foi um dos indicados do “People’s 
Choice” (“Escolha do Público”, em tradução livre) da Engadget, par-
ceira ofi cial da feira, nas categorias “Best Home Theater Product” e 

“Best Disruption Tech”. O Project Ariana captura as informações do 
cenário dos games e os projeta de forma inteligente em ambientes 
fechados, respeitando os aspectos do local, ampliando a imersão do 
jogador no game e levando a diversão para além do monitor. A Razer 
planeja apresentar ao público um modelo fi nal do Project Ariana até 
o fi m deste ano. 

O ano de 2017 chegou e 
muitos brasileiros já voltaram 
para a rotina normal. Para 
ajudar com a falta de tempo, 
as pessoas buscam facilidades 
no mundo digital: verifi cam a 
conta bancária pelo celular, 
realizam compras online, estu-
dam e até cuidam da saúde. De 
acordo com pesquisa realizada 
pela Cheetah Mobile, o Brasil é 
o país que mais utiliza aplicati-
vos de smartphone no mundo 
todo e 41% dos internautas 
já realizaram pelo menos 
uma operação de compra de 
mercadorias físicas através de 
smartphones.

Conheça três aplicativos 
que são essenciais para quem ama os animais de estimação e 
buscam facilidade no cuidado com os cães e gatos.

Pet Booking: Agende e pague online.  Nem sempre é fácil 
encontrar pet shops, adestradores e passeadores perto de casa. 
O aplicativo Pet Booking facilita a vida dos donos de pets já que 
localiza o prestador de serviço mais próximo e ainda permite 
agendar desde tosa, banho e consultas veterinárias até day 
care e exames. Se o cliente preferir, alguns estabelecimentos 
disponibilizam o serviço “leva e traz”, que retira e entrega o 
animal em segurança. Além disso, o usuário consegue cadas-
trar as características do animal, como por exemplo, indicar 
alguma alergia, problema de saúde ou preferência de produtos, 
permitindo que o cuidado com seu pet seja mais personalizado. 
Para facilitar ainda mais, o pagamento é feito através de cartões 
de crédito direto na plataforma, que também envia lembretes 
sobre os agendamentos. Grátis

Disponível para iOS e Android
www.petbooking.com.br

Guia Pet Friendly: Esteja 

sempre com seu melhor 

amigo. Os tutores que amam 
estar sempre na companhia 
do seu pet agora têm um 
aliado na busca pelos lugares 
onde eles são bem-vindos. O 
aplicativo Guia Pet Friendly 
mostra os locais que você 
pode ir junto com seu animal 
de estimação permitindo que 
o usuário selecione sua busca 
por destino, categoria e bairro. 
No app é possível encontrar 
restaurantes, parques, sho-
ppings, hotéis e até salão de 
beleza onde os pets são acei-
tos. O guia traz informações 
importantes, como horário de 

funcionamento, descrição do espaço pet friendly e quais são os 
serviços exclusivos para os animais. Grátis

Disponível para iOS e Android
http://guiapetfriendly.com.br/
 
Cam2Pet: Monitoramento em tempo real. Sair para 

trabalhar e deixar o seu pet em casa nem sempre é fácil. A 
Cam2Pet chegou no Brasil para diminuir a preocupação dos 
tutores porque transmite ao vivo a movimentação do pet onde 
quer que ele esteja. O app sinaliza quando o animal está fazendo 
barulho e emite no ambiente sons ou mensagens gravadas pelo 
dono para chamar sua atenção e acalmá-lo. O usuário poderá 
ver, ser visto e conversar com o animal de estimação a qualquer 
momento do dia e em tempo real. Com o Cam2Pet também é 
possível capturar imagens do pet e gravar vídeos a qualquer 
momento, além de arquivar todo o histórico de atividades do 
animal. Grátis

Disponível para iOS e Android
www.cam2pet.com.br

Apps que irão facilitar a rotina com seu pet neste ano

PicPay - aplicativo que permite receber e enviar pagamentos 
para qualquer pessoa, pelo smartphone, de forma fácil, segura, 
instantânea, sem custo e usando o cartão de crédito -, está em 
constante evolução e acaba de tornar-se uma rede social em que 
essas transações são transformadas em experiências comparti-
lhadas entre os usuários do aplicativo. 

A ideia foi criada para tornar os pagamentos, até então 'frios', 
em momentos mais leves, divertidos e que valem a pena serem 
divididos com os amigos. Assim nasceu a primeira rede social de 
pagamentos do PicPay. 

Muito mais do que uma ferramenta de pagamento sem custo 
e fácil de usar, a partir de agora, quando uma pessoa paga ou 
recebe dinheiro pelo PicPay terá a opção de deixar sua transa-
ção visível para seus seguidores, assim como em qualquer rede 
social. Os pagamentos entre os usuários fi carão visíveis aos seus 
seguidores, que poderão curtir e comentar nos pagamentos. É 
importante destacar que os valores nunca são publicados para 
outras pessoas.

Com uma interface simples de usar, PicPay facilita o dia a dia 
nas mais diversas situações possíveis, seja para dividir a conta 
do bar, rachar a conta com os amigos ou cobrar de volta aquela 
grana da viagem. “Nossos usuários adoram usar o PicPay em 
qualquer hora e lugar. Com o passar do tempo, observamos que 
os pagamentos entre nossos usuários sempre envolvem experi-
ências e momentos importantes que estão sendo vividos pelas 
pessoas. Por acreditar que momentos e experiências fi cam ainda 
melhores quando compartilhadas criamos a rede social PicPay”, 
comenta Anderson Chamon, co-fundador de PicPay. 

Primeira rede social de pagamentos

Como fazer parte da rede social PicPay

Depois de baixar o app, gratuitamente em seu smatphone, 
disponível nas plataformas App Store e Google Play, as pessoas 
criam um perfi l no PicPay, que é identifi cado por um @, exata-
mente como funcionam os perfi s em qualquer outra rede social. 
Este perfi l pode ser aberto ou fechado, ou seja, perfi l aberto 
pode ser seguido por qualquer pessoa e o perfi l fechado só pode 
ser seguido quando há autorização do dono do perfi l. Caso os 
usuários não queiram que algum pagamento seja visto nem por 
seus seguidores, ele pode optar por tornar a transação privada, 
neste caso apenas os envolvidos no pagamento poderão visualizar 
a mensagem.

Bruno Barnett (*)
 

Redução de custos, muito planejamento e entrega de resul-
tados expressivos para melhorar os negócios fazem parte 
da rotina de todos os setores da indústria, independen-

temente do porte da companhia. Uma tendência em tecnologia 
que contribui com a estratégia das empresas são as soluções 
hiperconvergentes, que garantem benefícios tangíveis e vêm 
ganhando força no mercado.

A hiperconvergência permite que em uma única solução seja 
possível trabalhar de forma conjunta: virtualização, armazena-
mento, redes, segurança e processamento. Assim, a empresa 
economiza espaço físico no data center e reduz o consumo de 
energia e calor. Outro benefício da tecnologia é que, ao adquirir 
uma solução hiperconvergente, é possível reduzir o custo total de 
propriedade (Total Cost of Onwnerwhip -TCO) em pelo menos 
20% em comparação com uma tecnologia tradicional. Adicio-
nalmente, a gestão operacional é mais simplifi cada e barata a 
médio e longo prazo.

Destaco que pequenas e médias empresas têm adotado a hi-
perconvergência devido à praticidade que ela traz no dia a dia. 
Nesse sentindo, elas têm alinhado a TI com as outras áreas da 
empresa para que todos contribuam com o desenvolvimento de 
seus negócios e dos clientes. É essencial lembrar que seus clien-
tes também estão se esforçando para garantir que os negócios 
deles progridam e por isso vão propor novos desafi os para sua 
empresa. E ao investir na hiperconvergência é possível contar 
com valor agregado de um único produto, que contribui para 
melhores resultados. 

Existem no mercado, por exemplo, soluções hiperconvergentes 
que fornecem sistemas integrados para a criação de infraestrutura 
de TI de virtualização, com riscos mitigados da implantação de 
ambientes Software Defi ned Data Center (SDDC). Nesse sentido, 

O que a hiperconvergência 
pode fazer pelos seus negócios?
No Brasil, vivenciamos um cenário econômico que exige adaptação das empresas para criarem 
oportunidades e driblarem as difi culdades, a fi m de tornarem-se referências no mercado

para uma confi guração rápida de todo um ambiente é possível 
contar com uma ampla gama de servidores validados com software 
pré-instalado. Além disso, as confi gurações permitem uma maior 
personalização para atender as cargas de trabalho. Por isso, a 
nova tendência tecnológica possui um diferencial que moderni-
za o data center com gerenciamento simplifi cado, desempenho 
aperfeiçoado e efi ciência energética. 

Podemos e devemos buscar alternativas que são tendências 
mundiais que proporcionam melhor performance, automação e 
efi ciência nos processos, otimização de tempo e recursos e, redu-
ção de custos para os negócios. O mercado de hiperconvergência 
veio para fi car e superar as demandas atuais, sendo assim, sua 
empresa pode contar com essa solução inovadora para ampliar 
a sua estratégia de negócio e de seus clientes.

(*) É gerente de Canais para a América do Sul da Fujitsu do Brasil
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BANCO 36

Criatura
como o

Predador
(Cin.) 

Como é
chamada
a cidade
de Recife 

"O que é
de gosto, 
é (?) da 

vida" (dito)

Acessório
comum ao
golfe e ao
beisebol

(?) Pereira:
Paulo Betti
em "Impé-
rio" (TV)

 Eduardo
Galeano,
escritor
uruguaio

Ninfa
amada

por Zeus
(Mit.) 

Título de
Roberto
Carlos
(MPB) 

Doenças
como a

sífilis e o 
HIV (sigla)

Hierar-
quias do
sistema

judiciário

Descanso
(?) Remu-
nerado: o

DSR

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)

Unidade 
Orçamen-

tária
(sigla)

Aparelho
olímpico
só para
homens 

Ernesto
Nazaré:
compôs

"Brejeiro" 

Programa 
humorístico

da Rede 
Globo (TV)

Trecho de
história
em qua-
drinhos

Indivíduos engraça-
dos ou brincalhões 

A principal memória
do sistema (Inform.) 

"We Are
(?)", can-
ção da Co-
pa (2014) 

Cargo para o qual foi
eleito Vladimir Putin 

(2000-08 e
2012-18)

Reação
natural à
situação

nova

Planador
do voo li-
vre (ing.)

Órgão
formado 

de néfrons
(Anat.)
Edwin
Aldrin, 

astronauta 

Bobina,
em inglês
Greta (?), 
atriz (Cin.)

Conquista 
do Cruzeiro
em 2014

(fut.)

3ª pessoa 
do discurso

(Gram.)
Atraente

Que não é
gostoso
Raiz, em

inglês

Dotar de
asas

Oferta;
concede 

Ingrediente
do refogado
A do nêu-
tron é nula

Estar na
posse de  
Receber

um legado

Abrevia-
tura de
"Santa"

Diz-se do
bolo que 

não cresce

GAV
PARAGLIDER
RIMIONE
EATEOEG

ESTRANHEZA
IOCOILAL
DSTGARBO
EELEER

INSTANCIAS
TERAASE

HERDARRUIM
UUARGOLA
STAOAEN
SOLADOTIRA

ZORRATOTAL

3/dst — one — ram. 4/coil — root. 10/instâncias — paraglider.

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

Esta terça, o vigésimo dia da lunação ajuda a resolver problemas familiares e a realizar viagens. Desde cedo a Lua em har-

monia com o Sol traz vitalidade e muita clareza. Um pouco depois das 9h, a Lua ingressa em Libra e o astral vai fi car mais 

equilibrado, o que favorece as relações e os contatos sociais. Com a Lua em Libra será mais fácil contarmos com a colaboração 

das pessoas. À tarde tudo deve ser muito equilibrado. Lidamos com as emoções de forma mais distanciada e racional. Temos 

uma visão dos fatos sob uma ótica mais objetiva e imparcial. As situações justas e harmoniosas terão a preferência. No fi nal 

do dia a Lua em tensão com Mercúrio poderá trazer difi culdades na comunicação e nos deslocamentos.
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Não é hora de se recolher, e sim de 
relacionar-se, propiciando a circu-
lação de informações ou produtos. 
Caminhar e os exercícios em grupo 
vão lhe parecer mais agradáveis. 
A tendência e começar a entrar 
na rotina em suas atividades e 
deslanchar nos seus planos. 78/478 
– Amarelo.

Com a Lua em Libra na metade da 
manhã será mais fácil contar com a 
colaboração das pessoas. O momento 
é ótimo para concluir contratos e 
fazer negócios. Muita felicidade se 
apostar naquilo que seja realizado 
sem pressa e pensado antes. 53/253 
– Cinza.

Pode fazer novos planos para o 
futuro, mas cuidado com os maus 
pensamentos. Há indicação de 
alegrias no relacionamento sexual 
e nos contatos sociais e sentimen-
tais recém-iniciados. Com a Lua 
em Libra veja o outro lado de uma 
situação e equilibre sua vida. 82/282 
– Branco.

O modo de tratar as pessoas com 
maior sociabilidade e talento para 
agradar faz o começo do dia de alto 
astral. Este é um tempo para dar 
início a um relacionamento a dois 
com a Lua em Libra que o deixa mais 
versátil, sem impor-se. Evite forçar 
demais uma situação que não pode 
ser. 44/344 – Azul.

Seus sonhos poderão logo ter o apoio 
da realidade prática do momento. 
Só não ambicione coisas que estão 
distantes da realidade, procure ser 
mais responsável. Faça um esforço 
recuperar sua boa imagem perante 
as pessoas pelas suas ações. 93/493 
– Vermelho.

Com a Lua fora de curso até a me-
tade da manhã será aconselhável 
não mudar nada de última hora e 
não esperar demais das situações 
novas criando expectativas que 
não se concretizarão. Não critique 
apenas, mostre as soluções. 87/887 
– Verde.

Nada de se disfarçar, deixando que 
a pessoa querida conheça seus de-
sejos. Uma reação rebelde pode ser 
esperada diante de situação fora dos 
seus planos. Sua sensibilidade para 
perceber os problemas dos outros 
aumenta e pode acabar criando 
problemas. 52/552 – Cinza.

Busque companhias inteligentes 
e use com elas suas emoções. Vai 
terminar o mês se ocupando daquilo 
que faz com prazer. Aguarde o Sol 
no signo de Aquário vai ajudar você 
a reorganizar os seus pensamentos. 
Procure fazer tudo com segurança, 
ainda mais viagens. 42/542 – Azul.

As tensões afetivas fi cam mais bran-
das, mas ainda atrapalham a relação 
sexual. Tenha um plano para não 
depender do acaso para melhorar 
seus ganhos. Procure encontrar os 
parceiros certos para os seus negó-
cios. Uma parceria melhora a vida 
material. 23/523 – Marrom.

Um novo ciclo anual está começan-
do. Com a Lua em Libra no meio da 
manhã será mais fácil contarmos 
com a colaboração das pessoas. À 
tarde tudo deve ser muito equilibra-
do.  Preserve mais sua vida pessoal 
dos envolvimentos profissionais. 
56/656 – Azul.

Aflição, impaciência e irritabi-
lidade podem surgir diante de 
provações que a vida apresenta. 
Há um sentimento de tédio diante 
da realidade da vida. Controle esse 
desejo de fugir das situações em 
vez de enfrentá-las. Não economize 
esforços para alcançar o que deseja. 
59/159 – Branco.

A Lua em seu signo no meio da manhã 
ajuda a superar alguns problemas 
dos últimos dias e comunicar-se 
melhor com seu ambiente.  Procure 
ouvir opiniões e o outro lado de uma 
questão para poder se decidir. À tar-
de tudo deve ser muito equilibrado. 
09/409 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 17 de Janeiro de 2017.Dia de Santo Antão (protetor dos 
animais), Santa Leonila, São Mariano e Dia do Anjo Hahaiah, cuja 
virtude é a serenidade. Hoje aniversaria o ex-pugilista Muhammad Ali 
que chega aos 75 anos, o ator Taumaturgo Ferreira que nasceu em 
1956, o ator Jim Carrey que faz 55 anos, o ator Márcio Garcia que é de 
1970 e a atriz Mel Lisboa que faz 35 anos.

O nativo do dia O nativo de Capricórnio deste dia e grau é 
sempre discreto, tranquilo e espiritual. Tende 

de aprender tudo com facilidade e tem uma memória prodigiosa, jamais 
esquece o que lhe fazem de bom ou ruim. Tem condições de realizar 
trabalhos difíceis e ser admirado por isso. Vêem os problemas como 
coisas naturais, que estão aí para serem enfrentados e resolvidos no 
menor tempo possível. As difi culdades aparecem quando essa lógica 
poderosa precisa lidar com os sentimentos e a fragilidade de outros 
seres humanos. No lado negativo, abusa da confi ança dos outros e se 
torna indiscreto e mentiroso.

Simpatias que funcionam
Para limpar a casa das más infl uências: Pegue um 
balde de água limpa, um pano branco limpo e novo, meio 
quilo de sal grosso, um bastão de incenso de cânfora, uma 
vela branca simples, um copo de vidro com água, três rosas 
brancas. Coloque sal grosso no balde com água limpa. Faça 
uma oração ao seu anjo da guarda para que lhe proteja 
durante esta simpatia e acenda o incenso. Acenda a vela 
ao lado do copo com água. Lave as paredes de sua casa 
com a água e o sal do balde, sempre rezando. Ao acabar, 
jogue fora o pano e o resto da água de sal. Despeje a água 
que fi cou no copo e deixe a vela queimar até o fi m. Depois, 
tome um banho com pétalas de rosas brancas, jogando a 
água de rosas desde a cabeça até os pés.

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

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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“As Mona Lisas”

A peça “As Mona Lisas” 
conta a estória de três “gays 
super divertidos”, Kaká, um 
cabeleireiro, Mark, um ban-
cário, e Haroldo, um fi guri-
nista de TV, que dividem um 
apartamento onde tudo, mas 
tudo mesmo pode acontecer... 
Luiza, vendedora de produtos 
de beleza, se apaixona por 
Klaus, um rapaz que é cercado 
de cuidados pelos três gays 

como um fi lho. O tumulto se 
instala quando dona Ravena, 
mãe de Kaká, que desconhe-
ce a homossexualidade do 
fi lho, vai visitá-lo. Com Cássio 
Valero, Alexandre Luz, Raul 
Mesquita, Viviane Esteves e 
Kleber Lopes.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos 
Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. 
Domingos às 19h30. Ingresso: R$ 60. Até 
26/03.

D
iv

ul
ga

çã
oNo show “Danos Morais”, Marcela 

Tavares apresenta textos inéditos, com 
piadas fortes, que nos faz pensar e rever 
conceitos de uma maneira extremamente 
bem humorada (há controvérsias). Os 
assuntos vão de política, sexo, feminismo, 
redes sociais até histórias do cotidiano que 
geram identifi cação imediata e hilária por 
parte do público. “Danos Morais” não é 
um solo de stand-up comum. O espetáculo 
conta com momentos de grande interação 

Cena do musical “Coração de Herói”. 

“Coração de Herói”, 
que reestreia dia 28 
busca uma maneira 
de envolver crianças 
e adultos surdos e 
ouvintes no tema 
inclusão fazendo uso 
de poesia e arte

Com direção e drama-
turgia de Liliane Zi-
mermann, a montagem 

mostra dois irmãos dando asas 
à imaginação por meio de 
brincadeiras. Canções e texto 
são interpretados em Libras 
(Língua Brasileira de Sinais) 
pelos próprios atores, de 
forma simultânea, garantindo 
a inclusão genuína. O espe-
táculo se passa no quarto de 
um menino, que vira cenário 

Marcelo Marrom

Marrom apresenta sua nova turnê com o solo “Juro que é 
Verdade”. Um espetáculo com 55 minutos de duração que con-
ta a história dividida nas 4 décadas vividas pelo ator Marcelo 
Marrom. O enredo relata a trajetória desde sua infância até sua 
vida atual. Apelidos da infância, relacionamentos, são alguns do 
temas que Marrom aborda. Transforma em piada seus traumas, 
alegrias, conquistas, decepções, sucessos e fracassos, mas com 
a marca registrada do autor, piadas com refl exão. Além disso 
tudo, Marcelo se rende ao pedido do grande público e coloca no 
repertório o quadro “Música Por Encomenda” onde tudo pode 
acontecer. Violão, piano e ukulele são alguns dos instrumentos 
que Marrom toca durante o show de humor.

Serviço: Teatro Fernando Torres, R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, tel. 2227-1025. 
Sábado (21) às 21h. Ingresso: R$ 60.

Musical

D
iv
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ga

çã
o

de uma grande e bela aventura 
como acontece no imaginário 
criativo das crianças. Os brin-
quedos tomam vida a partir das 
músicas ao vivo e os bonecos 

fazem parte de uma história 
cheia de diversão e valores, 
enquanto dois irmãos brincam 
despretensiosamente um com 
o outro.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Api-
najés, 1387, Perdizes, tel. 3868-2535. 
Sábados às 12h. Ingressos: R$ 40 e 
R$ 20 (meia). Até 18/02.

Stand-up
Divulgação

Tumulto
Divulgação

Refl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exões
ACORDEMOS

É sempre fácil
examinar as consciências alheias,
identifi car os erros do próximo,
opinar em questões que não nos dizem res-
peito,
indicar as fraquezas dos semelhantes,
educar os fi lhos dos vizinhos,
reprovar as defi ciências dos companheiros,
corrigir os defeitos dos outros,
aconselhar o caminho reto a quem passa,
receitar paciência a quem sofre
e retificar as más qualidades de quem 

segue conosco.
Mas enquanto nos distraímos,
em tais incursões a distância de nós mes-
mos,
não passamos de aprendizes que fogem, 
levianos,
à verdade e à lição.
Enquanto nos ausentamos
do estudo de nossas próprias necessidades,
olvidando a aplicação dos princípios supe-
riores
que abraçamos na fé viva,
somos simplesmente
cegos do mundo interior

relegados à treva...
Despertemos, a nós mesmos,
acordemos nossas energias mais profundas
para que o ensinamento do Cristo
não seja para nós uma benção que passa,
sem proveito à nossa vida,
porque o infortúnio maior de todos,
para a nossa alma eterna
é aquele que nos infelicita
quando a graça do Alto
passa por nós em vão!...
André Luiz
(De "Caridade", de Francisco Cândido Xavier 
- Espíritos Diversos)

Comédia
com a plateia. A facebooker usa recursos 
como projeções interativas, sons, vídeos e 
internet para criar uma atmosfera de pro-
funda imersão do público no espetáculo. 
Durante a apresentação os momentos de 
improviso são um show aparte. Marcela 
interage com o público transformando-os 
em parte integrante do espetáculo.

Serviço: Teatro Ressurreição, R. dos Jornalistas, 123, Jaba-
quara, tel. 5016-1787. Sábado (28) às 20h. Ingresso: R$ 70.
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Citação Prazo 30 Dias Proc. 0000411-96.2012.8.26.0010. O Dr. Carlos Antonio Da Costa, Juiz de 
Direito da 3ªVC do Foro Regional de Ipiranga/SP, Faz Saber à Vanessa Sisto Ribeiro, que União 
Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para Cobrança de R$ 11.441,15, referente ao contrato 
de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Não localizado a representante legal, 
citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a 
ação (Art. 1.102-CPC), ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de 
conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os fatos. Será o 
presente edital, afixado e Publicado. 

Edital De Citação  Prazo 20 dias - Proc. 0218360-44.2010.8.26.0100. O Dr. Anderson Cortez Mendes, 
Juiz de Direito da 4º VC do da Capital /SP. Faz Saber á Claudia Valéria De Azevedo, que União Social 
Camiliana, lhes ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança de R$ 3.974,08, referente ao contrato de 
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a re-
presentante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, 
ou embarque a ação (Art. 1.102-CPC), ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, 
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os 
fatos. Será o presente edital, afixado e publicado.

Citação Prazo 20 dias Proc. 1001976-48.2016.8.26.0007. O Dr. Daniel Fabretti, Juiz de direito da 5ª 
VC do Foro Regional de Itaquera/SP. Faz Saber Rochelly Ferreira Dos Santos, , que lhes foi proposta 
ação de Monitória por União Social Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 4.259,21, 
referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que 
a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para 
os termos e atos da ação proposta ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a 
quantia reclamada ou oferecer embargos. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1123486-11.2014.8.26.0100O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana 
Salzani, na forma da Lei, etc.FAZ SABER ao Sr. LUCAS CORBAGE SCHOLL SCHLOENBACH, 
CPF 388.574.418-06, RG 449248379, Solteiro, Brasileiro, que residia na Rua Gandavo, 188, Vila 
Clementino - CEP 04023-000, São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte 
de União Social Camiliana, alegando em síntese que o requerido firmou com a requerente o com-
petente contrato de Prestação de Serviços Educacionais, relativos ao curso de Nutrição,em 2009, 
comprovada sua frequência pelo Histórico Escolar; o requerido inadimpliu com uma mensalidade 
relativa ao mês de dezembro 2009, no valor de R$ 940,00; o valor nominal da mensalidade corri-
gidas monetariamente até 03/12/2014, pelo índice do IGPM, acrescidos de juros de mora a razão 
de 1% ao mês e mu multa contratual de 2% , perfaz o montante de R$ 2.085,37. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, EFETUE O PAGAMENTO da quantia acima, devidamente 
atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, ficando 
ADVERTIDO de que: 1. será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no 
prazo. 2- Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-
-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Guaratinguetá, aos 31 de agosto de 2016.

Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - Ofi cial 

CARTÓRIO de REGISTRO CIVILCARTÓRIO de REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANIEL DANILO DO AMARAL, solteiro, gesseiro, nascido em 08/11/1994, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Silmara 
Aparecida Amaral; A pretendente: GRACIELA DE JESUS SANTOS, solteira, atendente, 
nascida em 14/04/1992, natural de Boa Nova - BA, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Valdomiro Rodrigues dos Santos e de Norma Maria de Jesus Santos.

O pretendente: JOSIEL LOPES RODRIGUES, solteiro, operador comercial, nascido em 
28/02/1995, natural de Cametá - PA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Valdir Rodrigues e de Cleonice Rodrigues Lopes; A pretendente: AÉVELI LAÍS SILVA, 
solteira, operadora de caixa, nascida em 30/03/1994, natural de Timbaúba - PE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antônio Rodrigues da Silva Filho e de Vera 
Bernardino dos Ramos Silva.

O pretendente: JOSÉ JOÃO ALVES, divorciado, barman, nascido em 04/08/1956, natural 
de Rio do Antonio - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Osório 
Alves e de Ana Clemência Alves; A pretendente: MARIA DE LOURDES ALVES RAMOS, 
solteira, do lar, nascida em 15/04/1969, natural de Rio do Antonio - BA, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ramos Sobrinho e de Jovina Martins Alves.

O pretendente: MARCOSXUEL SOUZA SANTOS, solteiro, atendente, nascido em 
25/03/1994, natural de Itagi - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Souza Santos e de Miraildes Batista dos Santos; A pretendente: TAYNÁ INÁCIO KRIST, 
solteira, do lar, nascida em 16/08/1998, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Henrique Krist Neto e de Maria Angelica Inácio Krist.

O pretendente: JAULEMI PEREIRA OLIVEIRA, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido em 
15/02/1985, natural de América Dourada - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Vivaldo José Pereira e de Zilda Pereira Oliveira; A pretendente: ROSÂNGELA 
MARIA DA SILVA, solteira, balconista, nascida em 15/02/1987, natural de Catende - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Petronio José da Silva e de Zuleide 
Claudino da Silva.

O pretendente: JOSIMARIO FELIX PEREIRA, solteiro, açougueiro, nascido em 11/03/1983, 
natural de Minador do Negrão - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Felix Sobrinho e de Terezinha Pereira Amanço; A pretendente: VIVIANE PATEZ 
DOS SANTOS, solteira, assistente administrativo, nascida em 10/08/1987, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Tiburcio dos 
Santos e de Maria Patez Ferreira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO, solteiro, auxiliar de manutenção, 
nascido em 20/08/1973, natural de Antas - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Pedro Roberto do Nascimento e de Deijanira Maria do Nascimento; A pretendente: 
MARIA CIRLENE DE SOUZA, divorciada, do lar, nascida em 30/07/1964, natural de 
Bodocó - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Francisco de 
Souza e de Hortencia Pereira da Silva.

O pretendente: EVERALDO JOVENTINO DA CUNHA, solteiro, autônomo, nascido em 
29/07/1973, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Atalicio Joventino da Cunha e de Ivanilda Candida da Cunha; A pretendente: IRINA TELES 
DOS SANTOS, solteira, cabeleireira, nascida em 08/01/1987, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Timóteo dos Santos Filho e de 
Agripina Teles dos Santos.

O pretendente: DAVID RIBEIRO COSTA, solteiro, eletricista, nascido em 26/06/1998, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Francisco Lopes 
Costa e de Marcia Ribeiro dos Santos Costa; A pretendente: CAMILA PEREIRA ROCHA, 
solteira, do lar, nascida em 26/05/1998, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Roberto Ananias Rocha e de Ivanete Pereira dos Santos.

O pretendente: IZAIAS FERREIRA VAZ, solteiro, serralheiro, nascido em 16/05/1972, 
natural de Ribeirão Pires - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sa-
muel Ferreira Vaz e de Luzia Rosa Sant'Ana Vaz; A pretendente: CLÉCIA OLIVEIRA 
BARRETO, solteira, auxiliar de governança, nascida em 12/04/1980, natural de Floresta 
Azul - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jenildo Oliveira Santos e 
de Raimunda Barreto.

O pretendente: DIEGO MINORU SILVA TAMURA, solteiro, programador, nascido em 
14/04/1991, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Tadao Tamura e de Heloísa Santos da Silva; A pretendente: TIFFANY GOMES 
DE CARVALHO, solteira, gastrônoma, nascida em 20/03/1992, natural de Manaus - AM, 
residente e domiciliada em Manaus - AM, fi lha de Alipio Barbosa de Carvalho Neto e de 
Ronize Gomes Batalha.

O pretendente: RAFAEL BRANDÃO DE OLIVEIRA, solteiro, estagiário, nascido em 
02/01/1990, natural de São Caetano do Sul - SP, residente e domiciliado em São Caetano 
do Sul - SP, fi lho de Juscemar José de Oliveira e de Marly Brandão de Oliveira; A preten-
dente: PAULA BRANDÃO DE OLIVEIRA, solteira, jornalista, nascida em 23/10/1983, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson 
José de Oliveira e de Marinês Brandão de Oliveira.

O pretendente: GABRIEL VASCONCELOS BISPO, solteiro, vendedor, nascido em 
17/06/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Edson da Silva Bispo e de Léia Vasconcelos Soares Bispo; A pretendente: POLLYANNA 
SOARES DE SOUSA, solteira, operadora de telemarketing, nascida em 15/04/1994, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vanberto 
Dantas de Sousa e de Ediene Soares de Arruda.

O pretendente: FELIPE DE CASTRO, solteiro, advogado, nascido em 24/01/1992, natural 
de Juquiá - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida de 
Castro; A pretendente: FRANCIELLY PAULA DOS REIS, solteira, auxiliar de enferma-
gem, nascida em 11/02/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Elso Paula dos Reis e de Maria Marlene dos Reis.

O pretendente: MAURICIO PEREIRA LUCAS, solteiro, auxiliar de escritório, nascido 
em 20/07/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Marcos Antonio Lucas e de Lúcia Bueno Pereira; A pretendente: FERNANDA 
ALMEIDA FLORENCIO DA SILVA, solteira, autônoma, nascida em 25/10/1993, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson Florencio 
da Silva e de Darci Barbosa de Almeida Silva.

O pretendente: FERNANDO DE MELO, solteiro, promotor, nascido em 24/02/1998, natural 
de Tatuí - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Cristina de Melo; 
A pretendente: REGIANE LOPES DOS SANTOS, solteira, auxiliar de limpeza, nascida 
em 23/09/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de João José Lopes dos Santos e de Maria Waldelourdes Rodrigues.

O pretendente: ADEILDO DE JESUS SENA, divorciado, pedreiro, nascido em 17/06/1983, 
natural de Uruçuca - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carmelito de 
Jesus Sena e de Eliene Batista de Jesus; A pretendente: DAMIANA DE JESUS OLIVEIRA, 
solteira, doméstica, nascida em 27/06/1967, natural de Pau Brasil - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Jermano Francisco Oliveira e de Edelzuita Maria de Jesus.

O pretendente: JOSÉ CLÁUDIO DOS REIS SILVA, solteiro, açougueiro, nascido em 
01/08/1977, natural de Nova Soure - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Cardoso da Silva e de Maria José dos Reis da Silva; A pretendente: SABRINA 
PAROTTE LEITE, solteira, operadora de caixa, nascida em 17/10/1995, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Maria Leite e de 
Luciana Aparecida Parotte Ribeiro.

O pretendente: IVANILDO MARQUES FERREIRA, solteiro, ajudante de cozinha, nascido em 
28/01/1992, natural de Vicência - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Marques Ferreira e de Maria Lucia da Silva; A pretendente: ROSELI MACEDO KLEIN, solteira, 
auxiliar de limpeza, nascida em 10/07/1986, natural de Embu-Guaçu - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Laudelino Klein e de Zildinha de Fátima Macedo Klein.

O pretendente: IGGO ROBERT FERREIRA DE ALMEIDA, solteiro, vendedor, nascido 
em 14/12/1993, natural de Itapicuru - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Arivaldo de Souza Almeida e de Denise Ferreira de Jesus; A pretendente: EDITE 
DE SOUZA SANTANA, solteira, operadora de caixa, nascida em 14/10/1996, natural 
de Itapicuru - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Ferreira de 
Santana e de Norma de Souza Santos.

O pretendente: ADHEMAR KOWALSKI ARANTES JUNIOR, solteiro, bancário, nascido 
em 19/08/1978, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Adhemar Kowalski Arantes e de Lidia Maria Custódio Arantes; A pretendente: 
RAQUEL BERNARDES LIMA, solteira, do lar, nascida em 01/06/1983, natural de Belo 
Horizonte - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Ferreira Lima 
e de Maria Auxiliadora Bernardes Lima.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS, solteiro, fi scal de onibus, nascido em 26/06/1977, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valter 
Joaquim dos Santos e de Isildinha de Lourdes Figueiredo dos Santos; A pretendente: 
CÉLIA MEDREIROS DE BRITO, solteira, diarista, nascida em 17/11/1981, natural de 
São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alvino 
José de Brito e de Maria de Lourdes Medreiros de Jesus.

O pretendente: DAVID MANOEL DA SILVA, divorciado, operador cinematográfi co, nascido 
em 26/02/1971, natural de Camaragibe - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Manoel Marcolino da Silva e de Maria de Lima Carneiro da Silva; A pretendente: 
VILMA PEREIRA NEVES, solteira, cozinheira, nascida em 03/09/1978, natural de Ja-
caraci - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Polibio Pereira Neves e 
de Clemencia Pereira Neves.

O pretendente: JOEL SANTOS VIEIRA, divorciado, controlador de acesso, nascido em 
22/04/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Orlincio Gonçalves Vieira e de Maria Aparecida dos Santos Vieira; A pretendente: 
RENATA VALÉRIA DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em 25/01/1987, natural de 
Ervália - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Anselmo dos 
Santos e de Valdeci Rodrigues dos Santos.

O pretendente: SIDNEY MATHIAS DE OLIVEIRA, divorciado, aposentado, nascido em 
15/05/1965, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Arnoel 
Mathias de Oliveira e de Shinoko Yoshida; A pretendente: MATEUSA GUEDES DE MENESES, 
solteira, cuidadora, nascida em 08/09/1963, natural de São Francisco - MG, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Bispo Guedes e de Herculana Batista de Meneses.

O pretendente: RAFAEL LUIS OLIVEIRA, solteiro, estudante, nascido em 27/12/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Laercio 
Valdomiro de Oliveira e de Irene Rodrigues de Oliveira; A pretendente: NOEMI LABUS-
SIERE CABRAL, solteira, vigilante patrimonial, nascida em 13/05/1980, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alivertino José Cabral e 
de Kátia Labussiere Cabral.

O pretendente: RODRIGO DOMINGOS DO CARMO, solteiro, atendente, nascido em 
13/04/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Domingos do Carmo e de Maria Aparecida do Carmo; A pretendente: THAMIRES 
DIAS DA LUZ, solteira, vendedora, nascida em 10/10/1996, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nilton Dias da Luz e de Maria Paulo 
dos Santos Luz.

O pretendente: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS, divorciado, armador, 
nascido em 10/11/1980, natural de Nova Itarana - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Teixeira dos Santos e de Rita Pereira dos Santos; A preten-
dente: MARILENE DE OLIVEIRA RAMOS, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 
25/06/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Laura de Oliveira Ramos.

O pretendente: AGRÍCIO CLEBER DE SIQUEIRA PEDROZA, solteiro, porteiro, nascido 
em 08/07/1977, natural de Garanhuns - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Agrício Pedroza e de Izabel Siqueira Pedroza; A pretendente: ORLANETE 
BAZILIO SÃO JOSÉ SILVA, solteira, cozinheira, nascida em 15/02/1979, natural de 
Tapiramutá - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mário Ferreira da 
Silva e de Carmelita Bazilio São José Silva.

O pretendente: ANDRÉ RODRIGUES LOPES, solteiro, segurança, nascido em 
14/02/1977, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Vitalino Lopes e de Miguela Rodrigues Lopes; A pretendente: KIMBERLLYN 
ALENCAR ALVES MIRA, solteira, estudante, nascida em 25/03/1997, natural de 
Mauá - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Josival Alves Mira e 
de Nelvanda Alencar Mira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS SILVA SOUZA, solteiro, separador de mercadoria, 
nascido em 08/01/1992, natural de Santa Rita - MA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Abel Lucio de Souza e de Maria da Natividade Silva Souza; A pretendente: 
MICHELE BATISTA VIEIRA, solteira, lavradora, nascida em 27/12/1998, natural de 
Itapecuru-Mirim - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ivaldo Sousa 
Vieira e de Antonia Batista.

O pretendente: JAIRO LOPES DE ALMEIDA, solteiro, executivo de vendas, nascido 
em 12/05/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de João Pinheiro de Almeida e de Luiza Moreira Lopes de Almeida; A pretendente: 
VANESSA LOPES PRATES, solteira, executiva de vendas, nascida em 19/01/1985, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Robson 
Coelho Prates e de Rosalina Teixeira Lopes Prates.

O pretendente: FELIPE NEVES VERTELO MOSCHETTI, solteiro, instalador II, nascido 
em 26/09/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Pedro Marques Moschetti e de Dolores Neves Vertelo Moschetti; A pretendente: 
BIANCA VITÓRIA DE OLIVEIRA, solteira, operadora de caixa, nascida em 08/02/1992, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cintia 
Aparecida de Oliveira.

O pretendente: DANIEL ARES DE LIMA, divorciado, eletricista, nascido em 30/03/1978, 
natural do Estado do Ceará residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Agenor 
Vieira Lima e de Antônia Ares de Lima; A pretendente: MARLENE VIANA RODRIGUES, 
solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 05/07/1972, natural de Tremedal - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Comercino José Rodrigues e de Maria Viana 
da Silva.

O pretendente: CLAUDOMIRO GOMES DO NASCIMENTO, solteiro, chefe de cozinha, 
nascido em 09/08/1975, natural de Nazaré da Mata - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Raimundo Gomes do Nascimento e de Maria Borges do Nascimen-
to; A pretendente: ELENILDA BARBOSA DA SILVA, solteira, confeiteira, nascida em 
23/06/1973, natural de Umburetama - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Luiz Gomes da Silva e de Ivonete Barbosa da Silva.

O pretendente: FRANCISCO BARBOSA DE MELO, solteiro, técnico em manu-
tenção residencial, nascido em 22/07/1976, natural de Crateús - CE, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Arnôr Barboza da Silva e de Maria da 
Conceição Brandão da Silva; A pretendente: ANTONIA AURILENE COSMO LIMA, 
divorciada, assistente social, nascida em 12/04/1980, natural de Crateús - CE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Vieira de Lima e de 
Maria Nilda Cosmo Lima.

O pretendente: GILBERTO GONÇALVES, divorciado, porteiro, nascido em 14/08/1973, 
natural de Ladainha - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria 
Antonia Gonçalves; A pretendente: RITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, divorciada, 
cuidadora de idosos, nascida em 01/02/1974, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Severiano dos Santos e de Antonia Maria 
da Conceição.

O pretendente: ALEX SANDRO SOUZA DE FARIAS, solteiro, ajudante geral, nascido em 
01/08/1988, natural de Suzano - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Sonia Souza de Farias; A pretendente: CAMILA RODRIGUES DE MORAES SANTOS, 
solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em 08/06/1989, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdo Leite dos Santos e de Marcia 
Rodrigues de Moraes Santos.

O pretendente: ANTONIO CATIJARÓ ESTEVÃO, solteiro, motorista, nascido em 
28/06/1976, natural de Ourinhos - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Maria de Lourdes Estevão; A pretendente: CLÁUDIA LÚCIA DOS SANTOS 
ALVES, viuva, do lar, nascida em 12/10/1971, natural de Una - BA, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de Magnázio Paulino dos Santos e de Crispiniana 
Braz dos Santos.

O pretendente: JOBSON BISPO DOS SANTOS, solteiro, ferramenteiro, nascido em 
16/03/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Bispo dos Santos Filho e de Maria de Lourdes da Silva Santos; A pretendente: 
FLAVIA SABINO DA SILVA, solteira, técnica fi nanceira, nascida em 28/02/1990, natural 
de São Bento do Una - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Abel 
Sabino da Silva e de Marilene Maria Saraiva da Silva.

O pretendente: JOÃO QUEIROZ DOS SANTOS, solteiro, garçom, nascido em 14/03/1980, 
natural de Itamaraju - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Domingos dos Santos e de Laurita Ribeiro de Queiroz; A pretendente: MARCILENE 
RAMOS DA SILVA, solteira, cabeleireira, nascida em 14/08/1980, natural de Salgado 
de São Félix - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luis Targino da 
Silva e de Maria do Carmo Ramos da Silva.

O pretendente: RAFAEL NASCIMENTO VALE, solteiro, pizzaiolo, nascido em 11/11/1986, 
natural de Igarapé Grande - MA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Wilson Vale e de Josete Diogo Nascimento; A pretendente: DÉBORA LARAN-
JEIRA SILVA, solteira, ajudante geral, nascida em 09/03/1992, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cícero Laranjeira Silva e de Maria 
do Carmo Pereira da Silva.

O pretendente: REINALDO DA SILVA SANTOS, divorciado, ajudante geral, nascido em 
20/01/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Zinaldo Tavares Santos e de Maria Tereza da Silva Santos; A pretendente: JÉSSICA 
NATALIA GOMES FERREIRA, solteira, operadora de caixa, nascida em 24/12/1990, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Carlos Brandão Ferreira e de Roseli Gomes Ferreira.

O pretendente: MANOELITO RODRIGUES TEIXEIRA, solteiro, pedreiro, nascido em 
22/03/1972, natural de Planalto - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Valdemar Rodrigues Souza e de Ana Teixeira de Jesus; A pretendente: AURENI PEREI-
RA DA ROCHA, solteira, doméstica, nascida em 03/09/1967, natural de Planalto - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Alves da Rocha e de Arlinda 
Pereira da Rocha.

O pretendente: ANDERSON FRANCISCO DE CARVALHO, solteiro, agente comercial, 
nascido em 14/08/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Aparecido Alves de Carvalho e de Arlete Francisco de Jesus; A pretendente: 
PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS LUIZ, solteira, auxiliar de logística, nascida em 
08/09/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Jair dos Santos Luiz e de Vilma Moreira dos Santos Luiz.

O pretendente: DANIEL DE JESUS GOMES, solteiro, estudante, nascido em 04/08/1995, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rafael 
Pinto Gomes e de Rita Lucia de Jesus Gomes; A pretendente: TACIANE PATRÍCIA 
PEREIRA DA SILVA, solteira, estudante, nascida em 25/05/1994, natural de Palmares 
- PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jailton José da Silva e de Irací 
Maria Pereira da Silva.

O pretendente: WEULER SILVA ZUKOWSKI, solteiro, psicólogo, nascido em 10/01/1987, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilmar 
Zukowski e de Maria Catarina da Silva Zukowski; A pretendente: KEICYANE NUNES DE 
OLIVEIRA, solteira, farmacêutica, nascida em 18/03/1990, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ozeias de Oliveira e de Celia Maria 
Nunes de Oliveira.

O pretendente: EWERTON UNTALER GONÇALVES, solteiro, professor, nascido em 
23/09/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Pedro Untaler Gonçalves e de Maria de Fatima Gonçalves; A pretendente: RENATA 
KELLY NEVES DA COSTA, solteira, fotógrafa, nascida em 26/02/1987, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo José da Costa 
e de Ednalva Neves Ramos da Costa.

O pretendente: CÉSAR AUGUSTO SANTANA FERNANDES, solteiro, autônomo, nascido 
em 30/08/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Pedro Cesar Fernandes e de Maria Aparecida de Santana; A pretendente: NATÁLIA 
APARECIDA DOS SANTOS, solteira, assistente administrativo, nascida em 25/10/1991, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Roberto Jardim dos Santos e de Carmen Costa dos Santos.
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:

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

O pretendente: ROBERTO AMARAL OGANDO, estado civil solteiro, profi ssão designer, 
nascido no Rio de Janeiro (6º Registro Civil) - RJ, no dia 24/11/1977, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Ogando e de Excelsa Maria 
do Amaral. A pretendente: PAULA ROBERTA LOURENÇON, estado civil divorciada, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em Indaiatuba - SP, no dia 12/03/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lourençon e 
de Rita Aparecida Ribeiro Lourençon.

O pretendente: JONES SEVERO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 04/10/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Severo dos Santos e de Maria Raimunda 
dos Santos. A pretendente: THAÍS DE SANTIS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 19/06/1993, residente e 
domiciliada em Santana, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Antonio Ribeiro e de Mariza 
de Santis Ribeiro.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE LIMA JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente comercial, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 24/03/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto de Lima e de Ana Maria 
Oliveira de Lima. A pretendente: PRISCILLA COBIACO LAUREANO, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 21/10/1985, residente e 
domiciliada na Vila Germinal, nesta Capital - SP, fi lha de Maria Cristina Laureano.

O pretendente: MARCOS ARTHUR TELLES DE OLIVEIRA BOORNE, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 05/04/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arthur Anthony Boorne 
e de Hilda Ferreira de Oliveira Boorne. A pretendente: KARINY DE SOUZA CAPILLA, 
estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no 
dia 14/04/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Andrés 
Capilla Comerma e de Léia de Souza Capilla.

O pretendente: ADRIANO GONÇALVES ZAMBON, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/04/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Romeu Zambon e de Telma Gonçalves Zambon. A 
pretendente: ELAINE AKEMI NISHIDA, estado civil solteira, profi ssão funcionária públi-
ca federal, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/04/1983, residente e domiciliada em 
Santos - SP, fi lha de Paulo Nishida e de Hideco Horikawa Nishida. Obs.: Edital recebido 
do cartório de Santos (1º Subdistrito) - SP.

O pretendente: HOBBY CHUANG, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em Foz do Iguaçu - PR, no dia 02/12/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Chuang Ling Wei e de Liu Yen Hui. A pretendente: CATILINA 
TAI, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Foz do Iguaçu - PR, no 
dia 02/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tai 
Kuan Jen e de Wu Yung Hsiun.

O pretendente: JOÃO EDEMIR THEODORO CORRÊA, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Andradina - SP, no dia 07/02/1961, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Otavio Theodoro Corrêa e de Idalia Oliveira Corrêa. 
A pretendente: ANA PAULA RUIZ RODELLA, estado civil solteira, profi ssão berçarista, 
nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 22/05/1973, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Rodella e de Carmen Ruiz Rodella.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: SILVIO BRAZ VARGAS DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Miraí - MG, no dia 03/02/1950, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Guedes de Araujo e de Nadir Vargas de Araujo. 
A convivente: ANA PAULA MIRA, estado civil divorciada, profi ssão publicitária, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 05/12/1971, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Leo Mira e de Luzia Munhoz Mira. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 180, números I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
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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O pretendente: DEUSDETE RICARDO DE OLIVEIRA BOMFIM MAGALHÃES, nascido 
nesta Capital, Santa Efi gênia - SP, no dia 26/10/1983, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, residente e domiciliado em Lavínia - SP, fi lho de Deusdete José Magalhães e 
de Maria de Oliveira Bomfi m. A pretendente: FABIANA DA SILVA SOUZA, nascida nesta 
Capital, Santa Cecília - SP, no dia 07/12/1992, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Hilton de Souza e de Eliane de Fatima Silva. Obs.: Edital remetido para o cartório da 
residência/domicilio do pretendente.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Priscila Alves Patah - Ofi cial

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LEANDRO PEREIRA ORÉFICE, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/08/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Waldir Oréfi ce e de Cleuza Pereira 
Oréfi ce. A pretendente: GABRIELA CERVI, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, 
naturalidade: Brusque - SC, data-nascimento: 19/01/1983, residente e domiciliada Rua 
em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Paulo Cervi e de Valmira Barni Cervi.

O pretendente: GUILHERME ALBERTO GOMEZ DE ANDRADE, profi ssão: economista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 03/06/1961, 
residente e domiciliado no Jardim das Bandeiras, São Paulo - SP, fi lho de José Gomes 
de Andrade e de Claudia Gomez Medina de Andrade. A pretendente: JACIONE DE 
AQUINO, profi ssão: agente escolar, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador - BA, 
data-nascimento: 06/12/1978, residente e domiciliada no Jardim das Bandeiras, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria das Dores de Aquino.

O pretendente: LUIZ ANTONIO GARCIA RAMIREZ, profi ssão: mecânico, estado civil: 
viúvo, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/10/1951, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de José Ramirez Alamino e de Liberta Garcia 
Alamino. A pretendente: MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Firmino Alves - BA, data-nascimento: 31/07/1961, 
residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Francisco José dos 
Santos e de Cassiana Pereira da Silva.

O pretendente: MARCOS PICCINI DA ROCHA, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/04/1986, residente e domiciliado no 
Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de Bartolomeu Raimundo da Rocha e de Ivone Assunta 
Piccini. A pretendente: KEILLA SOARES CAVALCANTE, profi ssão: bancária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/05/1986, residente e 
domiciliada no Jardim Paulistano, São Paulo - SP, fi lha de Genivaldo Torres Cavalcante 
e de Ledijane Soares dos Santos Cavalcante.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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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: LEANDRO RODRIGUES MARTINS, brasileiro, solteiro, policial militar, 
nascido em Mucambo - CE, aos 03/02/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Antonio Martins e de Antonia Araújo Rodrigues; A pretendente: 
JUCILENE ZAREMBA, brasileira, solteira, garçonete, nascida em União da Vitória - PR, 
aos 12/11/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Henrique 
Zaremba e de Tereza Gzeschnik Zaremba.

O pretendente: LUCAS LEANDRO TELES PACHECO, brasileiro, solteiro, ajudante de 
cozinha, nascido em Paranaguá - PR, aos 27/02/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Antonio Pacheco e de Regina Teles da Silva; A 
pretendente: SARA CARMELITA FRANCISCO SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 05/09/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Laerce Santos Silva e de Eunice Francisco.

O pretendente: NELSON ROSA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, jardineiro, nascido 
em Guaravera - PR, aos 12/12/1964, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Alcides Rodrigues de Oliveira e de Enedina Rosa de Jesus; A pretendente: 
FRANCILENE DOS SANTOS BARROS, brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em Caxias - MA, aos 05/10/1980, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João de Sousa Barros e de Francineide Barbosa dos Santos.

O pretendente: LUCAS APARECIDO DE CAMARGO ARROYO, brasileiro, solteiro, por-
teiro, nascido em Bragança Paulista - SP, aos 31/03/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Antonio Arroyo e de Dilmar Rodrigues de Carmago; A 
pretendente: PATRÍCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, cozinheira escolar, 
nascida em Diadema - SP, aos 13/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edivaldo Davi de Oliveira e de Ana Paula dos antos Santana.

O pretendente: VALDECI JOSÉ DA SILVA, brasileiro, divorciado, motorista, nascido em 
São Felix do Piaui - PI, aos 01/10/1969, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Francisco de Assis Silva e de Maria dos Reis Lopes da Silva; A pretendente: 
LÉA DOS SANTOS SILVA, brasileira, solteira, cuidadora, nascida em Salvador - BA, aos 
27/03/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundode 
Oliveira Silva e de Maria Nice dos Santos.

O pretendente: DAVIDSON JOSÉ DA SILVA SALES, brasileiro, divorciado, barbeiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 16/08/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Antonio Sales e de Marlene Angela da Silva Sales; A pretendente: 
KÁDILA MARIA DOS SANTOS, brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em Ibicarai - BA, 
aos 19/01/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miraldo 
Francisco dos Santos e de Maria Joana Tomásia dos Santos.

O pretendente: ANDRE APARECIDO DAS VIRGENS SILVA, brasileiro, solteiro, re-
cepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 19/08/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldeci Pedro da Silva e de Elza das Virgens Santos; 
A pretendente: JULIANA CRISTINA DA COSTA, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 11/03/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Maria Aparecida da Costa.

O pretendente: LEANDRO JOSÉ DA SILVA, brasileiro, solteiro, gerente comercial, nascido 
em Juazeiro do Norte - CE, aos 20/04/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco José da Silva e de Jacileide Maria de Jesus da Silva; A 
pretendente: DAIANA DOS SANTOS ROBERTO, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 01/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Sebastião Roberto e de Teresa Dantas dos Santos.

O pretendente: ADINAN JUNIOR SENA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em Campina da Lagoa - PR, aos 22/08/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ahir Antônio dos Santos e de Benedita Sena dos Santos; 
A pretendente: ANA LUIZA RODRIGUES DE RESENDE, brasileira, divorciada, cabelei-
reira, nascida em Rio Branco - AC, aos 12/03/1987, residente e domiciliada e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Antonio Vieira de Resende e de Idofelia 
Rodrigues de Resende.

O pretendente: IRINEU MENDES ESTEVAM, brasileiro, solteiro, técnico em telecomu-
nicações, nascido em São Paulo - SP, aos 21/02/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Estevam Sobrinho e de Maria Rita Rodrigues 
Mendes Estevam; A pretendente: KÉSIA BATISTA AGUIAR, brasileira, solteira, analista 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 04/04/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo de Aguiar e de Gildelina Batista de Aguiar.

O pretendente: LEONARDO DUTRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, ajudante de cozinha, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/03/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Izaulino Jose da Silva e de Berlinda Dutra da Silva; A pretendente: 
JAQUELINE CORREIA DOS SANTOS, brasileira, solteira, manicure, nascida em São 
Paulo - SP, aos 22/06/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Cosme Correia dos Santos e de Damiana de Jesus.

O pretendente: FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, consultor 
de negócios, nascido em São Paulo - SP, aos 22/01/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Almerindo Ferreira dos Santos e de Dalva Maria Santos 
Almeida; A pretendente: MIRIÃ DE BRITO FAGUNDES, brasileira, divorciada, assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 04/05/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agostinho Dantas Fagundes e de Angelita de 
Brito Fagundes.

O pretendente: JONATHAN MARINHO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, copeiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/10/1997, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Ferreira dos Santos e de Irani Marinho Fortunato; A pretendente: 
GABRIELLE VIEIRA MOTA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Fortaleza - CE, aos 
18/03/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Guilhermino 
de Araujo Mota Junior e de Antonia Mendes Vieira.

O pretendente: DÊNIS DE ARAUJO SILVA, brasileiro, solteiro, promotor de vendas, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/03/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Praeiros da Silva e de Elenita Maria de Araujo Silva; A 
pretendente: CAMILA APARECIDA DA SILVA ROCHA, brasileira, solteiro, operadora 
de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 08/06/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademilson Pereira da Rocha e de Luzia Catarina 
da Silva.

O pretendente: DANIEL DE SOUZA, brasileiro, solteiro, vigilante, nascido em São 
Paulo - SP, aos 31/05/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Adelaide Fernando de Souza; A pretendente: LUCIANA SOUZA DE JESUS, 
brasileira, divorciada, vigilante, nascida em Uruçuca - BA, aos 24/06/1980, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Jesus e de Dionisia 
Madalena de Souza.

O pretendente: ADRIANO MARIANO BUENO, brasileiro, solteiro, pizzaiolo, nascido em 
São Paulo - SP, aos 23/06/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco Mariano Bueno e de Elza Pereira Bueno; A pretendente: MAYARA 
INGRID DE CASTRO SOUZA, brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, aos 02/08/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Henrique de Souza e de Raquel Regiane de Castro.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DAMASCENO LOPES, brasileiro, solteiro, tecnico 
de manuntenção, nascido em São Paulo - SP, aos 09/01/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Oliveira Lopes e de Maria São  
Pedro Damasceno Lopes; A pretendente: EDIANE RODRIGUES SILVA, brasileira, 
solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 13/09/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Amilca Rodrigues Silva e de Car-
mosina Rodrigues da Silva.

O pretendente: FREDDY SANTOS SOUZA, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em São Paulo - SP, aos 24/10/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edilson Lopes Souza e de Rosineide dos Santos Souza; A pretendente: 
SILVANA DA COSTA PEREIRA, brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida 
em São Paulo - SP, aos 17/08/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Clovis Aparecido Pereira e de Solange Augusta da Costa.

O pretendente: ROBSON FERREIRA DE SENA, brasileiro, solteiro, repositor, nascido em 
São Paulo - SP, aos 19/09/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Givanildo da Silva Sena e de Maria Jose Ferreira da Silva; A pretendente: ELAINE 
CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO, brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São 
Paulo - SP, aos 10/12/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ivo Alves de Araujo e de Elizabeth Almeida Araujo.

O pretendente: ISAIAS SILVA LOPES, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 12/10/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Adão Silva Lopes e de Terezinha Maria de Jesus Lopes; A pretendente: MARIANA 
FERRETTI, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 
04/03/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo José 
Ferretti e de Maria Auxiliadora da Fonseca Ferretti.

O pretendente: SERGIO LOTHAR WEIGERT, brasileiro, solteiro, analista de tec-
nologia da informação, nascido em São Paulo - SP, aos 23/12/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Orlando Santa Ana Weigert e de 
Tomio Fukuda; A pretendente: JUREMA ATAMANCZUK LOPES, brasileira, soltei-
ra, psicopedagoga, nascida em Santa Fé do Sul - SP, aos 26/04/1979, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antônio Benedito Lopes e de 
Ana Atamanczuk Lopes.

O pretendente: JONATAS GOMES DE CASTRO, brasileiro, solteiro, técnico em 
eletrônico, nascido em Belém - PA, aos 25/09/1983, residente e domiciliado e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Bezerra de Castro e de 
Sulamita Gomes de Aguiar de Castro; A pretendente: VALÉRIA RODRIGUES DA 
SILVA, brasileira, solteira, técnica em enfermagem, nascida em Timon - MA, aos 
07/11/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Maria 
da Cruz Gomes da Silva.

O pretendente: JÉFFERSON PROTASIO SANTOS, brasileiro, solteiro, atendente, nascido 
em Axixá - MA, aos 28/04/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Américo Silva Santos e de Maria Raimunda Protasio Santos; A pretendente: 
KLYCIA MARIA BEZERRA SILVA, brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em 
São Luis - MA, aos 01/10/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ivan Campos Silva e de Delma Barros Bezerra.

O pretendente: PEDRO SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido em 
Ruy Barbosa - BA, aos 28/06/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Valdelino dos Santos e de Maria Bela da Silva; A pretendente: FERNANDA 
HELENA FELIPE, brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, 
aos 27/12/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Serafi m Felipe e de Helena Santina Felipe.

O pretendente: IZAQUE DA SILVA RODRIGUES, brasileiro, divorciado, motorista, nascido 
em Paudalho - PE, aos 28/02/1968, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Severino Rodrigues Francisco e de Rita Virginia Francisca; A pretendente: MARIA 
DE NOVAIS GALVÃO, brasileira, solteira, manicure, nascida em Maracas - BA, aos 
01/11/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Almiro Galvão 
e de Helena Maria de Novais Galvão.

O pretendente: EMERSON FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/11/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Severino Ferreira da Silva e de Gersonita Santana Peixoto; 
A pretendente: COSMA FONSÊCA DE QUEIROZ, brasileira, solteira, promotora de 
vendas, nascida em Taperoá - PB, aos 05/06/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Perreira de Queiroz e de Maria Fonsêca 
de Queiroz.

O pretendente: GABRIEL SOARES LUZ, brasileiro, solteiro, sushimam, nascido em São 
Paulo - SP, aos 03/03/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
José Neto Luz e de Maria de Lourdes Soares Luz; A pretendente: STÉFFANY HAYANE 
MENDES VIANA, brasileira, solteiro, do lar, nascida em Diadema - SP, aos 08/04/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilvan Mendes Viana e de 
Maria das Dores Carneiro de Lima.

O pretendente: RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, técnico de dsl, nascido 
em São Paulo - SP, aos 21/03/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de João Batista de Oliveira e de Marlene Lima de Oliveira; A pretendente: ANGELICA 
MENDES LEITE, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, 
aos 28/09/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
José Leite e de Maria Mendes Leite.

O pretendente: VALDEVAN VIEIRA DA SILVA, brasileira, solteiro, funcionário público, 
nascido em Presidente Dutra - BA, aos 22/10/1968, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Helias Vieira da Silva e de Naurilda Nunes da Silva; A pretendente: 
MARIA DAS GRAÇAS SILVA JACINTO, brasileira, solteira, analista fi nanceiro, nascida 
em São Paulo - SP, aos 21/03/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Alcides Delfi no Jacinto e de Francisca da Silva Jacinto.

O pretendente: DAVID SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, serralheiro, nascido em 
Ituberá - BA, aos 30/06/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Carlos Oliveira Silva e de Lubia Santos Silva; A pretendente: CLÁUDIA 
SANTOS DOS REIS, brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em Ubaitaba - BA, 
aos 08/09/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Silva dos Reis e de Dinalva Pereira Santos.

O pretendente: FLAVIO SOUZA TRIGOLO, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 
São Paulo - SP, aos 16/05/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Vanderley Trigolo e de Mariza Souza Trigolo; A pretendente: ALESSA ALVES 
DA COSTA, brasileira, solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 22/11/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilvan Dias Costa e de 
Silvana Alves de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ MÁRIO GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido 
em Pombos - PE, aos 22/05/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Reginaldo Amaro Delfi no e de Marlene Gomes da Silva Delfi no; A pretendente: 
DEYSE RIBEIRO DOS SANTOS, brasileira, solteira, decoradora, nascida em São Ro-
que - SP, aos 17/10/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Alexsandro Wilams dos Santos e de Veronica Mendes Ribeiro.

O pretendente: CARLOS RIBEIRO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar 
de cozinha, nascido em Brejão - PE, aos 03/10/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Ferreira da Silva e de Luciana Ribeiro da Silva; 
A pretendente: DANUBIA BARBOSA DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 05/01/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Osvaldo da Silva e de Silvani Barbosa da Silva.

O pretendente: MATEUS DE SOUZA RAMOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido 
em São Paulo - SP, aos 18/01/1974, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Osorio de Souza Ramos e de Adelia Jacira Martins Ramos; A pretendente: 
ISABEL LUÍSA BRESCIANI, brasileira, divorciada, bancária, nascida em Lajeado - RS, 
aos 12/04/1981, residente e domiciliada em Lajeado - RS, fi lha de Antonio Eloir Bresciani 
e de Beatriz Luiza Vivian Bresciani.

O pretendente: ANTONIO FRANCISCO PESSÔA, brasileiro, solteiro, cozinheiro, nascido 
em Piripiri - PI, aos 09/08/1978, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Roberto Pessôa e de Maria Luiza de Jesus; A pretendente: MARIA VITÓRIA 
DA FONSECA ROCHA, brasileira, solteira, estudante, nascida em Ceara Mirim - RN, 
aos 30/05/2000, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudair 
Rocha e de Maria Neudes da Fonseca Rocha.

O pretendente: GERALDO DA SILVA MEIRELES JUNIOR, brasileiro, solteiro, conferen-
te, nascido em São Paulo - SP, aos 08/06/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Geraldo da Silva Meireles e de Maria da Penha da Conceição; 
A pretendente: JULIANA SATELIS FAGUNDES DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 16/07/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Cosme Fagundes Silva e de Ana Paula Satelis.

O pretendente: MARCELO REBOUÇAS DA SILVA, brasileiro, divorciado, comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 29/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Amaro da Silva e de Maria do Carmo Rebouças da 
Silva; A pretendente: CAROLINE DA SILVA ALCANTARA, brasileira, solteira, foto-
gráfa, nascida em São Paulo - SP, aos 25/04/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Expedito Ferreira de Alcantara e de Cassia Cristina 
Leite da Silva.

O pretendente: PAULO ROBERTO SIQUEIRA FERREIRA, brasileiro, solteiro, auxiliar 
de logistica, nascido em Sorocaba - SP, aos 10/11/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Romão Ferreira e de Maria do Carmo 
Siqueira Ferreira; A pretendente: SILVANA SANTANA AUGUSTO, brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Embu Guaçu - SP, aos 10/06/1979, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Joaquim Augusto e de Maria Isabel Santana.

O pretendente: WILLIAM VELOSO BARBOSA, brasileiro, solteiro, vigilante, nascido em 
São Paulo - SP, aos 19/01/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio de Assis Muniz Barbosa e de Terezinha Veloso Barbosa; A pretendente: 
DANIELLA BISPO BETZEL, brasileira, solteira, lider de atendimento, nascida em São 
Paulo - SP, aos 18/01/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Daniel Betzel e de Erenice Bispo Betzel.

O pretendente: EDSON CARLOS DE SOUZA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 14/08/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Anisio Carlos de Souza e de Joana D` Arc da Silva Souza; A pretendente: 
ALEXANDRA APARECIDA DE ASSIS, brasileira, divorciada, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 22/04/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Edna Aparecida de Assis.

O pretendente: DAVID DE BARROS MACIEL, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em 
São Paulo - SP, aos 21/10/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Divino Gonçalves Maciel e de Ana Celia de Barros Maciel; A pretendente: DAYANE 
RICELI DA SILVA COSTA, brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, 
aos 04/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Dias da Costa e de Sidnei da Silva.

O pretendente: PEDRO BASILIO DA SILVEIRA NETO, brasileiro, solteiro, empre-
sário, nascido em São Paulo - SP, aos 27/05/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Basilio da Silveira e de Maria Laura 
Cursino da Silveira; A pretendente: VANESSA KARINY DE SOUZA LINO, brasileira, 
divorciada, empresária, nascida em Ilheus - BA, aos 13/01/1983, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Flavio Lino e de Sandra Marly 
Almeida de Souza.

O pretendente: MARCELO DE OLIVEIRA DUTRA, brasileiro, solteiro, pintor de construção 
civil, nascido em São Paulo - SP, aos 06/08/1980, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Batista Dutra e de Madalena de Oliveira; A pretendente: 
FERNANDA RODRIGUES GOMES, brasileira, divorciada, cuidadora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 17/10/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Maria da Conceição Silva.

O pretendente: MARCOS CORREIA CAETANO, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - SP, aos 24/07/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Cicero Caetano da Silva e de Vania Correia Caetano; A pretendente: 
PATRICIA SANTOS DA SILVA, brasileira, solteira, fi sioterapeuta, nascida em São Paulo 
- SP, aos 02/02/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Geraldo da Silva e de Afra Santos da Silva.

O pretendente: FRANCISCO VAGNER DA SILVA BEZERRA, brasileiro, solteiro, operador 
de máquinas, nascido em Ipu - CE, aos 21/08/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Agapito Bezerra e de Maria Vanderlei da Silva Bezerra; A 
pretendente: ANTONIA CAROLINA DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Tamboril - CE, aos 06/09/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonia Alves do Nascimento.

O pretendente: PAULO ROBERTO EXPOSITO CAMPOY, brasileiro, divorciado, 
motorista, nascido em Bauru - SP, aos 05/08/1962, residente e domiciliado neste, 
São Paulo - SP, fi lho de Andres Reche Campoy e de Jerônima Exposito Sanches; 
A pretendente: PATRICIA APARECIDA DA SILVA, brasileira, divorciada, auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 23/12/1977, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antônio Carlos da Silva e de Maria Aparecida 
Rocha da Silva.

O pretendente: JOSÉ DAMAS DA COSTA, brasileiro, divorciado, comerciante, 
nascido em Nelson de Sena - MG, aos 18/06/1957, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Davino Ribeiro da Costa e de Conceição Damas de 
Oliveira; A pretendente: CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAUJO, brasileira, solteira, 
manicure, nascida em São João Evangelista - MG, aos 27/01/1978, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ildefonso de Araujo e de Maria 
da Conceição Araujo.

O pretendente: JAILTO BARBOSA SANTANA, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido em 
Maragogipe - BA, aos 30/01/1971, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Elpídio Joviniano e de Maria Barbosa; A pretendente: JEANNE CLAUDIA SANTOS 
DE JESUS, brasileira, solteiro, copeira, nascida em Maragojipe - BA, aos 02/11/1973, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Cirilo de Jesus e 
de Antonia dos Santos de Jesus.

O pretendente: DIEGO ARRUDA OLIVEIRA SANDES, brasileiro, solteiro, funcionário 
público, nascido em São Paulo - SP, aos 04/09/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio de Farias Sandes e de Rita de Cácia 
Arruda Oliveira; A pretendente: DANIELA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, divorcia-
da, marketóloga, nascida em São Paulo - SP, aos 25/01/1983, residente e domiciliada 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Martins da Silva e de 
Nivalda Rodrigues da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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: THIAGO MUNIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de vídeo 
e conferência, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (25/06/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos da Silva Conceição e de Silva Muniz. A 
pretendente: EVELIZE GONÇALVES DA LUZ, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (25/07/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, fi lha de Everaldo Teixeira da Luz e de Maria de Fatima Gonçalves da Luz.

O pretendente: JÉFFERSON VIEIRA CÂNDIDO, estado civil solteiro, profi ssão instalador, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (23/04/1995), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Walter Cândido e de Rosineide Vieira Cândido. A pretendente: 
MAYARA ROMANINI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (03/08/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edson Luiz da Silva e de Ivonete Aparecida Romanini da Silva.

O pretendente: JOSÉ ALÂN ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Milhã, CE, no dia (29/10/1995), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Miguel Neto da Silva e de Luzia Francilene de Lima. A pretendente: 
SARAH STRADA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Vila 
Nova Cachoeirinha, SP, no dia (19/03/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcos Strada e de Neide Aparecida de Oliveira Strada.

O pretendente: LEONARDO ROST VIDAL LOBO, estado civil divorciado, profi ssão en-
carregado de segurança, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (28/08/1982), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley Luz Lobo e de Rosemary 
Rost Vidal Lobo. A pretendente: NÁDIA DOS SANTOS DE ASSIS, estado civil solteira, 
profi ssão agente de segurança, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (06/07/1984), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João dos Santos Souza 
de Assis e de Marli Higina dos Santos de Assis.

O pretendente: SAMUEL DA SILVA VICENTE, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Sumaré, SP, no dia (09/06/1998), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jaime Marcelino Vicente e de Eliete Fernandes da Silva Vicente. A 
pretendente: MICHELY MAIARA PERES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em Sumaré, SP, no dia (20/03/1998), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Peres e de Giane Vital Peres.

O pretendente: EDEMIR HENRIQUE ALLE, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nas-
cido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (12/08/1967), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Mathias Alle Grima e de Elza Henrique Alle. A pretendente: MARINEIDE 
RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em 
Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (25/02/1972), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Gomes dos Santos e de Ofelídia Ribeiro dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Jaru, RO, no dia (14/11/1994), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ismael Candido de Souza e de Eliana Cristina de Oliveira Souza. A pre-
tendente: TATIANE RIBAMAR RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (26/03/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Ribamar Rodrigues e de Maria Elizet Matias Rodrigues.

O pretendente: ELIELSON DE OLIVEIRA QUEIROZ, estado civil divorciado, profi ssão 
funcionário público estadual, nascido em Pesqueira, PE, no dia (25/04/1985), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ednaldo Almeida Queiroz e de 
Eliane Francisca de Oliveira. A pretendente: MARGARIDA CABRAL DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente jurídico, nascida em Catende, PE, no dia (15/03/1983), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Cabral da Silva e 
de Margarida Cabral da Silva.

O pretendente: ALBERTO POLICARPO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Miguel dos Campos, AL, no dia (09/11/1980), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Gomes e de Maria Zuleide Policarpo Go-
mes. A pretendente: ANA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Boca da Mata, AL, no dia (18/08/1981), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Marques da Silva e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: LUIS CARLOS CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão supervisor 
de logística, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (12/01/1963), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pedro Cardoso e de Angelina Lucia Barreto. A 
pretendente: CREUSA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (19/09/1962), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Miguel da Silva e de Antonia Aparecida Ferreira da Silva.

O pretendente: RODRIGO SANTIAGO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
manutenção, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/02/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Pereira e de Rita de Cassia Santiago Pereira. A pre-
tendente: DANIELA OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente de recursos 
humanos, nascida nesta Capital, SP, no dia (25/06/1988), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Severino Alves da Silva e de Josefa Camilo de Oliveira Silva.

O pretendente: JHONATAN GABRIEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão repositor 
de hortifruti, nascido em Carapicuíba, SP, no dia (22/10/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Berto da Silva e de Marta Aparecida da Silva. A 
pretendente: AMANDA BRITO PAULO, estado civil solteira, profi ssão subgerente, nascida 
nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (01/07/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Claudio Roberto Brito Paulo e de Maria de Lourdes Brito Paulo.

O pretendente: DIEGO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (19/01/1993), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Bezerra da Silva e de Irene Pereira Rodrigues. A pretendente: FLAVIA 
COSTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora de natação estagiária, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (28/08/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adailton dos Santos e de Fabiana Costa dos Santos.

O pretendente: ANTONIO DE JESUS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Itagi, BA, no dia (10/08/1964), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gabriel Xavier Alves e de Raquel Rosa de Jesus. A pretendente: MA-
RIDALVA DA CRUZ BRITO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Ubaíra, BA, no dia (03/04/1966), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Raimundo José de Brito e de Alaide Gonçalves da Cruz.

O pretendente: JOSÉ DO NASCIMENTO SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão co-
merciante, nascido em Tupanatinga, PE, no dia (20/08/1975), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josué Francisco de Souza e de Maria Tereza do Nascimento 
Souza. A pretendente: LUCÉLIA PIRES GOIS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Poços de Caldas, MG, no dia (09/05/1979), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Odécio Aparecido Gois e de Anilice Rodrigues Pires Gois.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: SAMUEL EDI PRADO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (12/06/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro da Silva e de Angela Maria Prado. A pretendente: 
AMANDALINE TOMAZ DE LEMOS, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (11/01/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Tomaz de Lemos e de Marinalva Tomaz de Lemos.

O pretendente: RAFAEL PAULON LOPES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (07/11/1983), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Mario Lopes e de Sonia Aparecida Paulon Lopes. A pretendente: 
LEONELLA FRANCELINA ALVES RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (24/02/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edvaldo Gomes Rodrigues e de 
Cleonice Francelina Alves.

O pretendente: EDGARD RODRIGUES DE MELO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente vendas, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (22/07/1996), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edgard Rodrigues de Melo e de Fabiana 
Capitanam de Melo. A pretendente: RUTE DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Maceió (3º Distrito) - AL, no dia (29/11/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Fabiana da Silva Ferreira.

O pretendente: SÉRGIO SANTANA LEAL, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (01/08/1974), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Josué Barbosa Leal e de Agda da Concei-
ção Santana Leal. A pretendente: DENISE DE ALMEIDA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (26/06/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luciano Moraes da Silva e de Maria 
da Conceição Aparecida de Almeida Silva.

O pretendente: ADRIANO GALDINO EMILIANO, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/03/1981), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Emiliano Filho e de Antonia Galdino do Nascimento. 
A pretendente: IRIS DA SILVA FIGUEIREDO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
operacional, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/04/1988), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edivaldo Lins Figueiredo e de Vera Lucia 
Dias da Silva Figueiredo.

O pretendente: BRUNO SILVA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (16/04/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauricio Aparecido de Araujo e de Albertina da Silva 
Araujo. A pretendente: TALITA RIPOLI DE SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
psicóloga, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (13/02/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudino Caetano de Siqueira e de Vera 
Aparecida Ripoli de Siqueira.


