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“Quem quer mais 
do que lhe convém, 
perde o que quer e o 
que tem”.
Padre Antônio Vieira (1608/1697)
Escritor e orador português 

BOLSAS
O Ibovespa: +1,9% Pontos: 
65.748,62 Máxima de +2,01% 
: 65.816 pontos Mínima de 
-0,03% : 64.500 pontos Volume: 
6,96 bilhões Variação em 2017: 
9,17% Variação no mês: 9,17% 
Dow Jones: -0,13% (18h25) Pon-
tos: 19.800,74 Nasdaq: -0,1% 
(18h25) Pontos: 5.550,03 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1654 Venda: R$ 3,1663 
Variação: -0,41% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,24 Venda: R$ 3,34 
Variação: -0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1603 Venda: R$ 
3,1609 Variação: -0,97% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1100 
Venda: R$ 3,3000 Variação: 
-0,09% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,81% ao 
ano. - Capital de giro, 14,68% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.215,60 onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,89% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,000 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,1740 Variação: 
-0,16% - Euro (18h25) Compra: 
US$ 1,0748 Venda: US$ 1,0748 
Variação: +0,46% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3980 Venda: R$ 
3,4000 Variação: +0,06% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3230 Ven-
da: R$ 3,5370 Variação: +0,2%.

vespa Futuro: +2,04% Pontos: 
66.355 Máxima (pontos): 66.390 
Mínima (pontos): 65.000. Global 
40 Cotação: 917,495 centavos 
de dólar Variação: +0,26%.

Após quase sete anos de 
abandono, o terreno 
que abrigava a rodo-

viária da Luz, no coração da 
Cracolândia, no centro de 
São Paulo, vai finalmente 
virar um canteiro de obras. O 
governador Geraldo Alckmin 
anunciou na manhã de ontem 
( 23), o início da construção de 
1.202 unidades habitacionais 
no espaço, que fi ca em frente 
à Sala São Paulo. O megaem-
preendimento será tocado por 
uma Parceria Público-Privada 
(PPP). 

Além de moradias, a área 
abrigará a nova sede da Es-
cola de Música Tom Jobim, 

     

Após 7 anos de abandono, 
começam obras em área 
de antiga rodoviária

60 lojas e uma creche. Alckmin 
atribuiu a demora na execução 
do projeto à busca de um par-
ceiro privado e de um projeto 
que tivesse a capacidade de 
recuperar a área. De acordo 
com o tucano, ao levar mora-
dores para a região, Estado 
e Prefeitura darão agora um 
passo defi nitivo para o fi m da 
Cracolândia.

“Vamos trazer de volta as pes-
soas para morarem no centro 
expandido e com uma visão 
moderna. Não serão só apar-
tamentos aqui, mas 60 lojas, 
escola de música, creche, áreas 
de lazer, áreas verdes, quadras 
esportivas”, disse.

O Complexo Júlio Prestes será 
dividido em quatro edifícios de 
17 andares, três de 12 andares e 
um de 13 andares. Ao todo, serão 
94,6 mil m ² de área construída. 
As unidades serão destinadas 
preferencialmente a pessoas que 
trabalham no centro.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Habitação, 80% 
dos apartamentos serão sortea-
dos para inscritos neste perfi l. 
O restante será dividido entre 
pessoas que já moram na região 
central. O prazo para inscrições 
se encerra em 24 de julho - até 
agora, a lista já soma 149 mil inte-
ressados. O prazo para execução 
do complexo é de 36 meses. Mas, 

O conjunto habitacional construído em Parceria Público Privada

terá 1202 apartamentos.

Inscrições para o Sisu 
Começam hoje (24), e vão até 

sexta-feira (27), as inscrições para 
o Sistema de Seleção Unifi cada. As 
vagas já estão disponíveis e os es-
tudantes devem pesquisar as me-
lhores opções no site (http://sisu.
mec.gov.br/). Ao todo, são 238.397 
vagas em 131 instituições públicas. 
O resultado será divulgado no dia 
30. O período de matrícula será de 
3 a 7 de fevereiro.

São Paulo - A Jacobs Douwe 
Egberts (JDE), empresa líder 
mundial totalmente dedi-
cada ao mercado de cafés 
e chás, anunciou ontem 
(23), a sua intenção de 
adquirir no Brasil o port-
fólio de marcas locais da 
Companhia Cacique, entre 
elas Pelé, Graníssimo e 
Tropical. Sujeita à aprovação 
das autoridades regulatórias 
brasileiras, essa aquisição 
complementará o portfólio da 
JDE Brasil e fortalecerá a sua 
liderança em regiões estraté-
gicas no País. 

Segundo a companhia, em 
comunicado, a iniciativa re-
presenta “um importante 
passo à medida que continua 
a trabalhar para atender às 
preferências e aos gostos dos 
consumidores brasileiros e atu-
ar de acordo com a sua crença 
de que ‘todos merecem ter o 
café que amam’”.

A JDE tem sede na Holanda, 
servindo consumidores em 
mais de 100 países pela Euro-

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

Líbia apreende livros 
de Paulo Coelho

Um grupo de escritores e inte-
lectuais líbios denunciaram ontem 
(23) que as autoridades do país 
apreenderam dezenas de livros 
considerados “eróticos” ou contra 
o Islã, na cidade de Al Marj, no leste 
da Líbia. Entre as obras confi sca-
das, em árabe e importados do 
Egito, estão títulos do brasileiro 
Paulo Coelho, do fi lósofo alemão 
Friedrich Nietzsche, do romancis-
ta norte-americano Dan Brown e 
do egípcio Naguib Mahfuz, prêmio 
Nobel de Literatura.

Autoridades religiosas e de se-
gurança alegaram que os volumes 
também promovem a difusão do 
xiismo, cristianismo e bruxaria, e 
denunciaram uma “invasão cultu-
ral” no país.    

Os escritores, entre eles Azza 
Maghur, Idriss Al Tayeb e Ra-
dhuan Bushwisha, denunciaram 
a apreensão de livros e afi rmaram 
que a atitude é “uma tentativa de 
amordaçar as vozes e confi scar a 
liberdade de opinião e de pensa-
mento”. Em sua conta no Twitter, 
Paulo Coelho afi rmou ter entrado 
em contato com a embaixada do 
Brasil na Líbia. “Não há muito que 
eles possam fazer, mas não posso 
fi car sentado vendo meus livros 
serem queimados”, escreveu ele 
(ANSA).

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, assinou 
ontem (23) três ordens execu-
tivas, incluindo uma que retira 
o país do Acordo de Associação 
Transpacífi co (TPP, na sigla 
em inglês). A medida era uma 
promessa de campanha do re-
publicano e indica que ele deve 
manter a postura protecionista 
adotada durante toda a disputa 
eleitoral e em seu discurso de 
posse. 

O tratado para a criação do 
TPP havia sido assinado em 
2015, após sete anos de nego-
ciações. Ele incluía 12 nações: 
Austrália, Brunei, Canadá, 
Chile, Japão, Malásia, México, 
Nova Zelândia, Peru, Singa-
pura e Vietnã, além dos EUA. 
Com a saída norte-americana, 
o acordo, que reunia cerca 
de 40% do Produto Interno 
Bruto (PIB) mundial, perderá 
bastante força.

A ordem executiva fi rmada 
por Trump foi apenas uma 
formalidade, já que o TPP 
ainda não havia sido ratifi cado 

Trump exibe ordem executiva após assiná-la.

São Paulo - As vendas de 
fogões, geladeiras, lavadoras da 
indústria para o comércio deram 
marcha à ré no ano passado e 
caíram pelo quarto ano conse-
cutivo em número de unidades. 
Nas projeções da Eletros, as 
vendas dos eletrodomésticos 
da linha branca somaram 12,9 
milhões de unidades em 2016, o 
menor nível desde 2010, quando 
as estatísticas começaram a ser 
compiladas.

O pico de vendas de geladei-
ras, fogões e lavadoras ocorreu 
em 2012, quando foram co-
mercializadas 18,9 milhões de 
unidades. Esse grande volume 
de vendas foi resultado de 
benefícios fi scais concedidos 
pelo governo aos fabricantes, 
que reduziram os preços dos 
eletrodomésticos. De lá para 
cá, as vendas só caíram ano 
a ano e, em 2016, recuaram 
cerca de 10% nas projeções 
do presidente da entidade, 
Lourival Kiçula. 

“Chegamos no fundo do 
poço e não dá para cair mais”, 
afi rma o presidente da Eletros. 
Ele explica que as empresas já 
enxugaram a produção, reduzi-
ram o número e funcionários e 
trabalham hoje com alto nível 

Presidente da Eletros, 

Lourival Kiçula.
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Brasília - Em sua primeira 
agenda pública no ano, a 
primeira-dama Marcela Te-
mer se reuniu na manhã de 
ontem (23), em Brasília, com 
gestores estaduais do Criança 
Feliz, programa do governo 
federal voltado para a primeira 
infância. Vestindo um terninho 
vermelho, a primeira-dama fez 
um discurso de apenas dois 
minutos e prometeu “entusias-
mo” e “apoio” na divulgação da 
iniciativa.

No dia 8 de fevereiro, Marcela 
deverá receber para almoço no 
Palácio da Alvorada mulheres 
de governadores e de prefeitos 
que comandam capitais. 

“Ajudarei a divulgar a impor-
tância do que vocês irão construir 
para que a sociedade conheça e 
possa contribuir com esse proje-
to. Contem com meu entusias-
mo, apoio e participação”, disse a 
primeira-dama, dirigindo-se aos 
gestores estaduais do Criança 
Feliz, que lotaram o auditório 
do Ministério do Planejamento, 
local do encontro. 

“É essencial que todos os Es-
tados, municípios e setores da 
sociedade estejam envolvidos 
nessa tarefa”, observou Marce-
la, que encerrou o discurso sob 
aplausos. Na plateia, represen-
tantes dos governos do Piauí e 

Primeira-dama

Marcela Temer.
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de acordo com o concessionário 
responsável, os primeiros pré-
dios começarão a ser entregues 
dentro de 18 meses. 

As primeiras 126 moradias 

entregues pela PPP da Habi-
tação foram erguidas na Rua 
São Caetano. O projeto para o 
centro, no entanto, prevê 3.683 
unidades - há em obras outras 

91 na Alameda Glete e as de-
mais deverão ser construídas 
na Barra Funda, onde hoje 
funciona a Usina de Asfalto 
da Prefeitura (AE).

Brasília - Faltando 9 dias para 
a eleição da Mesa Diretora da 
Câmara, adversários do presi-
dente Rodrigo Maia ainda con-
fi am que uma decisão judicial 
poderá impedi-lo de disputar 
novamente a presidência da 
Casa. “Tenho confi ança que o 
STF em tempo fará o devido 
controle constitucional que esse 
caso requer”, comentou o atual 
líder do PSD, Rogério Rosso 
(DF), que disputa o cargo.

Mesmo com a decisão do TRF 
1 suspendendo os efeitos da 
liminar da última sexta-feira 
(20), da 15ª Vara do DF, concor-
rentes de Maia não descartam 
a hipótese de buscar outras 
alternativas para barrá-lo. Uma 
das possibilidades é lançar mão 
de ações judiciais questionando 
a candidatura em outros tribu-
nais regionais. 

Maia já é alvo de outras duas 
ações no STF protocoladas por 
adversários: uma é de autoria 
do Solidariedade, partido 
do chamado “Centrão”, e a 
segunda foi apresentada pelo 
deputado André Figueiredo 
(PDT-CE), único candidato 
da oposição à presidência 
da Câmara. Rosso e o outro 

Trump assina ordem que 
tira Estados Unidos do TPP

pelo Senado e, portanto, não 
estava em vigor. O tratado fora 
fi rmado para reduzir barreiras 
alfandegárias e regulamentar 
preços e padrões ambientais 
em nações banhadas pelo 
Pacífi co, mas recebeu muitas 
críticas do novo presidente, 
por supostamente ameaçar a 
economia norte-americana.

O republicano prometera 
tirar os EUA do TPP em seu 
primeiro dia de trabalho na 
Casa Branca. Além disso, 

ele quer renegociar o Nafta, 
acordo de livre-comércio com 
México e Canadá. Outra ordem 
executiva assinada por Trump 
proíbe a concessão de fundos 
federais a ONGs internacionais 
que promovam o direito ao 
aborto, um procedimento que 
havia sido introduzido em 1984, 
no governo Ronald Reagan, 
revogado por todas as admi-
nistrações democratas que se 
seguiram e retomado por todas 
as republicanas (ANSA).

Marcela promete entusiasmo 
com Criança Feliz

do Maranhão, Estados admi-
nistrados pela oposição. Para 
a professora Rosângela Sousa, 
uma das gestoras do Criança 
Feliz no Piauí - governado pelo 
petista Wellington Dias - as 
questões políticas em torno 
do impeachment de Dilma 
Rousseff já foram superadas. 
“O palanque caiu e agora es-
tamos implantando programas 
imprescindíveis para cuidar do 
nosso povo. As políticas sociais 
precisam caminhar”, comentou 
Rosângela (AE).

Venda da linha branca caiu 
pelo quarto ano seguido

de ociosidade. “O ajuste já foi 
feito em 2016”, observa.

Kiçula diz que este ano será 
um período de recomeço para 
o mercado de eletrodomésti-
cos. No entanto, ele ainda não 
enxerga condições objetivas 
para que ocorra uma melho-
ra. “Estamos torcendo para 
que haja uma retomada”, diz 
o presidente da Eletros. No 
momento, as fi chas estão depo-
sitadas na redução dos juros e 
da infl ação para injetar ânimo 
no consumo (AE).

Justiça ‘ainda pode barrar’ 
candidatura de Maia

candidato do Centrão, Jovair 
Arantes (PTB-GO), preferiram 
não assumir a autoria das ações, 
mas estão acompanhando de 
perto os movimentos para 
impedir Maia de concorrer 
ao cargo para o qual foi eleito 
em meados de 2016 para um 
mandato-tampão.

Após almoço na residência 
ofi cial da Câmara ontem (23), a 
bancada do PSD decidiu fechar 
apoio à recondução de Maia ao 
cargo de presidente da Casa. 
A formalização se dará hoje 
(24), após conversa do novo 
líder do PSD, Marcos Montes 
(MG), com seu antecessor 
Rogério Rosso (DF), candidato 
ao posto (AE).

JDE anuncia intenção de adquirir 
portfólio de marcas da Cacique

pa, América Latina e Austrália, 
ocupando a 1ª ou 2ª posição em 
27 países. Entre as principais 
marcas comercializadas em 
território nacional incluem-se 
Pilão, Damasco, Café do Ponto, 
L’OR, Caboclo e Seleto.

A Cia. Cacique é a maior 
exportadora brasileira de café 
solúvel, com mais de 50 anos 
de experiência e conhecimen-
to no segmento de café. Seus 
produtos são hoje exportados 
para mais de 70 países nos 5 
continentes. A partir desta 
transação a Cacique poderá 
concentrar seus esforços em 
seu principal negócio, o café 
solúvel (AE).

Divulgação



OPINIÃO
Por que a comunicação 

é imprescindível?

A comunicação é 

imprescindível para 

a vida de qualquer 

pessoa. Ela possibilita a 

interação do indivíduo 

com o mundo

Nos primórdios da exis-
tência humana, na ida-
de da pedra já havia 

comunicação; da mesma forma 
que o homem utilizava sinais, 
expressões faciais e gestuais 
para se comunicar, ele também 
os utilizava para identifi car o 
que o mundo lhe dizia – sabia 
distinguir rapidamente quando 
um animal era uma ameaça ou 
uma presa. Podemos dizer, 
sem medo de errar, que a co-
municação foi o primeiro meio 
de sobrevivência de que o ser 
humano fez uso. 

Da mesma forma, no con-
texto corporativo, segundo 
pesquisas realizadas na área 
de gestão de projetos, sabe-se 
que a gestão da comunicação 
é fator decisivo para o sucesso 
dos projetos. O que mostra 
que atualmente, saber se 
comunicar continua sendo 
necessário tanto quanto an-
tes. No decorrer do tempo, é 
notório o quanto o ser humano 
se dedicou a esta nobre tarefa 
fazendo uso de diversos meios 
para esse fi m: sinal de fumaça, 
pombo correio, pergaminhos, 
cartas, telex, telefone – vale 
tudo: texto, imagem, som, for-
mas, cores, expressões, gestos, 
ícones, códigos etc. 

Em consequência disto, a 
maneira do ser humano se 
comunicar foi se tornando cada 
vez mais sofi sticada. Chegamos 
à conclusão que independente 
de etnia, gênero, crença o ser 
humano tornou-se totalmente 
dependente deste recurso - a 
comunicação - e dele muito 
tem se benefi ciado. É bom 
ressaltarmos: para que haja a 
comunicação é preciso existir 
quatro elementos essenciais e 
que a ausência de qualquer um 
deles impossibilita a comunica-
ção existir. São eles: o emissor, 
o receptor, a mensagem e o 
canal. 

O homem cumpre o papel de 
emissor ou de receptor à medi-
da que domina a linguagem a 
ser utilizada na comunicação. 
A linguagem a que me refi ro se 
restringe ao conjunto de sinais 
e símbolos que serão utilizados 
para construir a mensagem. A 
mensagem é em última análise 
o que se quer transmitir e o 
canal o meio pelo qual a men-
sagem é transmitida. 

Atualmente, quando nos 
referimos a comunicação logo 
somos remetidos a computa-
dores, Internet e celulares... 
Pensem na seguinte situação: 
a poucos anos atrás, quando 
um fi lho decidia estudar fora 
do país, a mãe sabia que só 
receberia notícias por carta a 
cada 6 meses. Hoje isto mudou 
por completo: é possível con-

versar com qualquer pessoa, 
em qualquer lugar do mundo, 
a qualquer momento. 

No primeiro cenário o rapaz 
ocupa o papel de emissor, a 
mãe, de receptor, a mensagem 
são as notícias – os fatos ocor-
ridos e o canal são compostos 
do seguinte conjunto: papel, 
caneta, selo, endereço de 
origem/destino, o correio, o 
coletor/entregador de carta, 
o carro, o caminhão, o avião, 
o trem e assim por diante. No 
segundo cenário, o emissor, o 
receptor e a mensagem são os 
mesmos, mas o canal é total-
mente diferente possibilitando 
que a comunicação seja muito 
mais efetiva qualitativamente 
e quantitativamente. Você já 
pensou nisso?

Se por um lado, a TI permitiu 
sairmos do mundo analógico 
para o mundo digital tornando 
muito mais fácil o manusea-
mento de grandes quantida-
des de dados. Por outro, nos 
colocou diante de um grande 
desafi o: como fazer para que 
essa enorme quantidade de in-
formação digitalizada chegue 
ao seu destino. A Tecnologia 
da Comunicação justamente 
responde esta questão por-
que viabiliza o meio confi ável, 
robusto e seguro pelo qual 
a informação chega ao seu 
destino. 

Diante deste contexto, vê-se 
o quão imprescindível é para 
uma boa gestão conhecer o que 
a TIC tem a oferecer indepen-
dente do setor econômico em 
que o empresário se encontra. 
A Tecnologia da Comunicação 
dispõe de uma infi nidade de 
recursos, ferramentas, pro-
dutos, equipamentos, fabri-
cantes e que se diversifi caram 
intensamente nas últimas duas 
décadas. Conhecer este vasto 
universo de possibilidade nos 
seus aspectos genéricos e es-
pecífi cos é um grande desafi o e 
requer constante estudo. 

Empresas especializadas, 
como a Routerlink, investem 
em conhecimento e em téc-
nicos altamente capacitados 
para ser capaz de identifi car 
para cada necessidade de seus 
clientes qual a especifi cidade 
de tecnologia de comunicação 
é a mais adequada, que garante 
o meio confi ável, robusto e se-
guro para a informação chegar 
ao seu destino no tempo certo 
e com a melhor relação custo 
X benefício.

Como ensina o ditado po-
pular, “tempo é dinheiro”, 
por isso, racionalizar o inves-
timento fi nanceiro em equipa-
mentos adequados, fará que o 
tempo corporativo seja melhor 
empregado e traga maior ren-
tabilidade. A tecnologia deve 
melhorar a performance e tor-
nar nosso tempo mais útil.

(*) - É Analista de Sistemas,
Pós-graduada em Telecomunicações 

e Gestão de RH pela FGV e
sócia-diretora da Routerlink

(monica.faria@routerlink.com.br).

Mônica Faria (*)
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O papa Francisco recebeu 
ontem (23), no Vaticano, repre-
sentantes da Direção Nacional 
Anti-máfia e Antiterrorismo 
(DNA) e pediu que os mafi o-
sos consigam “mudar de vida”. 
Durante o encontro, o Pontífi ce 
desejou que Deus tocasse “no 
coração dos homens e das mu-
lheres das diversas máfi as para 
que eles parem de fazer o mal, se 
convertam e mudem de vida”.

“O dinheiro dos trabalhos 
ilegais e dos crimes mafi osos 
é dinheiro ensanguentado e 
produz um poder perverso, e 
todos sabemos que o Diabo 
entra pelos bolsos, esta é a pri-
meira corrupção”, denunciou 
Francisco relembrando aos 
presentes que a máfi a é uma 
“expressão de morte, é para se 
opor a ela e combatê-la” já que 
ela “se opõe ao Evangelho”.

A Máfia, a Camorra e a 
‘Ndrangheta “se aproveitam das 
carências econômicas, sociais 
e políticas, encontram um ter-
reno fértil para realizar os seus 
deploráveis projetos”, explicou 
o argentino, que também res-
saltou que o terrorismo assume 
“um aspecto cosmopolita e 

O papa Francisco ressaltou a 

importância da luta contra a 

corrupção e contra o tráfi co de 

seres humanos.

Um novo tumulto entre 
detentos da Penitenciária Agrí-
cola de Monte Cristo voltou a 
ocorrer na noite de domingo 
(22). Segundo a Secretaria de 
Justiça e Cidadania, a confusão 
foi rapidamente contida por 
agentes penitenciários trei-
nados para lidar com essas 
situações. No último dia 6, a 
penitenciária foi local do assas-
sinato de 33 presos, mortos por 
outros detentos integrantes 
de facções criminosas rivais. 
Desde então, agentes da Força 
Nacional de Segurança Pública 
estão no estado, ajudando a 
Polícia Militar a fazer o poli-
ciamento ostensivo. Apesar da 
presença da tropa especial, ao 
menos três fugas foram relata-
das nos últimos dias.

De acordo com a secreta-
ria estadual, um grupo de 
internos sacudiu fortemente 
as grades das celas. Agentes 
penitenciários do Grupo de 
Intervenção Tática (GIT) fo-

Um novo tumulto entre presos da Penitenciária Agrícola de 

Monte Cristo voltou a ocorrer.

São 40 fossas de 18 metros 
cúbicos espalhadas pela 
área do presídio. Até mes-

mo procurar pelas cabeças de 
13 corpos decapitados já retira-
dos do local é uma tarefa difícil 
e, segundo o diretor-geral do 
Instituto Técnico-Científi co de 
Perícia (Itep), Marcos Brandão, 
sendo provável que algumas 
nunca sejam encontradas.

Na primeira operação depois 
do massacre, 15 corpos foram 
resgatados sem cabeça e duas 
cabeças sem corpo. Identifi ca-
das as combinações entre as 
partes, restaram 13 mortos a 
serem completados. O ITEP 
recolheu mais duas – uma delas 
incompleta – e um fragmento de 
crânio já em estado avançado de 
decomposição. O material será 
analisado para saber se corres-
pondem a algum dos cadáveres 
já recolhidos ou se seriam de 
mortos ainda não contabiliza-
dos. Com o resultado positivo 
restariam ainda 11 cabeças a 
serem encontradas. 

Os presos apontaram uma fos-
sa onde estaria mais uma delas. 
Ainda se espera a confi rmação 
do local para que seja feita uma 
nova operação de resgate. No 
entanto, a grande quantidade 
de fossas e o tamanho delas, 

Atualmente existem quatro corpos dos 26 mortos no massacre do dia

14 de janeiro que ainda não foram identifi cados.

Trump mudará 
Embaixada para 
Jerusalém

O governo norte-americano de Do-
nald Trump parece estar “sério” na 
sua intenção de mudar a embaixada 
dos Estados Unidos em Israel de Tel 
Aviv para Jerusalém. A informação é 
do prefeito de Jerusalém, Nir Barkat, 
ontem (23), durante uma entrevista 
à emissora de rádio “Army Radio”, e 
vem a apenas um dia da Casa Branca 
ter afi rmado que as discussões sobre 
transferir a embaixada ainda estão 
no começo.

O político disse que já teve 
reuniões com funcionários dos 
EUA a respeito e que nelas, o 
país dispôs várias propriedades 
que tem na cidade que podem 
ser destinadas a esse uso. “Pelas 
conversas que tive com ofi ciais 
do governo dos EUA, eu sei que 
eles estão levando a sério as suas 
intenções. Mas eu defi nitivamente 
não penso que a transferência da 
embaixada possa ser feito em um 
dia”, disse Barkat. 

A declaração do prefeito de 
Jerusalém também aconteceu 
um dia após o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
e o primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, terem tido 
o primeiro telefonema ofi cial. Os 
assuntos da conversa, no entanto, 
não foram divulgados pela Casa 
Branca (ANSA).
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O governador Geraldo Al-
ckmin anunciou ontem (23), 
o reajuste em 10% do piso 
salarial de 18.330 professores 
PEB I (1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental) que hoje estão 
na faixa I nível 1: passará de 
R$ 2.086,93 para R$ 2.298,80. 
Além dos educadores da cate-
goria inicial, outros 775 de nível 
2 terão aumento de 5%: de R$ 
2.191,27 para R$ 2.298,80. 

Assim, os valores do reajuste 
desde janeiro de 2017 serão pagos 
na folha de pagamento do mês de 
março, quando todos os docentes 
da rede estadual receberão valor 
igual ou superior ao piso nacional 
(R$ 2.298,80). “São Paulo será 
um dos poucos Estados do Bra-
sil que vai cumprir a lei federal 
de estar igual ou acima do piso. 
Nenhum professor no Estado de 
São Paulo terá salário menor do 
que R$ 2.298,80. Investiremos, 
para o pagamento retroativo a 
janeiro, R$ 68 milhões”, afi rmou 
o governador.

Em meio à crise econômica 
em todo o país, com algumas 
redes de educação inclusive 

atrasando o pagamento de sa-
lários, o aumento faz parte da 
política do governo paulista de 
reforçar e valorizar o magistério 
da maior rede de ensino da 
América Latina. O investimento 
será de R$ 68 milhões por ano. 
Em São Paulo, o valor base dos 
profissionais que atuam no 
Ensino Fundamental – Anos 
Finais e Ensino Médio (PEB II) 
é 5% acima do estabelecido pelo 
governo federal: R$ 2.415,89.

O salário-base dos professo-
res em São Paulo é acrescido 
de benefícios de acordo com 
as faixas e níveis da carreira, 
quinquênio, além de Bônus por 
Merecimento, pago anualmente 
de acordo com avanço do ensi-
no nas escolas estaduais. Outra 
novidade para a rede estadual 
em 2017 é a chegada de novos 
professores. Em dezembro, 
foram nomeados 11,9 mil do-
centes. Os cargos são remanes-
centes do concurso realizado 
em 2013 e que já chamou 38 
mil educadores. Na época, o 
certame registrou recorde com 
322,7 mil inscrições (SEE).

Tamanho e quantidade de 
fossas difi cultam busca 
por corpos em Alcaçuz

A busca por mais corpos na penitenciária estadual de Alcaçuz, em Nísea Floresta, Rio Grande do Norte, 
esbarra em um obstáculo invisível às câmeras da imprensa que, desde o massacre de 26 presos na 
semana passada, vigiam diariamente a unidade

segundo Marcos Brandão, vai 
difi cultar esse tipo de trabalho, 
a ponto de tornar provável que 
algumas cabeças fi quem para 
sempre debaixo daquele solo. 
“São fossas muito grandes, 18 
metros cúbicos, e são muitas. 
Demorou um dia inteiro só para 
esgotar uma delas. Lógico que 
as buscas vão continuar, mas 

acredito que não vamos achar 
todas”, afi rma Brandão. 

Atualmente existem quatro 
corpos dos 26 mortos no mas-
sacre do dia 14 de janeiro que 
ainda não foram identifi cados. 
Três deles, de presos que foram 
carbonizados, precisam de 
exames mais complexos. Na 
avaliação de Brandão, é pouco 

provável que existam mais 
cadáveres ainda no interior 
do presídio, pois a área onde 
poderiam estar foi mapeada e 
analisada e nada foi encontrado. 
A vistoria, no entanto, só pôde 
ser feita nos prédios onde não 
há presos, já que os detentos 
controlam alguns pavilhões 
(ABr).

Presídio de Roraima volta a 
registrar tumulto

ram acionados e controlaram a 
situação, sem a necessidade da 
presença de efetivos do Bope, 
que só ingressaram no presídio 
na manhã de ontem (23), para 
garantir a segurança dos agen-
tes penitenciários que faziam 
uma varredura em busca de 
armas, drogas e outras substân-
cias e produtos proibidos.

Além da presença da Força 
Nacional, o governo estadual 

também pediu ao governo fe-
deral o auxílio de equipes das 
Forças Armadas. A solicitação 
foi feita um dia após o Palácio 
do Planalto autorizar, em ca-
ráter emergencial, o envio de 
militares do Exército, Marinha 
e Aeronáutica para revistar 
celas em busca de armas, 
drogas e celulares. Segundo 
a Sejuc, o governo ainda não 
teve respostas (ABr).

Elevado em 10% o salário 
de 18 mil professores

da rede estadual

Papa diz que dinheiro 
da máfi a

é ‘ensanguentado’

devastante”. O Papa também 
agradeceu o trabalho feito pela 
Direção Anti-máfi a italiana. 

O religioso argentino também 
ressaltou a importância, mais 
uma vez, da luta contra a cor-
rupção e contra o tráfi co de seres 
humanos, como o “contrabando 
de imigrantes”. “A sociedade tem 
que ser curada da corrupção, das 
extorsões, do tráfi co ilícito de 
drogas de armas e de seres hu-
manos, entre os quais crianças, 
reduzidas à escravidão”, afi rmou 
o Papa (ANSA).
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Crise ou prosperidade 
- como a postura pode 
alterar os resultados

dos negócios!

‘Como reinventar seu 

negócio em época de 

crise’; ‘Os desafi os 

de administrar uma 

empresa no Brasil em 

um momento de crise’; 

e ‘A crise econômica e 

as perspectivas para o 

varejo farmacêutico’

Esses foram apenas alguns 
dos títulos de eventos 
que recebi convite re-

centemente para participar, e 
posso afi rmar que difi cilmente 
tenha um dia que eu não receba 
algo do tipo, com o objetivo de 
juntar um grupo de empresários 
dispostos a se lamentar e falar 
da crise. Acho importante falar 
sobre o assunto, mesmo que eu, 
pessoalmente, evite participar 
de eventos que tenham como 
foco falar ou se posicionar de 
maneira negativa em relação à 
situação. 

Para mim, falar de crise é 
contraproducente, invariavel-
mente causa um efeito contrário 
daquilo que buscamos para as 
nossas empresas, que é a pros-
peridade. Em minha opinião, a 
prosperidade tem pouca relação 
com fatores externos; digo isso 
com a experiência que possuo 
no segmento de varejo farma-
cêutico. Até nessa área observo 
claramente que uma parcela 
signifi cativa dos empresários 
está vivendo uma profunda crise 
em seus negócios.

Seja pela baixa lucratividade, 
diminuição do faturamento, au-
mento dos custos operacionais 
ou agressividade dos concor-
rentes, enfi m, poderíamos listar 
diversos fatores que foram res-
ponsáveis por essa situação, por 
outro lado, vamos encontrar uma 
parcela expressiva de empresá-
rios que estão comemorando os 
bons resultados de seus negó-
cios. Quando conversamos com 
alguém que esta prosperando, 

ouvimos sempre a frase: “o mer-
cado farmacêutico é resiliente e 
não tem os mesmos problemas 
de outros segmentos”. 

Quando conversamos com 
alguém que está em crise, ou-
vimos: “a crise está em todos 
os segmentos e o mercado 
farmacêutico não é imune a 
tudo isso”.

Considerando tudo isso, é 
certo afi rmar que, seja ele o 
mercado que atuo – que é o va-
rejo farmacêutico – ou qualquer 
outro, o que fazemos é adminis-
trar um empreendimento e, por 
defi nição, um empreendimento 
tem como objetivo o desen-
volvimento de uma atividade 
visando sua lucratividade e seu 
crescimento. 

Portanto, todos que resolvem 
empreender têm, conceitual-
mente, os mesmos objetivos, 
mas, na minha visão, o que vai 
fazer a diferença são as caracte-
rísticas da pessoa que está à fren-
te. Não basta ser empresário, é 
preciso ser empreendedor, que é 
aquele que, além de ser criativo, 
aceita riscos, confi a na própria 
capacidade, tem persistência, 
proatividade, otimismo e não 
desiste nas difi culdades. É uma 
pessoa que visualiza o futuro e 
se propõe a construí-lo.

Concluindo, não adianta fa-
larmos de crise e participarmos 
de seminários para entender o 
tamanho da difi culdade; não 
adianta acharmos que nosso 
futuro está apenas nas mãos 
dos economistas ou governan-
tes, é preciso ter a clareza e a 
certeza de que o sucesso ou o 
fracasso da sua empresa estão 
nas atitudes e na coragem que 
se tem de correr riscos e não 
desistir nunca, mesmo quando 
tudo parece perdido.

(*) - É empresário do varejo 
farmacêutico há 40 anos. É 

presidente da Febrafar (Federação 
Brasileira das Redes Associativistas 

e Independentes de Farmácias), da 
rede de Drogarias Ultrapopular e da 
administradora de redes Farmarcas.

Edison Tamascia (*)

A - Manejo de Abelhas
O curso “Vida e Manejo de Abelhas Nativas Sem Ferrão” será realizado nos 
dias 7 e 8 de março, promovido pelo Instituto Biológico da Secretaria de 
Agricultura, na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, Vila Mariana. Objetiva 
a divulgação das técnicas de multiplicação de abelhas sem ferrão. No dia 7, o 
evento tem como tema “Biologia e Ecologia de abelhas sem ferrão”; já no dia 
8 será abordado o “Manejo de abelhas sem ferrão”. Pela manhã, entre 10h00 e 
12h00, o foco é o conteúdo teórico, enquanto a tarde, entre 14h00 e 17h00, é 
discutida a base prática. Interessados deverão realizar inscrições pelo e-mail: 
(planetainseto@biologico.sp.gov.br). Mais informações tel. 2613-9500.

B - Feirinha Vegana 
Neste sábado (28), o Instituto Surya Solidária realizará a “Feirinha Ve-
gana Solidária de ONGs especial Ocupação Celebridade Vira-Lata”, que 
acontece no Espaço Surya Brasil (Rua Dr. Fabrício Vampré, 232 - Vila Ma-
riana), das 11h00 às 18h00 com entrada gratuita. Objetiva despertar para 
a importância do acolhimento e solidariedade em relação aos refugiados, 
entre eles Sírios, que, apresentarão a sua culinária que, originalmente, 
traz diversas opções veganas. No Bazar Celebridade Vira-Lata, diversos 
produtos da ONG e de seus parceiros: Ajude Vira-Latas, For PetLovers, 
Café Prejuízo que oferecerão roupas, souvenirs, bijouterias, acessórios 
com descontos especiais de 10 até 50% além de caligrafi a árabe. Infor-
mações: (https://www.facebook.com/events/1058272914282843/).

C - Master Imobiliário
O Secovi-SP e a FIABCI-Brasil promovem anualmente o Master Imobi-
liário que, em 2017, chega à sua 23ª edição. As inscrições para o ‘Oscar’ 
do mercado imobiliário estão abertas e podem ser feitas pela internet 
(www.premiomasterimobiliario.com.br). O prêmio Master Imobiliário está 
dividido em duas categorias: Empreendimento, voltada para as edifi cações 
residenciais, comerciais, de lazer e urbanização, de diferentes portes e que 
devem estar totalmente concluídas; e Profi ssional, destinada aos trabalhos 
e projetos específi cos de qualquer natureza ligados à área imobiliária. Essa 
é a maior premiação nacional do setor e reconhece projetos ou soluções 
que contribuam para o aprimoramento das atividades do segmento.

D - Linguagem da Dança 
De 3 a 5 de fevereiro, o Instituto Caleidos realiza a 20ª edição das Labania-
nas, evento que reune profi ssionais e interessados na linguagem da dança 

(Coreologia/Laban) em situações cênicas e/ou de ensino e aprendizagem. 
Abertas ao público profi ssional da dança e/ou da educação, as Labanianas, 
com coordenação de Isabel Marques e ministradas pelo artista e pesquisador 
Luiz Fernando Bongiovanni, diretor do Núcleo de Pesquisa Mercearia de 
Ideias, ex-bailarino e assistente de direção do Balé da Cidade de São Paulo. 
Com duração de 12 horas de trabalho intenso, são oferecidas 20 vagas 
gratuitamente. As inscrições devem ser feitas via link  até o própximo dia 
29, em (https://goo.gl/forms/454vMam2qYzKAjqK2). 

E - Auditoria dos Contratos
No dia 2 de fevereiro, o Forum Cebefi  – Treinamento em Direito Empre-
sarial apresenta o Curso Auditoria Jurídica dos Contratos, apresentado 
pelo Dr.Leslie Amendolara – especialista na matéria. O curso objetiva 
organizar controles internos dos contratos tendo em vista permitir o 
acompanhamento, cumprimento e observância de normas legais, bem 
como a formulação e execução de suas cláusulas. A auditoria de contratos 
é ferramenta essencial para uma boa performance das avenças e fator 
importante para minimizar erros e riscos jurídicos. Temas: Auditoria pré-
contratual; Auditoria Pós-Contratual; Mudança do Estado do Contrato; 
Fraudes Contratuais; entre outros. Horário: 09h30 às 16h30, na Av. Paulista, 
901. Mais informações tel. 2309-9414 (www.forumcebefi .com.br). 

F - Negócios Sobre Rodas
Levar saúde, qualifi cação profi ssional e diversos serviços por meio de 
carretas e veículos customizados para lugares com acesso restrito a essas 
necessidades. Foi assim que a Truckvan, especializada na fabricação de 
unidades móveis, conseguiu se destacar no mercado de implementos 
rodoviários e crescer mais de 600% nos últimos 10 anos. Fundada em 20 
de janeiro de 1992, a empresa começou como uma ofi cina de reformas 
de baús na Vila Guilherme, e atualmente possui três fábricas, conta com 
mais de 250 funcionários, e faturou cerca de R$ 300 milhões nos últimos 
3 anos. Em 25 anos, a Truckvan produziu 45 mil baús de alumínio e en-
tregou cerca de 650 unidades móveis para as áreas de saúde, eventos, 
serviços e defesa e segurança, além de ter desenvolvido mais de 80 food 
trucks. Saiba mais em: (www.truckvan.com.br).

G -  Adequação Ambiental
Estão abertas as inscrições para a nova turma do Master of Business 
Administration (MBA) em Restauração, Licenciamento e Adequação 

Ambiental do Campus Sorocaba da UFSCar. O curso de especializa-
ção tem o objetivo de preparar, atualizar e formar profi ssionais com 
conhecimentos técnico-científi cos para atuar no planejamento, im-
plantação e monitoramento de projetos e atividades de restauração de 
áreas degradadas e adequação de propriedades rurais, com base em 
princípios legais, técnicos e ambientais. O curso terá duração de 376 
horas divididas em quatro módulos e será ministrado a partir de abril. 
As aulas serão concentradas aos sábados, das 8 às 12 horas e das 14 às 
18 horas. Informações tel. (15) 99810-8831 ou (http://mbaradufscar.
wixsite.com/radufscar).  

H - Pintura Hidrográfi ca  
A WPS Customs, divisão de serviços especializada em customização 
e pintura hidrográfi ca da empresa Water Print Store, acaba de lançar 
curso online sobre a técnica de pintura water transfer printing, que pode 
ser aplicada em diversos objetos. É conhecida para a personalização de 
peças e acessórios em carros e motos e objetos de decoração. Após a 
conclusão do curso e a conquista do certifi cado, os alunos são incluídos 
no portal na internet e recebem suporte técnico de aplicadores profi s-
sionais da empresa no país. Lançado há duas semanas, já conta com 
dezenas de interessados no Brasil e no exterior. Informações (http://
aprendawatertransfer.com.br). 

I - Tempo de Salada
A alimentação saudável deve ser praticada em todas as estações, 
mas o clima quente do verão exige cuidados extras. Pensando nis-
so, a rede de culinária rápida italiana Spoleto oferece um cardápio 
saudável e, apresenta suas saladas que podem ser servidas com 
frango, peito de peru, rosbife e acompanhada de mais oito ingre-
dientes, podendo acrescentar massa a salada. Os pratos podem 
ser montados na hora de maneira rápida, prática, de acordo com a 
preferência do cliente. Os molhos para saladas, todos sem glúten, 
são preparados sem conservantes suaves. Outrs informações no 
site: (www.spoleto.com.br).

J - Condomínios e Locação 
Esclarecer as principais dúvidas jurídicas e apresentar informações 
atualizadas sobre assuntos das áreas de administração de condomínios 
e locação, são os objetivos do primeiro Ciclo de Palestras para Síndicos 
e Administradoras de Condomínios de 2017, realizado pelo Secovi-SP, 
das 18h30 às 21h30, no próximo dia 8 (quarta-feira), na sede da entidade 
(Rua Dr. Bacelar, 1.043 - Vila Mariana). Fração e rateio das despesas 
condominiais, inadimplência, confl itos e serviços em condomínios são 
alguns dos problemas relatados no dia a dia dos condomínios. Na área 
de locação, as demandas referem-se aos direitos e deveres do locador 
e locatário, às garantias locatícias, à locação de curta temporada, entre 
outros. Mais informações: tel. 5591-1306

A - Manejo de Abelhas
O curso “Vida e Manejo de Abelhas Nativas Sem Ferrão” será realizado nos 

(Coreologia/Laban) em situações cênicas e/ou de ensino e aprendizagem.
Abertas ao público profi ssional da dança e/ou da educação, as Labanianas, 
comcoordenaçãodeIsabelMarqueseministradaspeloartistaepesquisador

A Samsung Electronics di-
vulgou nota na madrugada de 
ontem (23) informando que 
as explosões e incêndios re-
gistrados com o Galaxy Note 7 
foram causados pelas baterias. 
“A nossa investigação, assim 
como as outras realizadas por 
três organizações industriais 
independentes, concluíram que 
as baterias são a origem dos 
incidentes no Note 7. Todavia, 
nós defi nimos aos produtores os 
requisitos que elas deveriam ter 
e assumimos a responsabilidade 
do insucesso”, emitiu a empresa 
em nota assinada pelo chefe da 
divisão de smartphones, Koh 
Dong-jin.

Ainda de acordo com a 
empresa, os problemas fo-
ram causados pelo “design e 
produção” das baterias. Os 
cerca de 700 especialistas, 
engenheiros e pesquisado-
res analisaram “réplicas do 

incidente” em mais de 200 
mil equipamentos e 30 mil 
baterias. A Samsung garantiu 
que esses novos testes, além 
de descobrir as falhas, per-
mitiram que esses erros “não 
ocorram mais no futuro”.

Ainda no comunicado, a 
empresa sul-coreana informou 
que os danos causados pelo 
recolhimento de mais de 2,5 
milhões de aparelhos do merca-
do fi cou em US$ 5,3 milhões e 
agora a marca tentar “recuperar 
a confi ança” de seus clientes. 
Os aparelhos Galaxy Note 7 
tiveram uma série de inciden-
tes relatados durante todo o 
ano passado, com explosões 
de equipamentos e incêndios 
enquanto eles estavam ligados. 
Por precaução, as autoridades 
norte-americanas chegaram a 
proibir que esse equipamento 
fosse levado por passageiros em 
voos comerciais (ANSA).

O recolhimento de mais de 2,5 milhões de aparelhos do mercado 

deu um prejuizo de US$ 5,3 milhões.

As estimativas foram di-
vulgadas ontem (23) no 
boletim Focus, pesquisa 

semanal do Banco Central (BC) 
com instituições fi nanceiras.

A projeção para a infl ação apro-
xima-se do centro da meta fi xada 
pelo Conselho Monetário Nacional, 
que é 4,5% com margem de dois 
pontos percentuais para cima ou 
para baixo. No caso da Selic, o 
mercado continua confi ante de que 
a taxa básica de juros cairá para 
um dígito ainda este ano. No início 
do mês, as instituições fi nanceiras 
previam Selic de 10,25% ao ano ao 
fi m de 2017. Os bancos passaram a 
demonstrar mais otimismo após a 

A projeção para a infl ação aproxima-se do

centro da meta, que é 4,5%.
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ANUIDADE DO CRCSP PODE SER PAGA COM 
DESCONTO EM JANEIRO DE 2017

A anuidade do CRCSP e dos demais Conselhos 
Regionais de Contabilidade deve ser paga até o dia 31 de 

Os valores estipulados para este ano são: R$ 538,00 

No mês de fevereiro, os valores passam a ser de 

A anuidade para empresário individual e empresa 
individual de responsabilidade limitada (Eireli) será de 

trata das anuidades, taxas e multas devidas aos CRCs.
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Mercado prevê infl ação 
de 4,7% e Selic em 9,5% 

O mercado fi nanceiro projeta que a infl ação ofi cial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), terminará 2017 em 4,71%. Para a Selic, taxa básica de juros da economia, a previsão caiu 
de 9,75% para 9,5% ao ano

primeira reunião do ano do Comitê 
de Política Monetária (Copom) 
do BC.

Em lugar da queda de 0,5 ponto 
percentual projetada pelo merca-
do, o Copom reduziu a Selic em 
0,75 ponto percentual, para 13% ao 
ano. Durante o Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, na semana 
passada, o presidente do BC, Ilan 
Goldfajn, disse que esse seria o 
“novo ritmo” da taxa de juros. Ele 
ressalvou, no entanto, que as de-
cisões do Copom dependeriam da 
infl ação e crescimento. A projeção 
das instituições fi nanceiras para 
o crescimento do PIB este ano 
permanece em 0,50% (ABr).

Baterias causaram 
incêndios do Galaxy Note 7
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É fato que há um 

descontentamento dos 

cidadãos que avaliam 

os serviços públicos com 

critérios de mercado

Nas últimas eleições mu-
nicipais os políticos que 
se destacaram foram 

aqueles que se apresentaram 
como outsider da política, 
com propostas identifi cadas 
com os métodos de gestão do 
setor privado e associados a 
maior efi ciência e efi cácia no 
atendimento do público-alvo. 
A ampliação e a fragmentação 
da demanda assim como a 
expansão da função social do 
setor público pressupõem uma 
pressão crescente de mais e 
melhores serviços. 

As referências para julgar a 
prestação de serviços públicos 
são o mercado e as experiên-
cias exitosas em outros países. 
Por exemplo, a educação 
pública, pouco valorizada, 
tem como referência de pa-
drão de qualidade a educação 
oferecida pelo setor privado 
ou no sistema educacional de 
outras nações. Sem dúvida as 
demandas da população têm 
aumentado em sua complexi-
dade e intensidade. 

Fatores que associados ao 
aumento das responsabilida-
des dos municípios em decor-
rência da descentralização 
administrativas, formam um 
quadro em que os prefeitos 
eleitos deverão utilizar a cria-
tividade e pensar em novas 
formas de administrar para 
enfrentar os problemas da 
sociedade. Só assim respon-
derão às novas exigências e 
necessidades dos cidadãos, 
cada vez mais complexas.

Nos últimos anos, os governos 
municipais assumiram novas 
funções e responsabilidades 
devido à descentralização 
ocorrida nas últimas décadas, 
no entanto isto não se traduziu 
em um aumento semelhante 
de transferência de recursos 
orçamentários para o nível 
local. Não deve haver grande 
expectativa de que o governo 
federal amplie a destinação de 
recursos para os municípios, 
devido à crise em que se encon-
tra a União de quase falência 
das contas públicas. 

A única saída para os muni-
cípios é inovar, como uma nova 
lógica de ação que rompe com 
o tradicional e propõe novas 
abordagens para intervir com 
regularidade em assuntos ou 
problemáticas que exigem 
a intervenção do governo 
municipal. Ocorre que as 
administrações públicas muni-
cipais não estão naturalmente 
preparadas para inovar. Suas 
diferentes áreas de governo 
trabalham como departa-
mentos isolados, com pouca 
coordenação e diálogo entre 
si e baseadas em estruturas 
hierárquicas ultrapassadas. 

Muitos setores se limitam a 
reproduzir rotineiramente pro-
cessos burocráticos adminis-
trativos. A base desse modelo 
é a certeza e a previsibilidade, 
quando a inovação implica 
incerteza e criatividade. Nes-
te contexto, a inovação pode 
ser uma saída para melhorar 
o processo administrativo, 
tornando-o mais eficaz no 
atendimento dos usuários do 
serviço público. 

A inovação deve ser entendi-
da como o aumento do padrão 
de qualidade de uma política 
pública através da geração de 
mudanças claras no modo de 
agir com regularidade em um 
determinado tema (saúde, 
educação, meio ambiente etc). 
Inovar é desafi ar o que é feito 
rotineiramente e introduzir 
novas lógicas de ação para 
resolver antigos problemas e 
enfrentar novos. 

Inovação no setor público 
consiste, portanto, na criação e 
aplicação de novos modelos de 
gestão, processos, produtos, 
serviços e métodos à disposi-
ção do cidadão que permitam 
melhorias na efi ciência, efi cá-
cia e qualidade dos resultados. 
Nesse processo de inovação 
pública, um dos principais mo-
tores é a participação de uma 
cidadania ativa e participativa 
exigindo melhor atendimento 
da administração pública, 
fi scalizando suas ações e con-
tribuindo com sugestões.

(*) - É professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, campus 

Campinas. Doutor em Ciências 
Sociais e Mestre em Ciência Política 

pela Unicamp. É especialista em 
Ciências Ambientais.

Reinaldo Dias (*)

Inovação em 
gestão pública

Com 23 medidas provisórias pendentes 
de exame, o Congresso Nacional terá de 
votar temas polêmicos, como a instituição 
de bônus por desempenho, efi ciência e 
produtividade para algumas carreiras do 
governo federal, a exemplo dos peritos 
médicos previdenciários e dos auditores 
tributários e fi scais do trabalho.

Com esse bônus de desempenho, no caso 

dos funcionários do INSS, a intenção é cum-
prir a determinação de rever, a cada dois, os 
benefícios temporários, como os decorrentes 
de acidentes de trabalho, para verifi car se as 
causas da concessão persistem. No caso da 
Receita, o pagamento estará condicionado ao 
alcance de meta a ser estabelecida e medida 
a partir de indicadores relacionados à atu-
ação dos servidores integrantes da carreira 

tributária e aduaneira.
Para a concessão do bônus a peritos 

médicos previdenciários e supervisores 
médicos periciais, será levado em conta 
o desempenho individual do servidor e o 
alcance de metas de desempenho institu-
cional. Para tanto, será considerado um 
sistema de pontuação variável conforme 
a jornada do servidor (Ag.Senado).

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher aprovou o 
projeto da deputada Gorete 
Pereira (PR-CE), que obriga os 
estados brasileiros a criar dele-
gacias especializadas em crimes 
contra a mulher nos municípios 
com mais de 60 mil habitan-
tes. O objetivo prioritário das 
delegacias será o atendimento 
de mulheres que tenham sido 
vítimas de qualquer tipo de 
abuso, físico ou moral.

Segundo a proposta, os esta-
dos terão o prazo de cinco anos, 
contados da data de publicação 
da lei, para criar as delegacias, 
sob pena de não terem acesso 
aos recursos a eles destinados 
no Fundo Nacional de Segu-
rança Pública. As despesas 
decorrentes da aplicação da 
medida correrão por conta de 
dotações próprias, consigna-
das no orçamento estadual.

O parecer da relatora, 
deputada Soraya Santos 
(PMDB-RJ), foi favorável à 
proposta. Conforme a parla-
mentar, a medida permitirá 

Soraya: a mulher se sente desamparada quando é antendida 

por agente do sexo masculino.

Mulheres 
poderão vir
a ter 30%
das vagas
na Câmara 

As mulheres poderão 
vir a contar com 30% dos 
assentos na Câmara dos 
Deputados, nas Assembleias 
Legislativas, e nas Câmaras 
Municipais. A reserva de 
vagas está contida na pro-
posta que está pronta para 
ser votada a Comissão de 
Constituição e Justiça da 
Câmara. A proposta foi uma 
das principais bandeiras da 
bancada feminina do Con-
gressonos dois últimos anos. 
O texto foi apresentado pela 
senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) e subscrito por 
mais de 30 senadores.

A proposta original esta-
belecia uma regra de tran-
sição entre o modelo atual 
e o modelo com paridade 
entre homens e mulheres. 
Na primeira eleição após a 
promulgação da emenda, 
seriam reservadas pelo 
menos 30% das vagas para 
mulheres. Esse número seria 
aumentado em cinco pontos 
percentuais a cada eleição, 
até chegar aos 50%.  A maior 
participação feminina na 
política, segundo a senado-
ra, fortalece o parlamento 
porque o torna um retrato 
mais fi el da população.

“As mulheres brasileiras 
constituem a maior parte da 
população. Somos a maioria 
também no eleitorado. No 
entanto, nossa presença na 
Câmara e no Senado não re-
fl ete nem nossa importância 
na população, nem nossa 
relevância socioeconômica”, 
argumentou a senadora ao 
defender a proposta. Na 
época em que o projeto foi 
apresentado, o percentual 
de mulheres na Câmara e no 
Senado era de 10% e 16%, 
respectivamente.

A relatora, senadora Si-
mone Tebet (PMDB-MS), 
concorda que a mudança é 
necessária, mas reconhece 
as difi culdades com rela-
ção à tradição política. Ela 
decidiu acatar emenda do 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), que estabelece 
a reserva de 30% das vagas 
para mulheres, sem regra de 
transição (Ag.Senado). 

A poluição ambiental pode ser 
incluída no rol de crimes hedion-
dos. É o que  prevê projeto do 
senador Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP) que estabelece o dobro 
da pena se da poluição resultar 
morte. As penas previstas atu-
almente vão de detenção de seis 
meses a um ano e multa, quando 
se tratar de crime culposo, até a 
reclusão de um a cinco anos.

A matéria tramita na Comissão 
de Constituição e Justiça e aguar-
da parecer do senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), desig-
nado para relatar a Reforma do 
Código Penal Brasileiro. O texto 
defi ne as mesmas penas estabe-
lecidas na legislação para quem 
deixar de adotar, quando assim o 
exigir a autoridade competente, 
medidas de precaução em caso 
de risco de dano ambiental grave 
ou irreversível. Na justifi cativa da 
proposta, o senador citou um dos 
maiores desastres ambientais do 
Brasil, o rompimento da barragem 
de rejeitos de minérios ocorrido 
em 5 de novembro de 2015, no 

município de Mariana (MG), que 
deixou mortos e desaparecidos, 
além de centenas de desabriga-
dos, tendo ainda destruído o Rio 
Doce, num rastro que se estendeu 
de Minas Gerais ao litoral do Es-
pírito Santo.

Randolfe ressalta que os da-
nos ambientais provocados pelo 
rompimento das barragens da 
empresa Samarco foram além da 
poluição, com a destruição das 
matas ciliares, da fauna fl uvial 
e dos ecossistemas atingidos. O 
acidente afetou, ainda, a captação 
da água, e o abastecimento públi-
co foi interrompido em diversas 
cidades. O desastre acarretou 
ainda a morte de 18 pessoas e 
deixou uma desaparecida.

“Não se pode mais tolerar 
omissões, comportamentos abu-
sivos e negligentes por parte dos 
responsáveis por crimes ambien-
tais, como o de poluição, de que 
resultam na morte de pessoas 
vulneráveis a empreendimentos 
de alto risco”, afi rma Randolfe 
(Ag.Senado).

Vazamento de barragem em Mariana foi um dos piores desastres 

ambientais da história no Brasil.

Tramitam no Senado dois 
projetos permitindo às 
emissoras a venda de 

propagandas e publicidade co-
mercial remuneradas em suas 
grades. O do senador Hélio José 
(PMDB-DF), admite a veicula-
ção remunerada de propaganda 
e publicidade comercial, em sua 
grade de programação, limita-
da a três minutos por hora de 
programação. Já o do senador 
Donizeti Nogueira (PT-TO), 
permite o custeio da operação 
de rádios comunitárias através 
da venda de publicidade.

Como rádios e TVs comuni-
tárias são associações sem fi ns 
lucrativos, é-lhes vedada expres-
samente a possibilidade de ven-
der espaços de publicidade em 
sua grade. A principal forma de 
arrecadação desses veículos são 
os patrocínios. Para os autores 
das duas propostas, entretanto, 
pelo serviço que prestam à po-

Pelo serviço que prestam à população, comunitárias precisam 

ter a sustentabilidade garantida por meio da obtenção de 

recursos fi nanceiros.

Tramita na Câmara o pro-
jeto da Comissão de Defesa 
do Consumidor, que protege 
os direitos dos segurados de 
planos operados por segura-
doras, operadoras de plano 
previdenciário e sociedades de 
capitalização. O objetivo da pro-
posta é fortalecer o segmento 
fi nanceiro, com a possibilida-
de de redução ou eliminação 
do impacto fi nanceiro para o 
consumidor no caso falência 
da empresa seguradora.

A proteção, pela proposta, é 
feita pela afetação de uma parte 
do patrimônio das empresas, ou 
seja, da separação de parte dos 
bens que a seguradora tem exclu-
sivamente para quitar eventuais 
obrigações com os segurados.

Para o deputado Eli Corrêa 
Filho (DEM-SP), a Lei de Falên-
cias tem mecanismos inócuos 
para os clientes credores. “Essa 
situação reclama mudanças 
para melhor proteger os inte-
resses das pessoas que adqui-
rem as diversas modalidades de 
planos de seguros”, disse.

A Superintendência de Segu-
ros Privados (Susep) será a res-

Corrêa Filho: o mecanismo proposto trará muito mais garantias 

ao consumidor.
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Projetos permitem publicidade 
paga em rádios e TVs comunitárias
Tevês e rádios comunitárias poderão ser autorizadas a veicular propagandas pagas em suas 
programações

uma “ferramenta de comunica-
ção que valoriza o contato direto 
entre o poder público e a comuni-
dade”. Daí a importância de se ga-
rantir sua manutenção. Em seu 
texto, Donizeti Nogueira propôs 
também que os entes federados 
possam utilizar a capilaridade 
das redes de rádios comunitárias 
para divulgar informações de uti-
lidade pública como o combate 
ao mosquito transmissor dos 
vírus causadores da dengue e 
zika, por exemplo.

As duas propostas estão sob 
a relatoria do senador Acir Gur-
gacz (PDT-RO). O projeto que 
trata das TVs comunitárias será 
votado na Comissão de Ciência 
e Tecnologia (CCT) em decisão 
terminativa. O projeto das rá-
dios comunitárias está em análi-
se na Comissão de Constituição 
e Justiça e, depois de aprovado, 
irá para decisão terminativa na 
CCT (Ag.Senado). 

pulação, rádios e TVs precisam 
ter a sustentabilidade garantida 
por meio da obtenção legal e 
efi ciente de recursos fi nanceiros. 
Só assim conseguiriam custear a 
melhoria de sua programação, 

a manutenção e aquisição de 
equipamentos e a geração de 
emprego e renda.

Ao justifi car seu projeto, o 
senador Hélio José destacou que 
as TVs comunitárias constituem 

Delegacias da mulher em municípios 
com mais de 60 mil habitantes

que as mulheres vítimas de 
violência possam ser atendidas 
por equipes especializadas, 
“capazes de as acolher em um 
momento tão delicado de suas 
vidas”. Na visão da relatora, 
quando a mulher vítima de 
violência é atendida por um 
agente ou por um delegado do 
sexo masculino, como costuma 
ocorrer hoje, ela muitas vezes 
se sente desamparada.

“Comprovam as estatísticas 
que, quanto mais próximo da 
ocorrência do evento crimino-
so for iniciada a investigação, 
maiores as chances de solução 
do crime”, disse Soraya San-
tos. De caráter conclusivo, a 
proposta será analisada ainda 
pelas comissões de Segurança 
Pública; de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Proposta protege direito de segurado 
em caso de falência de seguradora

ponsável por defi nir qual parte do 
patrimônio da seguradora será 
afetada para garantir recursos 
aos segurados. Ela também irá 
estabelecer regras de contabi-
lização para não confundir esse 
patrimônio a outros das segura-
doras. Pela proposta, os bens e 
direitos do patrimônio de afeta-
ção serão vinculados à Susep e 
poderão ter sua movimentação 
suspensa pelo órgão. 

A proposta estabelece pre-

ferência para assistidos e 
benefi ciários no recebimento 
de recursos garantidos pelo pa-
trimônio de afetação em planos 
de seguro e operações de pre-
vidência complementar aberta. 
A proposta tramita em regime 
de prioridade e será analisada 
pelas comissões de Finanças e 
Tributação (inclusive quanto 
ao mérito); e de Constituição 
e Justiça. Depois, segue para 
o Plenário (Ag.Câmara).

Pena dobrada para 
poluição ambiental 

que resultar em morte

‘Bônus de efi ciência’ para peritos do INSS



« A verdade necessita de uma voz para expressar-se

e a voz mais poderosa, que alcança, hoje em dia,

o grande público, é a imprensa» — Pio XII

Eu estava presidente de nossa gloriosa API – Associa-
ção Paulista de Imprensa, quando o amigo e colega na 
área de Direito Ives Gandra da Silva Martins resolveu 

entrevistar-me em seu conceituado programa de TV “Anatomia 
do Poder”.

A um homem de ideias e ideais elevados como ele, não se 
pode deixar de atender um pedido. Compareci. Já naquela 
época, o então presidente Lula buscava um meio (essa busca é 
antiga...), de, a todo custo, pôr cabresto na imprensa. (Passou 
suas gestões tentando isso...).
 – O que você, como jornalista e presidente da associação de 

classe, acha do projeto do presidente Lula de criar esse 
tal de “Conselho de Imprensa”?

 – Bem, respondi, sua pergunta me reconduz à infância, aos 
primeiros estudos. Lá, no primário, vez por outra tínhamos 
um exercício chamado DITADO. O professor ia falando, e 
a nós só cabia pôr no papel suas palavras – sem mais nem 
menos. Isso ocorria, como disse, nos primeiros estudos. 
Depois, passávamos a trabalhar REDAÇÃO! De nossos 
lápis – aí talvez já canetas, cujas penas molhávamos no 
tinteiro – saiam narrações, descrições e dissertações, pro-
duzidas por nós, por nossa mente, nossa criatividade!

  Ora, querer – a qualquer tempo e a qualquer custo – que 
a Imprensa se curve e se submeta àquilo que lhe dite um 
Conselho ou seja lá o nome que se lhe dê, é inaceitável! 
É ridículo. É tirania pura. Não é por acaso que DITADO 
e DITADOR se assentam na mesma base etimológica!

“A imprensa é o quarto poder do Estado” proclamou, 
no século XVI, o advogado, jornalista, fi lósofo e político anglo-
irlandês Edmund Burke, nascido em Dublin em 12 de janeiro 
de 1729 e falecido em Beaconsfi eld, em 9 de julho de 1797.

Se é o quarto poder, tem de ter – como os demais – autono-
mia! O sagrado princípio da Harmonia dos Poderes, consagrado 
na afi rmação de que os poderes devem ser “independentes e 
harmônicos entre si”, tem de albergar também a Imprensa!

Esse mesmo inspirado homem de visão deixou-nos o legado de 
outras frases igualmente poderosas e atemporais, aplicando-se, 
portanto, à nossa época e à nossa realidade:
  “As más leis são a pior espécie de tirania. ”
   “Quanto maior o poder, mais perigoso é o abuso. ”
  “No meio de um povo geralmente corrupto, a liberdade 

não pode durar muito. ”
  “Todos os opressores... atribuem a frustração dos seus 

desejos à falta de rigor sufi ciente.
  Por isso eles redobram os esforços da sua impotente 

crueldade. ”
Se o presidente Lula tivesse obtido êxito lá atrás, em suas 

investidas contra a liberdade de imprensa, todos esses es-
cândalos escabrosos de corrupção, de roubo, de desvio de 
recursos, de lesa-pátria que vemos a cada dia na mídia, esta-
riam convenientemente ocultos, varridos para baixo do tapete 
sórdido da conivência e da cumplicidade de bandidos de fora 
e de dentro do governo! É bem verdade que, por ocasião das 
primeiras reportagens investigativas, houve a tentativa de 
sufocar a verdade de várias formas – incluindo a de retirar os 
exemplares de circulação! Isso só não prosperou por duas ra-
zões: a primeira, pela ousadia e fi rmeza dessa imprensa ainda 
livre e soberana – que temos de elogiar. Ela está a provar que 
não estamos mais na Idade Média, mas sim na “Idade Mídia”! A 
segunda, pela estúpida arrogância dos próprios bandidos, que 
se julgavam acima da lei e da ordem e não tiveram nem pejo, 
nem escrúpulo, nem cautela – mas, crentes de sua impunidade, 
continuaram “metendo a mão na cumbuca”! 

A imprensa livre do Brasil vem cumprindo sua missão: tem 
trazido à luz toda a sórdida roubalheira perpetrada contra o 
patrimônio fi nanceiro e moral do país, como numa clarinada de 
civismo. Resta que os brasileiros não fi quem inertes e inermes, 
mas AJAM, porque, ainda nas palavras de Burke, “Para o triunfo 
do mal, só é preciso que os bons nada façam. ”

De minha parte, trago o slogan que criei e usei ao longo de 
minha campanha cívica:

“Os maus se juntam e praticam 
toda espécie de males. É tempo 
de unir os bons para a prática 
conjunta do BEM! ”

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

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

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

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br
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CASADOS NO REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS
Casados no regime de separação legal de bens podem ser sócios 
em uma empresa? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FORNECER O VALE REFEIÇÃO
Empresa não é obrigada a fornecer o vale refeição e o sindicado não 
informa essa obrigação. Caso venha fornecer, pode ser para alguns 
funcionários, pode suspender o benefício depois? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DURANTE A EXPERIÊNCIA FICOU GRÁVIDA
Funcionária foi contratada por contrato de experiência de 90 dias e 
não temos interesse em renovar, porém está grávida, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO CADASTRADO COMO MEI
Podemos registrar funcionário mesmo que possua a inscrição como 
MEI? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEPOIS QUE A FUNCIONÁRIA VOLTA DE LICENÇA MATERNIDADE 
PODE SER DEMITIDA?

Informamos que a estabilidade da empregada termina cinco meses 
após o parto. Assim, após o bebê completar 5 (cinco) meses a rescisão 
contratual poderá ser feita, salvo previsão em contrário em convenção 
coletiva. Base Legal - Art. 10, II, “b” do ADCT.

TRABALHO EM TEMPO PARCIAL
Office boy que trabalha meio período deve receber periculosidade 
integral ou proporcional ao tempo de trabalho? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DA SEFIP COM ATRASO
Qual a penalidade por entregar a SEFIP, sem movimento, com dois 
meses de atraso, por falta do certificado digital? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Com isso, é natural que o 
ar condicionado seja um 
companheiro insepará-

vel em muitas casas e muitos 
escritórios. Mas nem sempre 
a invenção de Willis Carrier 
será benéfi ca para a saúde das 
pessoas, principalmente em se 
tratando do grupo dos alérgicos, 
que não é pequeno. Segundo a 
OMS, cerca de 35% das pessoas 
ao redor do mundo já apre-
sentam algum tipo de alergia, 
percentual que só cresce.

Para o coordenador técnico 
do Brasil Sem Alergia, o médico 
Marcello Bossois, o ar condicio-
nado, quando em funcionamen-
to, reduz bastante a umidade 
e produz um ressecamento do 
local. “Com um ar mais seco, o 
ambiente acaba sendo prejudi-
cial para quem sofre de alergia 
respiratória, provocando rinite, 
laringite, faringite e até a rino-
conjutivite, que é a infl amação 
dos olhos”, comenta.

Mas os problemas não param 
nas alergias. Com o passar do 
tempo e com o uso constante 
do aparelho, os dutos e as tu-
bulações do ar condicionado 
acumulam colônias de bactérias 

A cada 50 mortes por raios no mundo, uma é no Brasil, o país 
campeão mundial em incidência do fenômeno. São 130 mortes 
e mais de 200 feridos por ano. Os dados são do Grupo de Eletri-
cidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(ELAT/Inpe). Das vítimas fatais, 20% estavam dentro de casa e 
receberam descargas elétricas por contato com aparelhos ligados 
na tomada ou enquanto tomavam banho. 

Segundo dados preliminares, 45 pessoas morreram vítimas 
de raios no país em 2016. Os prejuízos causados por danos 
materiais são da ordem de um bilhão de reais ao ano, no Brasil. 
Para se ter uma ideia, a descarga gerada por um relâmpago tem 
intensidade mil vezes maior que a corrente elétrica que passa 
por um fi o de chuveiro elétrico. As temperaturas de um raio 
podem chegar a 30 mil graus Celsius, cinco vezes mais elevada 
que a da superfície do Sol. Não há muito o que fazer quando se 
trata de fenômenos climáticos, no entanto, 80% dos acidentes 
com raios são evitáveis. 

O Engenheiro Eletricista Fabio Amaral, diretor da Engerey Pai-
néis Elétricos, explica como se proteger de raios dentro de casa 
e evitar prejuízos com os aparelhos elétricos e eletrônicos. “Nas 
residências, as pessoas devem evitar o uso de eletrodomésticos 
como chuveiros elétricos e aparelhos fi xos de telefonia. Mas é 
possível utilizar diversos dispositivos que protegem a rede elétrica 
e os aparelhos das sobrecargas”, orienta Amaral. 

CUIDADOS FÍSICOS
 • Não tomar banho durante as tempestades de raios - A água 

é um meio no qual a eletricidade pode fl uir facilmente e está 
ligada diretamente à rede elétrica pelo chuveiro. Por este 
motivo, é necessário não apenas evitar o banho em chuvei-
ros, mas qualquer contato com a água. Principalmente quem 
se encontra em locais próximos a praias ou mesmo na rua, 
quando a chuva torna todo o ambiente perigoso.

 • Fique distante de metais - Outro tipo de material altamente 
condutor, os metais são pontos de forte atração às descargas 
elétricas. Em meio à uma tempestade de raios, deve-se fi car 
distante de qualquer coisa que seja composta por metais, 
mesmo que apenas partes pequenas.

CUIDADOS MATERIAIS
 • Garanta a proteção na sua residência - Para quem dese-

ja realmente fi car livre de preocupações em meio a uma 
tempestade de raios, algumas formas de proteção elétrica 
são altamente efetivas. Umas das principais é o sistema de 
aterramento, que dissipa para a terra a energia elevada que 

Ar condicionado: vilão ou aliado?
As primeiras semanas de 2017 já mostraram um pouco como serão os dias até o fi nal do verão no 
Brasil. Algumas regiões registraram termômetros nas máximas, com sensação térmica chegando aos 
45 graus – ou mais - em algumas localidades

tringir apenas ao fi ltro do apa-
relho, de acordo com a alergista 
Patrícia Schlinkert, mas o ar 
condicionado deve passar por 
uma manutenção de 6 em 6 
meses. “A sujeira acumulada 
pode ser bastante prejudicial 
às pessoas, especialmente aos 
idosos, que já são mais suscetí-
veis a infecções respiratórias”, 
alerta. “A pneumonia atípica, 
que é silenciosa e não apresenta 
sintomas, é perigosa e pode 
levar crianças e idosos a óbito”, 
completa Dra Schlinkert, que 
também coordena o projeto 
social Brasil Sem Alergia. 

A solução é simples, segundo 
os especialistas:
 - Procure manter o ar con-

dicionado em uma tem-
peratura amena, evitando 
deixar o ambiente muito 
seco; 

 - Jamais deixe o ar no máxi-
mo;

 - Faça a limpeza do fi ltro 
mensalmente;

 - Faça uma manutenção do 
aparelho a cada seis me-
ses.

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

e até animais em decomposição, 
como no caso de insetos, pom-
bos e morcegos. Ao respirar o 
ar contaminado, as pessoas 
dão espaço para o surgimento 
de diversas doenças, principal-
mente nas vias respiratórias, 
sobretudo nos pulmões.

Segundo Dr. Bossois, uma 
das bactérias mais perigosas 
encontradas nas tubulações 
é a legionella, que é a cau-
sadora de infecções agudas 
e pneumonia, podendo até 
levar à morte. O ex-ministro 

das Comunicações, Sérgio 
Motta, por exemplo, faleceu 
por complicações como de-
corrência desta doença, após 
contraí-la da tubulação de um 
ar condicionado central.

A partir do falecimento do 
ex-ministro, o Ministério da 
Saúde criou uma portaria que 
esclarece normas da higieniza-
ção mensal dos aparelhos de ar. 
A limpeza deve ser feita com uso 
de um produto biodegradável 
notifi cado pela Anvisa.

A limpeza não deve se res-

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1042465-16.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel
Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Leonardo Mazzari (CPF/MF 308772318-50, RG
2707634-05), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum, Rescisão do contrato firmado,
revogação de direitos além da Devolução , da Indenização e reparação de danos, por parte de
R.E. Assessoria Comercial Ltda. ( CNPJ, 04.543.698.0001-42 ) da pretensão da autora, declarar a
nulidade e/ ou anulação da ALIENAÇÃO FRAUDULENTA, da cota NÃO CONTEMPLADA (013 do
grupo 7796 da empresa RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, a mesma
negociada a 02 pessoas distintas). Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL com o prazo de 20 dias, para os atos e termos da ação
proposta, e ao final, julgar totalmente PROCEDENTE a ação c.c. indenização, devolução de
valoresalém de CONDENAR o REQUERIDO, ao pagamento do valor do débito, corrigido, o qual
em 08/2014, perfazia o valor de R$ 15.457,42. Condenar ainda por Danos Morais a serem arbitrados,
mais despesas e custas processuais e honorários advocatícios. Prazo para embargos, 15 dias,
com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (Artigo 257 do
NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de novembro de 2016.                             (24 e 25)

PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. torna público que requereu à SEMA a
Licença Unificada para Produção de Artefatos Estampados de Metal, sito à Rua Fronia
Kirol Filho, nº 51. Jardim Maria de Lourdes. Cep: 07263- 020. Guarulhos/SP. Através do
Processo Administrativo 65686/2016.

Usintek Usinagem Técnica Industrial Ltda, torna público que requereu ao SEMASA, a
renovação da Licença de Operação nº 16008762 (CETESB), para Serviços de usinagem,
tornearia e solda sito à Av. Bom Pastor, 1213, Jd. Bom Pastor, Santo André/SP e declara
aberto o prazo de 30 dias para manifestação escrita, endereçada ao SEMASA.

A Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex) decidiu zerar a 
alíquota do imposto de importa-
ção para três tipos de vacinas. 
As importações desoneradas 
foram as das vacinas contra 
a hepatite A, o papilomavírus 
humano (HPV) e a vacina trí-
plice contra difteria, tétano e 
coqueluche. A medida passa a 
valer em 10 de maio para a va-
cina contra a hepatite A e em 22 
de fevereiro no caso das doses 
de imunização contra o HPV, 
difteria, tétano e coqueluche. 

O benefício vale por um 
período de seis meses e está 
restrito a quantidades limitadas 
das vacinas. No caso da vacina 
contra a hepatite A, podem ser 
importadas sem o imposto 2,25 

milhões de doses. Para a vacina 
contra o HPV a cota é 3 milhões 
de doses e para a vacina tríplice, 
de 2,5 milhões de doses.

A Camex também reduziu 
para 2%, por períodos de seis 
meses a um ano, a alíquota do 
imposto de importação sobre 
produtos utilizados na indús-
tria. Entre eles, por exemplo, 
tintas pretas de impressão 
para estamparia digital têxtil 
e folhas e chapas de alumínio. 
As medidas estão em resolução 
publicada ontem (23) no Diá-
rio Ofi cial da União. A Camex 
atua na formulação, adoção 
implementação e coordena-
ção de atividades relativas ao 
comércio exterior de bens e 
serviços (ABr).

Camex zera imposto de 
importação para vacinas

Como evitar danos físicos e materiais causados por raios

pode se encontrar na rede, evitando danos aos equipamentos. 
A instalação de para-raios — sistema aterrado —, pode ser 
instalado em qualquer residência, fornecendo segurança às 
pessoas no seu interior.

 • Dispositivos de proteção na rede: Para assegurar uma re-
sidência realmente protegida, é interessante a instalação 
de DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos elétricos) 
na rede. Instalados junto ao quadro de distribuição, estes 
dispositivos podem absorver descargas, evitando que fl uam 
para o interior da residência. 

“Os DPS são dispositivos recentes, que começaram a ser 
utilizados no Brasil a partir de 2005, então é preciso redobrar a 
atenção nas instalações elétricas das edifi cações construídas há 
mais de dez anos. Quando uma descarga queima uma geladeira, 
por exemplo, o prejuízo é material, mas se uma criança estiver 
encostada na geladeira, os danos físicos podem ser muito graves 
e até fatais”, salientou Fábio Amaral. 

Há também dispositivos que podem atuar de forma parecida a 
disjuntores, evitando o risco de choques elétricos. 
 • SPDA - Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféri-

cas - Uma empresa especializada busca a informação sobre 
a incidência de descargas atmosféricas no local onde está a 
empresa ou a residência. Com este número, é que são defi -
nidos os equipamentos a serem utilizados, dimensionando-se 
corretamente, para garantir a proteção e evitar a compra de 
equipamentos desnecessários. 

“Em locais onde a incidência de raios é baixa, basta um DPS. 
Em prédios altos, onde a incidência é maior, é preciso um para-
raios. Há diversos tipos, dimensionados de acordo com a altura 
da edifi cação e a incidência de raios naquela localidade”, explica 
Fábio Amaral, da Engerey. No caso dos prédios, o para-raios atrai 
a descarga elétrica e envia para o aterramento, no entanto, a sobra 
dessa descarga é distribuída para a rede elétrica e é neutralizada 
no DPS que fi ca dentro dos apartamentos. Numa casa, basta um 
DPS mais simples que fi ca no quadro de distribuição no interior 
das residências. 

Segundo Fábio Amaral, quando há algum equipamento eletrô-
nico o qual proprietário deseja ter uma proteção maior, como 
um televisor, um computador ou componentes eletrônicos mais 
sensíveis, seja pelo custo ou pela proteção, é possível realizar 
uma coordenação de proteção com DPS de mais rápida atuação 
(Classe 3). 
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netjen@netjen.com.br

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

sua agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
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O último boletim epidemiológico sobre febre amarela em 
Minas contabilizava 184 casos notifi cados da doença, sendo 
37 casos prováveis, além de 53 óbitos suspeitos, sendo 

22 óbitos prováveis por febre amarela. Em todo o ano de 2016 
apenas sete casos da doença foram confi rmados em Goiás, São 
Paulo e Amazonas. Cinco deles evoluíram para óbito, segundo 
o Ministério da Saúde.

Para quem vai viajar para áreas com risco de febre amarela, a 
recomendação é se imunizar com pelo menos 10 dias de antece-
dência. Os sinais e sintomas mais comuns da doença são: febre alta, 
calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos 
que duram, em média, três dias. Nas formas mais graves da doença, 
podem ocorrer icterícia (olhos e pele amarelados), insufi ciências 
hepática e renal, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso.

Entenda mais sobre a doença e saiba como se 
proteger:

1. O que é a febre amarela? - A febre amarela é uma doença 
infecciosa febril aguda, causada por um vírus, que pode levar o 
indivíduo infectado à morte em cerca de uma semana se não 
for tratada rapidamente. De acordo com Ministério da Saúde, a 
doença é transmitida por mosquitos e comum em macacos, que 
são os principais hospedeiros do vírus.

2. Como a doença é transmitida? - O vírus é transmitido 
pela picada dos mosquitos 
transmissores infectados e não 
há transmissão direta de uma 
pessoa infectada para outra 
pessoa. A doença possui dois 
ciclos epidemiológicos distin-
tos de transmissão: silvestre e 
urbano. Nos dois casos, o vírus 
transmitido é o mesmo, assim 
como os sintomas da doença. O 
que difere um ciclo do outro é 
o mosquito transmissor.

No ciclo silvestre da febre 
amarela, os macacos são os 
principais hospedeiros do vírus 
e os vetores são mosquitos com 
hábitos estritamente silvestres, 
sendo os gêneros Haemagogus e 
Sabethes os principais na Amé-
rica Latina. Quando o mosquito 
pica um macaco doente, torna-
se capaz de transmitir o vírus 
a outros macacos e também 
ao homem. Nesse ciclo, é um 
hospedeiro acidental quando 
entra em áreas de mata. No ciclo 
urbano, o homem é o único hospedeiro com importância epide-
miológica e a transmissão ocorre pelo mosquito Aedes aegypti, 
comum nas cidades e que também transmite a dengue, o vírus 
Zika e a Chikungunya.

3. O que está acontecendo no Brasil é um surto ou uma 

epidemia? - Um surto, pois, de acordo com o Ministério da Saú-
de, o aumento do número de casos da doença acima do normal 
ocorre em regiões específi cas, sem espalhamento. Já a epidemia 
se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões.

4. Por que este surto de febre amarela é chamado de 

selvagem? - Porque os casos registrados ocorrem em regiões 
rurais ou de mata, transmitidos pelos mosquitos Haemagogus 
ou Sabethes. Por enquanto, não foi detectada a transmissão da 
doença pelo Aedes aegypti.

5. Como é feita a prevenção contra a febre amarela? 

- De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), como a 
transmissão urbana da febre amarela só é possível através da 
picada de mosquitos Aedes aegypti, a prevenção da doença deve 

Febre amarela: conheça os sintomas 
e saiba quando tomar a vacina

Desde que os casos de febre amarela começaram a 
aumentar em Minas Gerais a preocupação com a doença 
e a procura por vacinas cresceram. Pelo menos oito 
mortes por febre amarela foram confi rmadas no estado

ser feita evitando sua dissemi-
nação. Os mosquitos criam-se 
na água e proliferam-se dentro 
dos domicílios.

Qualquer recipiente como 
caixas d'água, latas e pneus 
contendo água limpa são am-
bientes ideais para que a fêmea 
do mosquito ponha seus ovos, 
de onde nascerão larvas que, 
após desenvolverem-se na 
água, se tornarão novos mos-
quitos. Portanto, deve-se evitar 
o acúmulo de água parada em 
recipientes destampados. Para 
eliminar o mosquito adulto, em 
caso de epidemia de dengue ou 
febre amarela, deve-se fazer a aplicação de inseticida através do 
"fumacê”.

6. Como posso me proteger contra a febre amarela? - A 
única forma de evitar a doença é através da vacinação. No Brasil, 
o imunizante é desenvolvido pelo laboratório Bio-Manguinhos da 
Fiocruz, desde 1937. A OMS considera que apenas uma dose da 
vacina já é sufi ciente para a proteção por toda a vida. No entanto, 
como medida adicional de proteção, o Brasil adota esquema de 
duas doses da vacina: uma aos noves meses de idade e um reforço 

aos quatro anos. Outras medidas 
preventivas são o uso de repe-
lente de insetos, mosquiteiros 
e roupas que cubram todo o 
corpo.

7. Quem deve ser vaci-

nado? - Além das doses na 
primeira infância, o ministério 
recomenda vacinação imediata 
para todas as pessoas que vivem 
em áreas rurais nas regiões 
com risco da doença e nas ci-
dades que vivem surto de febre 
amarela.

Quem nunca recebeu imuni-
zação contra a doença também 
deve procurar um posto de 
saúde. Segundo o Ministério da 
Saúde, todos os estados estão 
abastecidos com a vacina e o 
país tem estoque sufi ciente para 
atender toda a população nas 
situações recomendadas.

8. Para que localidades 

a vacina é recomendada? - De acordo com o Ministério da 
Saúde, a vacina é recomendada para moradores de toda a região 
Norte e Centro-Oeste, parte do Nordeste (Maranhão, sudoeste do 
Piauí, oeste e extremo-sul da Bahia), do Sudeste (Minas Gerais, 
oeste de São Paulo e norte do Espírito Santo) e do Sul (oeste 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).

A recomendação de vacinação para o restante do país 
continua a mesma: toda pessoa que reside em Áreas com 
Recomendação da Vacina contra febre amarela e pessoas que 
vão viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata dentro 
dessas áreas, deve se imunizar. Os estados do Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro estão fora da área de reco-
mendação para a vacina.

9. Quem não pode receber a vacina? - A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) não recomenda a vacina para 
pessoas com doenças que baixam a imunidade – como lúpus, 
câncer e HIV –, nem para quem tem mais de 60 anos, grávidas e 
alérgicos a gelatina e ovo.

10. Quais são os sintomas da febre amarela? - Os sintomas 
iniciais incluem febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça, 
dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, 
fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver 
febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos 
olhos), hemorragia e, eventualmente, insufi ciência de  órgãos. 
Entre 20% e 50% das pessoas que desenvolvem a doença grave 
podem morrer. A febre amarela pode levar à morte em cerca de 
uma semana, se não for tratada rapidamente.

11. Como se manifesta a febre amarela? - O período em 
que o vírus irá se manifestar no homem varia de três a seis dias 
após a picada do mosquito infectado, podendo se estender para 
até 15 dias. A maioria das pessoas apresenta melhora após os 
sintomas iniciais. 

No entanto, cerca de 15% dos infectados desenvolvem uma 
forma mais grave da doença. Nesse caso, a pessoa infectada 
pode servir como fonte de infecção para outros mosquitos 
transmissores durante no máximo 7 dias (de um a dois dias 
antes do aparecimento dos sintomas até três a cinco dias após). 
Nos casos em que a doença não é fatal, a pessoa que contraiu a 
doença fi ca com imunidade duradoura, ou seja: só é possível ter 
febre amarela uma vez na vida.

12. O que você deve fazer se apresentar os sintomas? - 

Depois de identifi car alguns dos sintomas, procure um médico na 
unidade de saúde mais próxima e informe sobre qualquer viagem 
para áreas de risco nos 15 dias anteriores ao início dos sintomas 
ou caso tenha observado mortandade de macacos próximo aos 
lugares que visitou. Informe, ainda, se você tomou a vacina contra 
a febre amarela, e a data.

13. Como a febre amarela é tratada? - Não há nenhum 
tratamento específi co contra a doença. O médico deve tratar os 
sintomas, como as dores no corpo e cabeça, com analgésicos e 
antitérmicos. Remédios que contenham ácido acetilsalicílico (AAS 
e Aspirina) devem ser evitados, já que seu uso pode favorecer 
o aparecimento de manifestações hemorrágicas. O médico deve 
estar alerta para quaisquer indicações de um agravamento do 
quadro clínico (ABr).



Os bastidores da promulgação 
de uma Lei: o que nem

sempre chega ao 
conhecimento do contribuinte

Este artigo é um elogio 

à democracia, ao 

processo Legislativo, 

ao papel do Executivo 

e ao associativismo, 

que sinalizando 

problemas que passaram 

despercebidos ao 

legislador, benefi cia 

não só os associados, 

mas a sociedade como 

um todo, desde o 

consumidor que acaba 

pagando menos pelo 

serviço, ao Judiciário, 

já assoberbado, que 

receberia milhares de 

novos processos para 

julgar

Sua inspiração foi o caso 
recente quando o Sena-
do Federal aprovou em 

15/12/2016, o SCD n° 15, de 
2015, em substituição ao PLS 
n° 386, de 2012, introduzindo 
mudanças na Lei Comple-
mentar nº 116/03 que dispõe 
sobre o Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza, 
com o objetivo de garantir o 
cumprimento do piso constitu-
cional de 2% (dois por cento) 
estabelecido para a cobrança 
do ISS e, dessa forma, buscar 
dar fi m à guerra fi scal entre os 
municípios.

A ABES e as demais entida-
des representativas do setor 
acompanharam atentamente o 
desenrolar deste projeto de lei, 
desde a sua autoria em 2012, 
participando de audiências pú-
blicas, debates, reuniões com 
assessoria dos parlamentares. 
Sempre com a intenção de 
contribuir com sugestões para 
o aperfeiçoamento do texto, 
ainda em discussão naquela 
época.

Porém fomos surpreendidos 
no último dia 16 de dezembro 
com a redação fi nal da lei apro-
vada no Senado que seguiu 
para o sansão presidencial. A 
mesma continha a manutenção 
de dois dispositivos que impac-
tariam muito negativamente 
no ambiente de negócios no 
Brasil.

O primeiro deles diz respeito 
à inversão da atribuição da 
competência para cobrança do 
ISS do município do prestador 
para o do tomador do serviço 
quando houvesse descumpri-
mento da regra da alíquota 
mínima de 2% por parte do 
ente tributante originário.

O segundo dispositivo, e 
ainda mais perverso, da “subs-
tituição tributária” autoriza os 
municípios a atribuir a respon-
sabilidade pelo crédito tribu-
tário à uma terceira pessoa, 
tornando-as obrigadas ao reco-
lhimento integral do imposto 
devido, multa e acréscimos 
legais, independentemente de 
ter sido efetuada sua retenção 
na fonte.

De forma resumida isto 
signifi ca dizer que todas as 
pessoas jurídicas tomadoras 
de serviços (empresas, funda-
ções, autarquias, entidades de 
classe etc.), ainda que imunes 
ou isentas, seriam obrigadas a 
conhecer a legislação do ISS 
de quaisquer um dos atuais 
5.570municípios brasileiros 
nos quais seus prestadores de 
serviços mantenham estabele-
cimentos. E, ainda, interpretar 
essas normas municipais, de 
modo a concluir se violam as 
normas que determinam que o 
ISS não terá alíquota inferior 

a 2%, e se for o caso reter na 
fonte e recolher o imposto, sob 
pena de tornarem-se responsá-
veis diretas pelo recolhimento 
do mesmo.

A Associação Brasileira 
das Empresas de Software 
(ABES), a Federação das 
Associações das Empresas 
Brasileiras de Tecnologia da 
Informação (ASSESPRO) e 
a Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(BRASSCOM) reconhecem 
a importância e defendem 
as medidas que eliminem ou 
reduzam confl itos federativos, 
assim como reiteram seu apoio 
às mudanças na legislação que 
harmonizem as legítimas aspi-
rações dos poderes públicos 
nas três esferas federativas, 
em especial dos municípios 
brasileiros. As entidades en-
tendem a importância do 
aprimoramento do ambiente 
de negócios por meio de regras 
tributárias claras e que tragam 
maior segurança jurídica aos 
empreendimentos privados, 
essenciais para o desenvol-
vimento social, econômico e 
tecnológico do País.

Porém fi ca claro o quão difí-
cil, para não dizer inexequível, 
seria esta tarefa para qualquer 
empresa, independente do seu 
porte. Além desta obrigação, 
realizar esta tarefa potencia-
liza a prática da bitributação, 
já que estimularia o confl ito 
de entendimento entre os 
municípios.

A insegurança juridica obri-
garia o apelo ao Judiciário, já 
completamente assoberdado 
por questões tributárias e 
muitas empresas prefeririam 
pagar os impostos nos dois 
municipios, ocasionando au-
mento de custo do serviço para 
o consumidor fi nal.

Novamente estas entidades 
se mobilizaram e aproveitaram 
uma reunião previamente 
agendada pela ABES na Casa 
Civil, no último dia 22/12, às 
vésperas do Natal, onde se 
iniciou o encontro com a so-
licitação de uma inversão de 
pauta para trazer à discussão 
um manifesto assinado por 
ABES, ASSESPRO e BRASS-
COM, sinalizando os problemas 
e solicitando o veto aos dois 
dispositivos acima mencio-
nados.

Foi prazeroso constatar, no 
dia 30 de dezembro, quando 
publicada a Lei Complementar 
157, que os problemas sinali-
zados foram entendidos pelos 
orgãos do Executivo e os vetos 
solicitados pelo setor, foram to-
dos acatados pela Presidência 
da República.

Importante lembrar que es-
tes vetos não criaram nenhum 
benefício aos contribuintes, 
mas evitaram que uma situação 
danosa ao País se instalasse 
de forma a criar mais uma 
obrigação acessória para as 
empresas, que assumiriam 
também a responsabilidade 
pela fiscalização, e criaria 
uma insegurança jurídica sem 
precedentes.

Podemos afi rmar que as con-
quistas ao longo dos últimos 
30 anos de atuação da ABES, 
trouxe muito mais resultados 
positivos e que contribuíram 
para a redação de leis que 
não prejudiquem a sociedade 
e o ambiente de negócios do 
Brasil, do que propriamente na 
produção de Leis que tenham 
trazido benefícios específi cos 
para nosso setor de atuação.

(*) É presidente do Conselho da 
ABES.

Jorge Sukarie (*)

São Paulo, terça-feira, 24 de janeiro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
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News@TI
Beblue e Multiplus fazem parceria 
@O Beblue - startup cuja proposta é devolver aos usuários parte do 

dinheiro gasto nos milhares de estabelecimentos credenciados e 
a Multiplus, rede de fi delidade líder do setor, assinaram uma parceria 
inédita na América Latina. A união tem como objetivo proporcionar 
aos usuários a troca de saldo Beblue em pontos Multiplus e vice-versa 
nos estabelecimentos parceiros do aplicativo. Com apenas nove meses 
de atuação e um crescimento de 50% ao mês - média superior a de 
qualquer startup conhecida no mercado brasileiro - o Beblue já res-
titui aos seus usuários mais de um milhão de reais ao mês e projeta 
movimentar no primeiro trimestre de 2017 mais de R$ 200 milhões 
por meio de sua plataforma (www.beblue.com.br). 

Para que serve o backup na 
nuvem? Você precisa disso ou 
é só mais uma modinha in-
ventada pelas empresas para 
vender um novo produto? A 
utilização de computação na 
nuvem, refere-se à utilização 
de computadores que estão 
alocados em um local físico, 
no entanto o usuário irá so-
mente ter acesso aos recursos 
disponibilizados por meio de 
internet. Elas armazenam 
tudo, como registros pessoais, 
informações empresariais, 
sistemas, backup e tudo o que 
antes poderia ser apenas ar-
mazenado em locais físicos.

Muitas empresas contam com o serviço de alta disponibili-
dade, mas quando questionadas sobre backup ou recuperação 
de dados, a resposta é sempre muito vaga. Na verdade, como 
sabemos, existem diversas possibilidades que podem levar as 
suas informações por água abaixo em milésimos de segundo e 
não se pode desconsiderar isso. Ter um backup, na teoria, seria 
o sufi ciente para você recuperar o seu banco de dados, mas o 
mesmo precisa ser encontrado íntegro. Utilizando a nuvem, 
é possível contar com soluções de recuperação e até mesmo 
servidores distintos que possam receber esses arquivos e apli-
car em um servidor secundário, mantendo assim uma cópia do 

ambiente em outra área sem 
a necessidade de compra e 
confi guração de uma nova 
estrutura.

É comum vermos empresas 
que querem “economizar” 
acreditando que algo assim 
nunca irá ocorrer. Porém, 
quando ocorre, os prejuízos 
são altos e em sua maioria 
acabam por gerar demissões, 
perda de capital e, em alguns 
casos, até a quebra da empre-
sa. Sendo assim, o valor a ser 
pago pelo serviço não deve 
ser levado em consideração 
somente em serviço.

A utilização de computação 
na nuvem veio para facilitar e, na maioria dos casos, para reduzir 
custos nas empresas e na mão de obra para gerenciamento. 
Cada vez mais é utilizada e a tendência é que, em um futuro 
próximo, tudo esteja centralizado na nuvem. Infelizmente um 
dos pontos negativos das soluções de nuvem no Brasil ainda é 
a internet. Porém, a cada dia podemos notar que os benefícios 
são muito maiores e que, sim, devemos avaliar a utilização da 
nuvem de acordo com o ambiente e com os planos de migração 
e redução de custos.

(Fonte: Fernando Henrique Feitosa, executivo da DBACorp -
www.dbacorp.com.br)

Nuvem vale mesmo o preço a ser gasto?

Quando o assunto é compra em ambiente digital, as regras 
são segurança e facilidade. No market place Lacompramía, 
lançado em dezembro, a ideia é simples: uma lista com 

intenções de aquisição, na qual o comprador é o anunciante. 
Ele coloca o que quer comprar, por quanto e em quantos dias 
quer receber o produto. O vendedor, por sua vez, faz a oferta. 
O sistema já tem centenas de negociações sendo realizadas em 
estados como São Paulo, Paraná, Amazonas, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, além do DF.

Na plataforma, é possível comprar quase tudo, de bebidas alco-
ólicas e não alcoólicas a material industrial. Aparelhos celulares, 
móveis, artigos colecionáveis, games e cosméticos podem ser 
espiados em uma área onde mostra o que está sendo negociado. 
Fica proibida a comercialização de artigos ilegais ou que tenham 
acesso restrito, animais e comidas. A negociação é feita no próprio 
site, para garantir a segurança entre as transações.

Funciona da seguinte maneira: quem quer comprar anuncia o 
quê, quanto gostaria de pagar e detalhes do objeto pretendido, 
além de informar em quanto tempo quer receber a entrega. Os 
vendedores, com acesso aos potenciais compradores, têm, então, 
as seguintes opções: reservar a venda e dar andamento com as 
condições originais; abrir um chat com o anunciante para tirar 
dúvidas; propor novos valores ou prazos para envio, parcelamento 
etc. A opção de abrir um chat privado entre as duas partes está 
disponível desde o início.

Se o produto for entregue nas condições anunciadas, o paga-
mento é liberado por um sistema próprio de segurança e o valor 
chega até o vendedor, com toda a comodidade para ambas as 
partes. Para se vender um item, é necessário que o fornecedor 
pague uma taxa de reserva de vendas , com isso, retire tempora-
riamente o anúncio do ar. A medida é para que a transação evite 
vendedores descomprometidos. Funciona assim: o vendedor 
paga a reserva; o anúncio é retirado da lista de anúncios; o com-
prador paga o produto; o vendedor posta o produto; o produto 
chega; 7 dias depois, as parcelas já podem ser antecipadas, caso 
o vendedor queira.

Passo a passo - Compra

1. Quero comprar!

Para começar um pedido, é só clicar em “Quer comprar o quê?”. 
É possível acessar pelo menu ou clicando em “Quer comprar?” 
na página inicial. Se já tem cadastro, o usuário pode acessar 
também pelo perfi l.

2. Cadastrando o desejo

Neste campo, coloca-se o nome do que se quer, uma foto e 
uma descrição (detalhes ajudam). É necessário também dizer 

Em novo site de compras, 
clientes são os anunciantes

Vendedores fazem a oferta de forma privada, com variações de preço e prazo de entrega escolhidos 
pelo comprador

quanto se quer pagar, o prazo pra ser postado e as formas de 
envio e pagamento.

3. Forma de pagamento

O pagamento pode ser feito de duas formas. Na pré-paga, o 
produto já fi ca pago. É possível colocar créditos no site a qualquer 
hora, e vendedores dão preferência a anúncios pré-pagos, porque 
mostram que o comprador realmente está afi m daquele objeto. A 
pós-paga é o método convencional. Só depois que o negócio está 
fechado com o vendedor, o pagamento é cadastrado.

4. De olho no rastreio

Depois dos detalhes acertados e do pagamento, o vendedor 
posta seu produto no prazo combinado. Aí, é só acompanhar o 
rastreio pelo “Minhas negociações”. 

Passo a passo - Venda

1. Busca

O primeiro acesso se dá por buscar anúncios de compra que 
se encaixem nas ofertas disponíveis. Pra isso, é só usar os fi ltros 
ou pesquisar as palavras-chave. Desde o início, o vendedor tem 
a opção de se cadastrar nas categorias de produtos para as quais 
deseja receber notifi cação em seu email. Assim, toda vez que um 
desejo de compra em uma daquelas categorias é anunciado, o 
vendedor é avisado e não perde nenhum negócio. 

2. Anúncios-destaque

Os anúncios têm duas modalidades: pré-pago e pós-pago. Os 
anúncios pré-pagos são os que já têm crédito no site, prontos 
para comprar! Já os pós-pagos terão o método de pagamento 
escolhido e efetuado após a confi rmação de compra.

3. Detalhes

Em cada anúncio, haverá o valor que o comprador quer pagar 
e o prazo para postagem, além das condições de uso do produto. 
Também é possível negociar isso pelo chat, mas a dica é não 
confi rmar a venda antes de acertar tudo.

4. Quero vender!

Depois de achar o anúncio e combinar as condições, é possível 
clicar em “QUERO VENDER AGORA” para concluir ou dentro do 
chat em “RESERVAR VENDA”. Nessa hora, o Lacompramía tira 
aquele anúncio da lista, e ele fi ca exclusivo para o vendedor.

Casio lança calculadora
A marca Casio acaba de lançar a maior 

revolução em calculadoras científi cas dos 
últimos 10 anos. Ela tem 4X mais Velocida-
de, 4X mais Resolução e 4X mais Inovação. 
Essas são apenas algumas das qualidades 
da Classwiz fx-991LAX que vai proporcio-
nar 4x mais valor para os consumidores em 
design, resolução de display, hardware e 
software. Além disso, é primeira calculado-
ra com todos os textos, menus e diálogos 
traduzidos para o português.

Inovação é algo comum para a Casio há 
muito tempo. Em 1957 os irmãos Kashio 
construíram uma das primeiras calculado-

ras eletrônicas. Da calculadora gigante, do 
tamanho de uma mesa, aos itens pessoais 
compactos, a Casio sempre foi a pioneira 
em tecnologia de cálculo.

A calculadora científi ca fx-82MS se tor-
nou especialmente popular no Brasil, prin-
cipalmente entre engenheiros e estudantes 
de exatas. Todos conhecem a clássica 
calculadora azul que por gerações ajudou 
milhares de estudantes a cada ano.

Em 2017, cinco anos após iniciar suas 
atividades no Brasil, a Casio apresenta um 
novo padrão para estudantes e professo-
res, reafi rmando o compromisso global 

com a melhoria da educação. “Nosso 
comprometimento se refl ete não apenas 
em produtos voltados à educação, mas 
também em projetos. Pensando nisso, 
fi rmamos parceria com a Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo e 
estamos desenvolvendo um projeto para 
o ensino médio de escolas públicas com 
objetivo de aumentar o pensamento ma-
temático utilizando calculadoras como 
uma ferramenta de ensino e aprendizado”, 
comenta o coordenador de Marketing da 
divisão de calculadoras e educacional, 
Leonardo Capuzzi.
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça, o vigésimo sétimo dia da lunação pode trazer doenças, insônias e aborrecimentos familiares ou profi ssionais. A 

Lua faz bom aspecto positivo com Júpiter, que traz confi ança e muita generosidade. Devemos nos esforçar para manter a 

energia de otimismo, pois ao longo do dia a Lua faz aspectos negativos com Saturno e Marte que podem trazer difi culdades. 

De manhã a Lua em mau aspecto com Saturno pode trazer cobranças e aumentar as preocupações. De tarde a tensão da 

Lua com Marte ocasiona impaciência e agressividade. Em seguida a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Capricórnio 

no fi nal do dia. 
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Até a Lua entrar na fase nova tente 
ficar nas atividades rotineiras. 
Melhorando seu desempenho terá 
o reconhecimento e a promoção 
desejada. Pode sonhar mais alto, des-
de que com segurança e harmonia. 
Com a Lua em Capricórnio de noite 
dá maior preocupação com a vida 
profi ssional.  90/590 – Branco.

Concentre sua energia naquilo que 
pretende levar adiante, pois a Lua 
no fi nal do dia em Capricórnio o 
torna mais confi ante e animado. 
Melhora a relação com o ambiente 
ajudando na conciliação caprichar 
no visual.  Aproveite oportunidades 
e persiga seus sonhos passo a passo. 
65/465 – Azul.

Lua em Capricórnio favorece as ati-
vidades produtivas e que requeiram 
planejamento. Canalize sua força 
nas questões práticas da vida e tome 
cuidado nos assuntos do coração. 
Encontre soluções concretas para 
algo que o preocupa muito com 
gestos e sentimentos positivos. 
89/289 – Cinza.

Quem sabe aquela paixão que há 
tanto tempo procura, aconteça neste 
período. Cuidado com a inquietação 
que poderá afetar diretamente 
compromissos, promessas, a palavra 
desde manhã. Se tiver apaixonado 
por alguém pode sofrer pela distância 
entre os dois. 52/352 – Amarelo.

A Lua em Capricórnio favorece a 
compra de bens duráveis, cortes no 
orçamento e os setores que lidam 
com oferta de emprego. Esteja pron-
to para colher o fruto das sementes 
que plantou antes. Chances de uma 
promoção ou de uma nova proposta 
de emprego. 58/958 – Laranja.

Com a Lua indo para Capricórnio na 
dúvida invista na continuidade do 
que já iniciou. Área ligada a seguros, 
investimentos fi nanceiros, planos 
de aposentadoria e os negócios que 
prometem segurança, serão bene-
fi ciados. As relações mais estáveis 
ajudam. 82/382 – Branco.

A Lua em Capricórnio de noite dá per-
sistência. Mas não inicie nada até que 
a lua entre na fase nova. Talvez seja 
melhor mostrar seu ponto de vista 
antes de impor-se a alguém. Seja mais 
entusiasmado ao expor suas ideias 
aos outros e conseguirá a atenção 
que precisa. 63/663 – Cinza.

Maior preocupação com a vida 
profi ssional nesta semana. A Lua faz 
bom aspecto positivo com Júpiter, 
que traz confi ança e muita generosi-
dade. A tarde será boa para agilizar 
contatos e conhecer mais a fundo 
os assuntos que lhe interessam. 
68/468 – Azul.

O dia é bom para dar presentes e 
acertar coisas que fi caram para trás. 
De manhã a Lua em mau aspecto 
com Saturno pode trazer cobranças 
e aumentar as preocupações. Use a 
razão e a intuição para tomar atitudes 
corretas e buscar aquilo que tanto 
deseja. 16/216 – Verde.

Depois do aniversário é tempo de 
agir. Nada de pressa e afobação. Com 
açúcar e afeto chegará ao coração 
de quem ama. Com a Lua em Capri-
córnio anoite terá força de vontade 
e poderá obter soluções para seus 
problemas, repensando a vida e os 
planos. 24/424 – Verde.

Persistam para alcançar algo que 
vai fazer muito bem e ajudar a dar 
início a uma nova fase na vida. O Sol 
na casa doze inclina à meditação e 
a refl exão antes de agir. Procure 
fazer e retribuir amabilidades. Noite 
para divertir-se junto de quem tenha 
afi nidade. 93/293 – Azul.

Uma vez que tenha tomado uma 
decisão ela lhe parecerá mais lógica 
e coerente do que antes. Evite acon-
selhar alguém a não ser se for pedida 
sua ajuda. De tarde a tensão da Lua 
com Marte ocasiona impaciência e 
agressividade 72/672 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 24 de janeiro de 2017. Dia de São Francisco de Salles 
e São Timóteo, bispo e mártir, e Dia do Anjo Leuviah, cuja virtude 
é a inspiração. Hoje aniversaria o cantor e ator Neil Diamond 
que faz 76 anos, a atriz Nastassia Kinski que nasceu em 1961, a 
atriz Carolyna Aguiar que completa 47 anos e a atriz e modelo 
Mischa Barton que nasceu em 1986.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é criativo e com per-
sonalidade despreocupada, possuidor de diversos interesses, 
ambicioso e habilidoso para os negócios. É um lutador e acha 
todos os hábitos antigos errados. É tranquilo e cortês, mas gosta 
de chocar as pessoas mais convencionais, com atitudes extrava-
gantes. É individualista e amante da liberdade. É companheiro 
leal, amigo e tolerante. Tem inspiração poética e artística.   Pode 
parecer um tanto frio e distante, pois considera as emoções, 
um sinal de fraqueza. Fica até um tanto sem graça quando o 
assunto é romance.

Simpatias que funcionam
Para ganhar mais dinheiro: Pegue o chaveiro 
que contenha todas as suas chaves e friccione 
durante dez minutos. Depois coloque todas as 
chaves sobre a mesa de refeições em formato de 
cruz e reze um Pai Nosso. Faça numa segunda-
feira as 12 horas.

Dicionário dos sonhos
AMAMENTAR – Para uma mulher é gravidez 
próxima. Ver alguém amamentar: felicidade, sua 
generosidade será recompensada. Números de 
sorte: 06, 33, 34, 48, 50 e 57.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Memória é um trabalho de resgate da produção 
artística do Stagium ao longo destes 46 anos. 
Tomando como fi o condutor o sistema coringa, 
os bailarinos se transportam para algumas das 
propostas do Stagium exploradas desde a sua 
fundação em 1971. É o Stagium em constante 
transito entre tradição e ruptura, resgatando a 
si próprio numa emocionante viagem no tempo. 
Dessa vez, a prioridade está nos bailarinos e nos 
movimentos que eles desenham com a força e o 
emprenho daqueles que se comprometem e hon-
ram a relevância do seu fazer Preludiando chama a 
atenção para a maneira de lutar pela sobrevivência 

sem abrir mão de seus valores. Nesse momento, 
o Stagium reafi rma as escolhas que pavimenta o 
seu percurso ao resgatar o compositor brasileiro 
Claudio Santoro do esquecimento no qual tem sido 
mantido. Com Paula Perillo, Ariadne Okuyama, 
Roberta Silva, Raquel Gattermeier, Luiza Vilaça, 
Sabrina Cavallari, Eugenio Gidali, Marcos Palmei-
ra, John Santos, Gustavo Lopes, Alexandre Bóia 
e Vinicius Anselmo.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 
3611-3042. Sexta (27) e sábado (28) às 21h30 e domingos às 20h. 
Ingresso: R$ 40. 

Obra da exposição Portas Abertas para a Inclusão.

A exposição Portas Abertas 
para a Inclusão apresenta 38 
imagens da fotógrafa Patrícia 
Albuquerque, capturadas em 
escolas públicas de 12 capitais 
brasileiras. Elas retratam ativi-
dades que promovem a inclusão 
de crianças e adolescentes com 
defi ciência em aulas regulares 
de Educação Física. A mostra 
é resultado do projeto Portas 
Abertas para a Inclusão - Edu-
cação Física inclusiva, que já 
está em sua terceira edição 
(para conhecer mais, acesse 
rm.org.br/portas).

Serviço: Shopping Metrô Boulevard 
Tatuapé, R. Gonçalves Crespo, Tatuapé, tel. 
2225-7000. De segunda a sábado das 10h às 
22h, domingos e feriados das 14h às 20h. 
Entrada franca.

Nicole Cordery

A peça “Alice, Retrato 
de Mulher que Cozinha 
ao Fundo” discute 
as fronteiras entre 
realidade e fi cção, 
entre as histórias 
e suas dissonantes 
interpretações

Nela, Alice passeia por 
diferentes tempos e 
espaços, numa espécie 

de mosaico. Escolher a perso-
nagem real, ao mesmo tempo 
fi ctícia, de Alice B. Toklas 
potencializa múltiplas miradas 
sobre a relação de amor entre 
essas duas mulheres e sobre 
como infl uenciaram e foram 
infl uenciadas pela efervescen-
te Paris dos anos 20 e 30. Aos 
sábados, após o espetáculo, 

Duo de Cellos 
Rebeca Friedmann e Érica Bea-

triz Navarro apresentam  reper-
tório que passeia pelo universo 
da música universal, rompendo a 
barreira do erudito e popular: da 
valsa a catira, maracatu ao tango, 
salsa, música barroca, baião , o 
groove, além de re-arranjos de 
‘Disparada’ de Geraldo Vandré 
e ‘Duo de Cellos’ de Hermeto 
Pascoal.

Serviço: R. do Carmo, 147, Centro, tel. 
3111-7000.Sesc Carmo, De terça a sexta às 
12h15. Entrada franca. Até 27/01.

Melodrama
A peça Docka Rey conta com a presença de tipos bem 

conhecidos: a mocinha, o vilão, o mafi oso rico e dissimu-
lado, o tutor, o braço direito, quase mordomo, os crimi-
nosos, a profetisa e os miseráveis. O espetáculo assume 
elementos do melodrama, trazendo credibilidade para 

as coisas farsescas, com sarcasmo e ironia permanen-
tes, procurando na luz e nas projeções, determinantes 
para confi rmar a proposta da direção. Com Alex Viana, 
Gigi Santos, Monique Carvalho, Juliano Sawa, Oberdan 
Quintino, Ricardo Marques e Sabrina de Souza.

Serviço: Teatro Commune, R. da Consolação, 1218, Consolação, 
tel. 3476-0792. Sextas às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 17/02.

Bixiga 70

Concebido em um processo coletivo de composição e ar-
ranjos sem ideias pré-concebidas, preservando ao máximo 
a liberdade criativa do conjunto. Traz uma sonoridade que 
aprofunda nas raízes da banda Bixiga 70 que remetem aos 
pontos de candomblé, à música malinké do oeste africano, hip 
hop, funk latino, cena Black Rio dos anos 70 e à música de rua 
dos carnavais brasileiros, das ruas de São Luís do Paraitinga 
às ladeiras de Olinda.

Serviço: Campo Limpo, R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo. Quarta 
(25) às 18h. Entrada franca.

Drama

Jo
ão

 C
al

da
s 

Fº

haverá bate-papo com atriz, 
diretora e dramaturga da peça, 
Nicole Cordery, Malú Bazán e 

Marina Corazza, respectiva-
mente, e a jornalista convidada 
Gabriela Longman.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3222-2662. Quintas e sextas às 20h e sába-
dos às 18h. Entrada franca. Até 28/01.

Raízes
Divulgação

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Caminho Certo

Não te esqueças de que a tua vida toma a direção dos teus 
passos. O caminho que percorres é o de teus interesses e ne-
cessidades. Existem caminhos para os cimos e estradas para o 
abismo. Acautela-te contra os atalhos - caminhos de aparência 
tranqüila mas repleto de desilusões. É penoso recomeçar a 
jornada, depois de longo trecho percorrido. Certifi ca-te de que 
estejas no rumo certo. Facilidades extremas são indícios de 
caminhos sinuosos. Muitas pedras de tropeço são degraus de 
ascensão, escoras para os teus pés. Não te apresses. Passo a 
passo, avança sustentando a cruz. Livro: Vigiais e Orai/Irmão 
José/Carlos Baccelli.

Inclusão
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O nível de confi ança da 

população nos políticos 

brasileiros é baixo

Os indicadores da GfK 
Verein, que medem o 
nível de confi ança nas 

profi ssões em todo o mundo, 
para 2016, dão a eles 6% – o 
mais baixo de todas as profi s-
sões. Nada a comentar sobre 
o motivo disso. Tudo fi ca claro 
quando acessamos os portais 
na Internet ou ligamos a TV. 
E não é coisa de país latino; a 
França e a Espanha estão no 
mesmo nível. É de fi car surpre-
so como na Índia (51%) e na 
Indonésia (48%) a população 
confi a na classe política. Nos 
EUA, a confi ança despencou 
dos 23% em 2012 para 12% 
em 2016.

Por outro lado, chama a 
atenção que a confi ança de-
positada nos empresários e 
empreendedores brasileiros 
seja baixa. Ela é de 37%. Sim, 
melhor do que a dos políticos, 
mas menor do que aquela 
dada aos professores (87%), 
jornalistas (64%) e motoristas 
de ônibus ou metrô (57%). A 
confi ança em empresários já 
foi melhor – 42% na avaliação 
de 2012. Mas por que não con-
fi amos em nossos empresários 
ou empreendedores? Bem, a 
aliança de parte do setor pro-
dutivo brasileiro com o político 
sinaliza o rumo da resposta, 
mas bem que os empreende-
dores poderiam ensaiar um 
desempenho melhor.

Nos EUA, uma sondagem foi 
realizada em relação ao nível 
de confi ança em profi ssionais 
da área fi nanceira. Iniciativa 
ousada, já que nesse território 
a incidência de movimentos 
suspeitos ou ilícitos é comum. 
Em 2012, o índice de con-
fi ança nestes profi ssionais foi 
de 43%; em 2016 saltou para 
51%. Justo na área fi nanceira, 
constatamos a disposição para 
dar a César o que pertence a 
César!

A Associação para Gestão 
e Pesquisa dos Investidores 
(Instituto CFA), organismo in-
ternacional que representa os 
profi ssionais desta área, esfor-
ça-se para aproximar o público 
do especialista em mercados 
na mídia. Na 69ª Conferência da 
Associação, em 2016, ouvimos 
“ser necessária uma mudança 
de foco” – o investidor deve 
voltar-se à pessoa do seu lado 
e não deixar-se absorver por 
indicadores econômicos.

“Não me refiro somente 
à decisão de se afastar dos 
monitores para observar a 
equipe ou o cliente”, disse o 
neuropsicólogo, pesquisador, 
escritor e conferencista Daniel 
Goleman para um público san-
gue frio habituado ao pregão 
de Wall Street “mas entrar em 
sintonia com elas, abraçando-
as em empatia legítima, en-
xergando suas necessidades 
e imaginando a melhor forma 
de ajudá-las”.

Muito bem – mas como 
exatamente se faz essa mágica 
travessia entre o cérebro fi nan-
ceiro (esquerdo) do analista 
de valores para os recursos 
emocionais do hemisfério 

direito que qualquer um de 
nós possui?

Simples. Aqueles que atuam 
na área do atendimento de 
clientes devem responder a 
três perguntas. São elas:
 1. No que exatamente você 

é bom? Quais são suas ha-
bilidades extraordinárias? 
Onde está sua excelên-
cia?

 2. O que você literalmente 
adora fazer? O que real-
mente lhe atrai?

 3. O que realmente importa 
para você? Que se encaixa 
na sua missão? Em que 
direção seu senso de ética 
recomenda avançar?

Se você alinhar essas três 
vertentes – excelência, missão 
e ética – você é um empreende-
dor com capital, conhecimento 
e valor. Trabalhar no que se 
gosta de fazer, sentindo-se 
bem, com orgulho de ser bom 
naquilo que faz, cria uma 
energia interna, emocional, 
positiva, interligadora, que 
irradia para tudo e todos à 
volta. Para que o cérebro hu-
mano possa operacionalizar 
isso, você deve acionar áreas 
nobres executivas prefrontais 
em estreita articulação com as 
áreas de autorrecompensa.

Funciona assim. Você decide 
claramente pela excelên-
cia. Uma decisão estudada, 
consciente, racional. Foco no 
planejamento e na execução 
do atendimento. O cliente é o 
foco do trabalho. Você sinto-
niza na leitura que ele faz do 
seu trabalho. Sua empatia – a 
capacidade de entrar nos sa-
patos deste cliente, buscando 
uma vibração emocional – é o 
canal que lhe retroalimenta e 
guia suas iniciativas. 

Quando a excelência produz 
essa vibração incomum – es-
pecialistas chamam isso de 
ritmo gama trafegando veloz-
mente nas camadas externas 
do cérebro –, entra em cena o 
feixe de neurônios cerebrais 
que controla a alquimia cere-
bral. Dopamina e serotonina 
são liberadas no balcão. Você 
sente prazer; satisfação da 
mais pura qualidade movida a 
autoexcelência.

E tudo isso é observado a 
uma certa distância por áreas 
cerebrais encarregadas de ri-
gor moral. Essas não aparecem 
de graça; parte é herdada via 
DNA, outra vem de anos de 
estudos e educação formal e 
outra provém da cultura que 
nos cerca.

Uma atitude desafi adora, ba-
seada na excelência, imbuída 
de paixão e inspirada na ética 
é o caminho para 2017. Vai ser 
duro encarar essa parada, mas 
é a fórmula dos experts e nela 
vejo substância. Que venha o 
primeiro dos dois anos ímpa-
res que restam para fechar a 
década de 20. É hora de puxar 
os indicadores de confi ança 
nos empreendedores brasileiro 
para cima.

(*) - Médico Neurologista, Mestre 
em Neurociência pela Universidade 

de Oxford e especialista em 
Mindfulness. Há mais de 30 anos 

divide suas habilidades entre 
atendimentos clínicos e palestras, 

treinamentos e workshops sobre 
sabedoria, criatividade e mindfulness 

(www.martinportner.com.br).

O índice de confi ança 
do empreendedor

em 2017
Martin Portner (*)
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E, para não fazer feio nessa temporada, Cenoura & Bronze, 
marca com mais de 30 anos de tradição em proteção so-
lar, esclarece alguns mitos e verdades sobre a exposição 

solar. 
 • Não é necessário usar fi ltro solar em dias nublados

MITO - Os raios ultravioletas e infravermelhos, que causam os 
principais danos, atingem a pele mesmo em dias nublados ou com 
chuva. Por isso, é necessário utilizar o fi ltro solar diariamente, 
principalmente nas áreas de maior exposição como rosto, colo 
e mãos.
 • Filtro solar ajuda a prevenir o envelhecimento da 

pele
VERDADE – Além dos fatores genéticos, os raios ultravio-

letas e infravermelhos são alguns dos principais causadores do 
envelhecimento. A exposição solar sem proteção prejudica a 
produção do colágeno, que é o principal responsável pela fi r-
meza da pele. Os produtos Cenoura & Bronze possuem fórmula 
exclusiva com tecnologia que preserva o colágeno e minimiza os 
danos causados pelos raios infravermelhos. Sua ação antioxidante 
impede a formação de radicais livres - responsáveis pelas rugas 
e linhas de expressão –protegendo a pele e evitando o temido 
envelhecimento precoce.
 • Negros não precisam usar protetor solar

MITO – Os negros apresentam maior concentração de melani-
na, que atua como fi ltro natural para pele, porém essa ação não 
substitui o uso do protetor solar. Independente da cor da pele, o 
cuidado deve ser o mesmo para manter a saúde e beleza.
 • Acima do FPS 30 todos os protetores são iguais

MITO - Quanto maior o fator de proteção solar, mais você 
estará protegido da radiação UVB. O FPS indica quantas vezes 
mais a pele estará protegida do sol. Assim, ao utilizar o FPS 30, 
por exemplo, a pele estará 30 vezes mais protegida; com o FPS 
70, ela estará 70 vezes mais protegida. 

 • Na hora de aplicar o produto, não existe uma quan-
tidade certa.

MITO – A efi cácia do protetor também está relacionada com 
a quantidade certa de produto consumido. Se a quantidade 
aplicada for menor do que a indicada, forma-se uma camada 
mais fi na do que o ideal, comprometendo o poder de proteção 
descrito na embalagem. 

Para não ter erro (Referência: Consenso Brasileiro de Foto-
proteção) é só seguir as seguintes quantidades: 
 1 colher de chá para rosto/cabeça e pescoço
 2 colheres de chá para o tronco
 1 colher de chá para cada braço
 2 colheres de chá para cada perna

Mitos e verdades
sobre proteção solar

Para muitas pessoas, o verão é a estação mais aguardada do ano. Nessa época, fi camos mais animados 
para curtir o sol e sair com os amigos, ir à praia, piscina, parques etc

 • Basta aplicar o produto apenas uma vez ao dia
MITO - Além da aplicação em quantidade adequada, a rea-

plicação periódica garante uma melhor proteção. O tempo de 
reaplicação depende do tipo e intensidade de exposição, do 
contato com água e suor e da área exposta. De forma geral, é 
recomendada a reaplicação a cada 2 horas ou depois de sair 
da água.
 • É possível bronzear de forma segura

VERDADE – Já existe no mercado produtos que aliam prote-
ção com bronzeamento. Para quem pretende sair da praia com 
uma cor dourada a linha Efeito Dourado de Cenoura & Bronze 
garante uma cor linda, sem deixar de lado a proteção, pois conta 
com a exclusiva tecnologia que preserva o colágeno. Além disso, 
o produto conta com um leve brilho dourado, que deixa a pele 
iluminada desde a primeira aplicação, ideal para os primeiros 
dias de sol.
 • Posso usar o mesmo produto no rosto e no corpo

MITO - Os produtos desenvolvidos para o rosto oferecem 
benefícios específi cos para essa região, como textura mais leve e 
indicação para a pele oleosa. A linha facial de Cenoura & Bronze, 
por exemplo, possui fórmula com rápida absorção, toque seco e 
textura leve, evitando a sensação de oleosidade. Indicado para 
todos os tipos de pele, contém vitamina E, um poderoso agente 
antioxidante que previne a formação de radicais livres, evitando 
envelhecimento precoce da pele.
 • Protetor para adulto não pode ser aplicado em 

crianças
MITO - Produtos de uso adulto são eficientes para qual-

quer idade, inclusive para as crianças. Contudo, os pequenos 
têm suas necessidades específicas, pois acabam ficando 
muito tempo dentro d’água, e o uso de produtos com maior 
resistência é mais indicado. A linha Kids Cenoura & Bronze 
foi desenvolvida cuidadosamente para crianças a partir de 
seis meses de idade. Com textura suave e até seis horas de 
resistência à água, há loções com FPS 30, 50 e 70, e na versão 
em spray FPS 50.
 • A luz do escritório não é prejudicial à pele

MITO - Ao contrário do que muitos pensam, a luz artifi cial do 
escritório também emite raios capazes de provocar manchas. 
Mesmo que a sua intensidade não seja tão forte quanto a dos 
raios solares, os efeitos se acumulam com o tempo e podem 
causar manchas.  

Fonte e outras informações: (www.cenouraebronze.com.br).

Férias de verão costumam ser associadas 
a descanso, diversão e sol – muito sol. De 
modo geral, as pessoas são menos rígidas com 
relação às regras, podendo acordar, comer 
e dormir quando sentirem vontade. Mas é 
preciso estar atento aos hábitos que podem 
arruinar a saúde, principalmente a visão. 

A seguir, o médico oftalmologista Renato 
Neves, diretor-presidente do Eye Care Hos-
pital de Olhos, em São Paulo, aponta cinco 
erros mais comuns que as pessoas cometem 
por negligência ou desinformação:
 1. Levar as crianças para brincar em 

tanques de areia - Tanques de areia 
não tratada representam sempre um 
risco a mais para crianças, já que mui-
tas costumam levar a mão aos olhos 
automaticamente enquanto brincam. 
Por isso, pais ou responsáveis devem 
procurar oferecer um tipo de distração 
mais seguro ou redobrar a higienização 
das mãos dos pequenos. Normalmente, 
esses tanques de areia estão contami-
nados por fezes ou urina de animais, 
podendo causar infecções oculares.

 2. Nadar em piscinas públicas ou em 
locais com água não-tratada - A água 
do mar ou ainda de piscinas de hotéis 
e clubes bastante frequentados no 
verão representa um grande risco 
para a visão. Trata-se de um jeito fácil 
de contrair conjuntivite – doença que 
deixa os olhos bastante avermelha-
dos e as pálpebras chegam a grudar 
durante a noite, difi cultando abrir os 
olhos pela manhã. Vale ressaltar que 
piscinas com cloro em excesso também 
comprometem a saúde ocular. 

Cinco erros que
podem arruinar a visão no verão

de comprar modelos ‘baratinhos’, de 
origem duvidosa. A irregularidade 
da superfície das lentes pode causar 
desconforto visual, dor de cabeça e 
astigmatismo – deformidade da córnea 
que torna a visão desfocada para perto 
e para longe.

 5. Compartilhar objetos de uso pessoal 
em viagens - Muita gente acaba com-
partilhando objetos de uso pessoal 
durante a viagem de férias. No geral, 
isso já é um erro. Com relação à visão, é 
ainda pior – principalmente quando se 
trata de toalhas de rosto e maquiagem. 
Sempre que alguém usa batom ou rí-
mel, por exemplo, está potencialmente 
introduzindo germes no produto. Ou 
seja, quanto mais gente usar aquele 
item de maquiagem, maiores são as 
chances de disseminar uma doença. 
Como as membranas mucosas são mais 
suscetíveis a contrair uma infecção, a 
maquiagem para boca e olhos jamais 
deveria ser compartilhada. Novamen-
te, o risco de contrair conjuntivite é 
grande, sendo a conjuntivite viral res-
ponsável por mais de 90% dos casos.

Fonte: Dr. Renato Augusto Neves, mé-
dico oftalmologista, diretor-presidente do 
Eye Care Hospital de Olhos (www.eyecare.
com.br).
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 3. Dormir com lentes de contato- Por mais 
cansada que a pessoa esteja depois de 
um dia cheio de diversão, é preciso 
tirar as lentes de contato e garantir 
um mínimo de asseio antes de ir para 
a cama. Como durante o sono o nível 
de lubrifi cação dos olhos diminui bas-
tante, as lentes podem ressecar junto 
com o globo ocular e desencadear uma 
série de problemas. Além de usar os 
produtos de limpeza recomendados 
pelo fabricante das lentes, é fundamen-
tal checar se não há resíduos sólidos 
ou irregularidades nas lentes. Mesmo 
sujeiras quase imperceptíveis podem 
resultar no desenvolvimento de fungos, 
levando à inutilização do produto e 
podendo desencadear infecções. 

 4. Sair de casa sem óculos de sol - A 
exposição aos altos índices de raios 
ultravioleta provoca degeneração 
macular – doença que afeta a parte 
central da retina, membrana posterior 
dos olhos onde as imagens são trans-
mitidas para o nervo óptico. Como não 
existe tratamento efi caz para altera-
ções retinianas, a prevenção ainda é 
o melhor remédio. Daí a importância 
de investir em óculos de sol de boa 
procedência, com proteção UVA e UVB 
nas lentes, e jamais cair na tentação 

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

O Senado e o fi m
da imunidade tributária

para igrejas
Está em análise no Senado a sugestão legislativa que pede o fi m 

da imunidade tributária para entidades religiosas. Iniciada por uma 
internauta no portal E-Cidadania, a consulta obteve mais de 20 mil 
apoios e passou a ser analisada pela Comissão de Direitos Humanos. 
Se aprovada pela comissão, pode virar projeto de lei.

A sugestão é uma das mais populares em número de votos no 
portal. Até a tarde de quinta-feira (12), havia recebido 95.577 votos 
a favor e 82.673 contra. Na comissão, o relator é o senador José 
Medeiros (PSD-MT). Ele recebeu a relatoria em outubro, após dois 
outros senadores designados para a tarefa terem devolvido o texto 
para redistribuição e outro ter deixado a Comissão.

A ideia foi apresentada por Gisele Helmer, moradora do Espírito 
Santo. Publicada em março de 2016 no portal, a sugestão obteve o 
número necessário de votos (20 mil) em junho.  A autora apontou 
os escândalos protagonizados por líderes religiosos. Além disso, 
argumentou que o Estado é laico e que qualquer organização que 
permite o enriquecimento dos seus líderes deve ser tributada.

Qualquer pessoa pode fazer uma sugestão como a de Gisele Helmer 
no portal E-Cidadania. Sempre que uma ideia alcançar os 20 mil 
apoios de outros internautas, se transforma em sugestão legislativa. 
A sugestão é analisada por meio do parecer de um senador escolhido 
como relator, e, se for aprovada, transforma-se em projeto de lei, 
tendo como autora a própria comissão (Ag.Senado). 
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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: KLEBER DA SILVA CAIRES, brasileiro, solteiro, bancário, nascido em São 
Paulo - SP, aos 13/11/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Gonçalo Jose Caires e de Antonia da Silva Caires; A pretendente: PAOLA ANDRADE 
MACHADO, brasileira, solteira, bancária, nascida em São Paulo - SP, aos 29/07/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Moacyr Machado e de 
Marcia Luiza Aparecida de Andrade Machado.

O pretendente: JULIO CESAR PONSONI, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, nascido 
em Junqueirópolis - SP, aos 02/04/1986, residente e domiciliado neste distrito, ão Paulo 
- SP, fi lho de Leonildo Ponsoni e de Fatima Aparecida Pataro Ponsoni; A pretendente: 
ALESSANDRA LUNA DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, recepcionista, nascida em 
São Paulo - SP, aos 09/12/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Lorisvaldo Alves de Oliveira e de Teresa Alzira Luna de Oliveira.

O pretendente: IVANILDO LOURENÇO CEZAR, brasileiro, divorciado, entregador, nascido 
em Canarana - BA, aos 03/08/1977, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Cezar Filho e de Nivalda Lourenço Cezar; A pretendente: JANUSIA 
TEIXEIRA DE SOUSA, brasileira, divorciada, cabeleireira, nascida em Belo Campo - BA, 
aos 08/09/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro 
Ferreira de Souza e de Teresa Teixeira de Souza.

O pretendente: IVANILSON LAURENÇO CEZAR, brasileiro, solteiro, entregador, nascido 
em Canarana - BA, aos 06/09/1978, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de José Cezar Filho e de Nivalda Laurenço Cezar; A pretendente: GEIZE KELI 
CARVALHO BERNARDO, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
05/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Givanildo 
Bernardo e de Maria Aparecida de Carvalho.

O pretendente: VICENTE SILVESTRE DE PAULO TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/09/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vicente de Paulo Teixeira e de Maria Aparecida Gomes; A preten-
dente: FERNANDA FERRAZ DA SILVA, brasileira, solteira, vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 13/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Sebastião Ferreira da Silva e de Arlinda Ferraz dos Santos Silva.

O pretendente: MAURICIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, conferen-
te, nascido em São Paulo - SP, aos 16/05/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Ferreira da Silva e de Neide Maria Batista da Silva; A 
pretendente: BRUNA CRISTINA DE LIMA, brasileira, solteira, depiladora, nascida em 
São Paulo - SP, aos 10/02/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Deoclecio de Lima e de Ana Cristina Fernandes Valente.

O pretendente: LUCAS ANDRÉ PESSOA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, analista 
de técnico de informática, nascido em Jaboatão - PE, aos 25/11/1994, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar Pessoa dos Santos e de Maria 
da Conceição Pessoa dos Santos; A pretendente: KALYNE CASSIA SILVA BORGES, 
brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 18/11/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Correia Borges e de 
Sandra Cassia Silva Borges.

O pretendente: DANILO GALLIGIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, programador 
de informática, nascido em São Paulo - SP, aos 23/03/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Márcio Bonini dos Santos e de Wania Monte-
negro Galligio Bonini dos Santos; A pretendente: CRISTIANE DALLÓ DE OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, empresária, nascida em São Paulo - SP, aos 27/05/1987, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Santana de Oliveira e de Lucia 
Dalló Santana de Oliveira.

O pretendente: ELVIS SOUSA PEREIRA, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 20/11/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Joaquim Pereira Filho e de Ana Maria Sousa Araujo Pereira; A pretendente: KARI-
NE FERREIRA MATEUS, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
22/08/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pedro 
Mateus e de Marinalda Ferreira.

O pretendente: KELVIN MARTINS DE SOUZA, brasileiro, solteiro, promotor de vendas, 
nascido em São Paulo - SP, aos 11/01/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Milton Martins de Souza e de Maria do Socorro Barbara; A pretendente: 
DANIELLA FERNANDA DA CONCEIÇÃO SILVA, brasileira, solteira, vendedora, nascida 
em São Paulo - SP, aos 06/04/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Cleiton Rogerio Machado Silva e de Eliane Cristina da Conceição.

O pretendente: DIOGO SILVA ALVES, brasileiro, solteiro, operador de empilhadeira, 
nascido em São Paulo - SP, aos 31/01/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Alves Neto e de Roseni da Silva Santos Alves; A pretendente: 
BEATRIZ APARECIDA DA SILVA VIEIRA, brasileira, solteira, educadora, nascida em 
São Paulo - SP, aos 19/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Flavio de Sousa Vieira e de Eliane Aparecida Silva.

O pretendente: JOCELIO RIBEIRO DE MATOS, brasileiro, divorciado, motoboy, nascido 
em São Paulo - SP, aos 27/10/1974, residente e domiciliado nese distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Teobaldo Ribeiro de Matos e de Maria José de Matos; A pretendente: ADRIANA 
APARECIDA NEVES DA SILVA, brasileira, divorciada, analista de atendimento, nascida 
em São Paulo - SP, aos 05/01/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Severino Lira da Silva e de Maria José Rodrigues Neves.

O pretendente: JOEL ANUNCIAÇÃO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 24/08/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Barbosa dos Santos e de Antonia Anunciação dos Santos; 
A pretendente: VALQUIRIA OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, operadora de 
caixa, nascida em Serrinha - BA, aos 20/09/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Dias dos Santos e de Valdemira Pereira de Oliveira.

O pretendente: EVERTON GUIMARÃES CAMPOS SILVA, brasileiro, solteiro, consultor 
de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 01/12/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ilton da Silva e de Rosilene Guimarães Campos 
Silva; A pretendente: KARINE RAMOS FERREIRA, brasileira, solteira, analista de re-
cursos humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 16/07/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Geraldo Alves Ferreira e de Liberalina Ramos 
Luiz Ferreira.

O pretendente: ERICKSON JORGE DE SOUSA, brasileiro, solteiro, açougueiro, nascido 
em Inhumas - GO, aos 15/12/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Soares de Sousa e de Maria Aparecida de Sousa; A pretendente: AMANDA 
APARECIDA DOS SANTOS DANTAS, brasileira, solteira, manicure, nascida em São 
Paulo - SP, aos 01/11/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jerri Adriano Alves Dantas e de Cleudineia Xavier dos Santos.

O pretendente: REDIMELO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, técnico em en-
fermagem, nascido em Barrocão - MG, aos 16/08/1963, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Otacilio Pereira da Silva e de Maria Pereira da Silva; 
A pretendente: CLAUDINETE DA SILVA, brasileiro, solteiro, cozinheira, nascida em 
Viçosa - AL, aos 12/10/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Maria Antonieta da Silva.

O pretendente: LIONALDO EUGENIO DO CARMO, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em Escada - PE, aos 23/02/1978, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Eugenio do Carmo Filho e de Sonia Maria Silva do Carmo; A pretendente: 
ANDREZA SILVA DOS REIS, brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em São 
Paulo - SP, aos 15/09/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Faustino Lopes dos Reis e de Marli da Silva Reis.

O pretendente: HENRIQUE SANTOS GOUVEA, brasileiro, solteiro, auxiliar administra-
tivo, nascido em São Paulo - SP, aos 02/01/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Claudia Cristina Santos Gouvea; A pretendente: ANA CLAÚDIA 
SOUZA DOS SANTOS, brasileira, solteira, atendente, nascida em Itabuna - BA, aos 
05/12/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Nilson 
Alves dos Santos e de Edileuza de Jesus Souza.

O pretendente: MAURICIO FLORENTINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, manobrista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/06/1974, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Mario Florentino da Silva e de Creusa Alcinia da Silva; A pretenden-
te: VALDINEIA DA SILVA SANTOS, brasileira, solteira, embaladora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 22/08/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Valdeni Souza Santos e de Teresinha Rodrigues da Silva.

O pretendente: JACQUES HENRIQUE DE PAIVA, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido 
em Engenheiro Caldas - MG, aos 18/07/1976, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Pedro Henrique de Paiva e de Rita das Graças Moreira de Paiva; A 
pretendente: DANIELLE FREIRE GOMES, brasileira, solteira, turismóloga, nascida em 
Jacobina - BA, aos 27/03/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edson Luiz Santos Gomes e de Elisete Madalena Freire Gomes.

O pretendente: RAIMUNDO PEREIRA LIMA NETO, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido 
em Quixadá - CE, aos 24/12/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Manoel de Messias Ferreira Lima e de Expedita Maria Pereira Lima; A pretendente: 
JAQUELINE APARECIDA DE PAIVA, brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascida 
em Aracruz - ES, aos 04/09/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Pedro Henrique de Paiva e de Rita das Graças Moreira de Paiva.

O pretendente: MANOEL PEREIRA DE MORAES, brasileiro, divorciado, auxiliar de 
enfermagem, nascido em Carbonita - MG, aos 17/04/1955, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José André Pereira de Moraes e de Maria Pereira de 
Souza; A pretendente: MARIA JOSÉ DOS SANTOS, brasileira, divorciada, do lar, nascida 
em Ferreiros - PE, aos 25/12/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Galdino dos Santos e de Inacia Angelita dos Santos.

O pretendente: CAUÃ ROSSI VEIGA, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em São 
Paulo - SP, aos 13/01/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Luiz Carlos Carriço Veira e de Dulce Vanda Rossi; A pretendente: MAYRA PASSOS 
DE SÊNA, brasileira, solteira, vendedora, nascida em Jaguaquara - BA, aos 23/05/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Irisvaldo Cortes de Sêna 
e de Maria da Conceição Passos de Sêna.

O pretendente: PAULO SERGIO BATISTA DE SOUZA, brasileiro, divorciado, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 14/10/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Erasmo Raimundo de Souza e de Antonieta Pe-
reira Batista; A pretendente: DAIANE SILVA ROCHA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 02/10/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Pereira de Oliveira e de Ana Silva Rocha.

O pretendente: FRANCISCO JOSIANO NUNES DA COSTA, solteiro, operador de loja, 
nascido em Cruizeiro do Sul - AC, aos 28/01/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alves da Costa e de Maria Nunes; A pretendente: 
MARILIA BISPO DOS SANTOS, brasileira, divorciada, estudante, nascida em Ubatã - 
BA, aos 27/01/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel 
Bispo dos Santos e de Maria Silva Santos.

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: LUCAS BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia (05/05/1994), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Djalma Rodrigues dos Santos e de Uldarice Batista Jorge. A 
pretendente: IZABELLA RAYANE DA SILVA GOVEA RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/04/1999), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ederson Govea Rodrigues e de Slady Maracy 
Malachias da Silva Govea Rodrigues.

O pretendente: BRUNO APARECIDO SOUSA FIGUEIREDO SENA, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (10/08/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Afonso Henriques Figueiredo Sena e de Herminia 
Dias de Sousa Sena. A pretendente: TATIANE APARECIDA DOMINGOS, estado civil solteira, 
profi ssão corretora de seguros, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (14/12/1981), 
residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de Ircimario José Domingos e de Maria 
Aparecida Domingos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do Município 
de Santo André, deste Estado, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: SERGIO MEDEIROS CASTILHO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Osasco (1º Subdistrito) - SP, no dia (19/09/1977), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Evaristo Castilho e de Claudina Rosa de Medeiros. A 
pretendente: SIMONE APARECIDA COUSSO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/11/1972), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de João Cousso Neto e de Aparecida Barbosa Cousso.

O pretendente: ZEFERINO RIBEIRO DA SILVA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/08/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Zeferino Barbosa de Carvalho e de Sonia Ribeiro da Silva de 
Lima. A pretendente: JULIANA RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Igarapé-Açu (Distrito - Vila de Porto Seguro) - PA, no dia (19/07/1996), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Luiza Ribeiro da Silva.

O pretendente: EDER AQUINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (02/03/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de João Evangelista Pereira da Silva e de Maria José Aquino 
da Silva. A pretendente: JANIELE RODRIGUES VILELA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em Águas Belas - PE, (Registrada no Subdistrito de Cangaíba), no dia 
(26/03/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luciano Rodrigues 
Vilela e de Maria José da Silva.

O pretendente: IZAIAS DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascido em São Bernardo do Campo (Registrado no 1º Subdistrito) - SP, no dia 
(02/01/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Izaias da Silva e de 
Rosineia Lopes da Silva. A pretendente: ANA CLÁUDIA DIAS DE CASTRO, estado civil 
solteira, profi ssão assistente comercial, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no 
dia (27/02/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carliomar Rocha 
de Castro e de Cleuza da Conceição Dias de Castro.

O pretendente: ANDRÉ SÉRGIO VICENTE DINIZ, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/07/1995), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Roberto Diniz e de Maria Angela Vicente Diniz. A 
pretendente: CARLA CRISTINE VIANA BORBOREMA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (15/12/1991), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Alberto Borborema e de Vera Lucia 
Viana Borborema.

A pretendente: THALITA MORENO QUERIM, estado civil solteira, profi ssão agente de 
aeroporto, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (05/02/1987), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ronaldo Ribeiro Querim e de Edina Barba 
Moreno Querim. A pretendente: PAMELA CRISOSTOMO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão analista comercial, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (04/11/1992), 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Edvaldo Crisostomo da Silva e de 
Antonia Moreira da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta 
Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: IGOR SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de importa-
ção, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (04/10/1993), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Eduardo Gonçalves dos Santos e de Cristiane da Silva 
dos Santos. A pretendente: RAFAELA CRISTINI DE SOUZA ALBERTO, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/12/1988), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Rogerio Alberto e de Esther 
de Souza Adão.

O pretendente: VANIZO SANTANA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/03/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Valdeci Ribeiro da Silva e de Maria 
Neri Pedroso Santana Ribeiro. A pretendente: VIVIAN MACIEL DE FARIA, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (24/09/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Delvequio Pereira de Faria e de 
Dagmar Silva Maciel.

O pretendente: WANDERLEY ANTONIO VILAR, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Recife (13º Distrito) - PE, no dia (20/12/1967), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Valdecir Vilar e de Creusa Maria Vilar. A pretendente: ELAINE 
CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, estado civil viúva, profi ssão funcionária pública, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (23/02/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José Antonio de Oliveira e de Maria de Jesus Oliveira.

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

Distrito São Miguel Paulista
José Eduardo Kirsten Bonizi - Ofi cial Interino

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.: ELIAS RIBEIRO DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 08/01/1986, 
profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Francisco Balduino da Silva e de Zelinda Cordeiro Ribeiro Silva. A pretendente.: MICHE-
LE MESSIAS DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/10/1981, profi ssão: 
professora, estado civil: divorciada, residente e domiciliada em Elias Fausto - SP. fi lha 
de: Rosalvo Marques de Oliveira e de Maria Messias de Oliveira.

O pretendente.: HENRIQUE SILVA DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/12/1987, profi ssão: técnico eletrônico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Almir de Lima e de Marcia Pereira da Silva de Lima. A pretenden-
te.: FRANCIANE TRENTINI CUSTODIO, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 17/10/1990, 
profi ssão: zootecnica, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Guarulhos - SP. 
fi lha de: Carlos Alberto Custodio e de Evani Tereza Trentini Custodio.

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

Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO 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:

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

O pretendente: THIAGO KAZANDJIAN FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 08/06/1988, 
residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Américo Fernandes 
Filho e de Katia Kazandjian Fernandes. A pretendente: NATÁLIA MORGADO PELARIN, 
estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Monte Alto - SP, no dia 26/01/1988, 
residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo - SP, fi lha de José Ricardo Pelarin 
e de Jaqueline Maria Morgado Pelarin.

O pretendente: LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão co-
merciante, nascido em Loanda - PR, no dia 25/04/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José dos Santos e de Júlia da Silva Maria dos Santos. 
A pretendente: CAMILA NUNES MARTINS, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, 
nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 29/11/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Gonçalves Martins e de Maria do Carmo 
Nunes Martins.

O pretendente: ROGERIO PEREIRA NUNES, estado civil viúvo, profi ssão sindico profi s-
sional, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 24/07/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Nunes Marins e de Placineide Pereira 
Nunes. A pretendente: ALEXANDRA ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
gerente de produto, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 06/08/1972, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oilson Alves da Silva 
e de Creusa Maria da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS SCHMIDT, estado civil solteiro, profi ssão bar man, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 02/08/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Schmidt e de Dina Pereira da Silva. A 
pretendente: VANESSA SUELEN NOSSE, estado civil solteira, profi ssão coordenadora 
administrativa, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 24/06/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Massami Nosse e de Clarice 
Suzue Mashiba Nosse.

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

O pretendente: SAULO MORAES, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 13/06/1984, residente e domiciliado neste 
subdistrito - SP, fi lho de Jaider Edmundo de Moraes e de Clarice Longati de Moraes. 
A pretendente: CAMILA FIGUEIREDO DE ASSIS, profi ssão: funcionária pública mu-
nicipal, estado civil: solteira, naturalidade: em Arujá - SP, nascido aos: 02/08/1988, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, fi lha de Mario de Assis e de Iraci 
Figueiredo de Assis.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Qui, Qui, Qui, Qui, Qui, 2626262626/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1111111111h15h15h15h15h15
Inform., Eletrôn. e Telefonia

Nobreaks, Switches,
Caixas de Som, Centrais

Telefônicas, Etc

Qui, 26/jan/17 - 14h30Qui, 26/jan/17 - 14h30Qui, 26/jan/17 - 14h30Qui, 26/jan/17 - 14h30Qui, 26/jan/17 - 14h30
Desativação de Restaurante

Refrigeradores, Fogões
Industriais, Fritadeiras,

Cadeiras, Mesas, Etc

Seg, 30/jan/17 - 09hSeg, 30/jan/17 - 09hSeg, 30/jan/17 - 09hSeg, 30/jan/17 - 09hSeg, 30/jan/17 - 09h
Móveis, Eletros e Informática

TVs, Sofás, Est. de
Trabalho, Cadeiras,

Armários, Etc

Seg, Seg, Seg, Seg, Seg, 3030303030/jan/17 - 1/jan/17 - 1/jan/17 - 1/jan/17 - 1/jan/17 - 111111hhhhh
Mobiliário Corporativo

Estações de Trabalho,
Armários, Gaveteiros,

Etc

Seg, Seg, Seg, Seg, Seg, 3030303030/jan/17 - 1/jan/17 - 1/jan/17 - 1/jan/17 - 1/jan/17 - 122222hhhhh
Equipamento Estético

Máquina de Depilação
Permanente RF Pele Lift

Seg, Seg, Seg, Seg, Seg, 3030303030/jan/17 - 1/jan/17 - 1/jan/17 - 1/jan/17 - 1/jan/17 - 133333hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Sofás, Poltronas, Mesas,
Armários, Chaise,

Aparadores, Racks, Etc

TTTTTererererer,,,,,     3131313131/jan/17 - 1/jan/17 - 1/jan/17 - 1/jan/17 - 1/jan/17 - 166666hhhhh
Caminhões

Caminhões Scania,
Caminhões 6x4, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 0101010101/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1414141414hhhhh
Móveis e Eletros

Mesas, Cadeiras, Ares
Condicionados,

Refrigeradores, TVs, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 0101010101///// fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1616161616hhhhh
Informática e Telefonia

Laptops, Monitores,
Impressoras, Aparelhos

Telefônicos, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 0202020202/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1010101010hhhhh
Desativação de Escritório

Est. de Trabalho, Telefones,
Cadeiras, Racks, Balcões,
Armários, Prateleiras, Etc

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará

ao leiloeiro
 5% sobre  o valor da

arrematação.

Chassis - Final
(Leilão: 31/01/2017 - 16h)

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1414141414hhhhh
Máqs. de Café Expresso

Máquinas de Café
Expresso - Modelos
Venezia e Lioness

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 0202020202/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Bens de Aptos. Decorados

Armários, Cadeiras, Colchões,
Cortinas, Eletrodomésticos,

Eletrônicos, Enfeites, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 0202020202/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1212121212hhhhh
Retrofit

Colchões, Camas,
Cadeiras, Poltronas,
Mesas, Quadros, Etc

TTTTTererererer,,,,,     0707070707/////fffffeeeeevvvvv/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Bens de Aptos. Decorados

Armários, Cadeiras, Colchões,
Cortinas, Eletrodomésticos,

Eletrônicos, Enfeites, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 0808080808///// fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1414141414hhhhh
Mobil. Corporativo e Eletros

Ares Condicionados,
Refrigeradores, Fogões,

Mesas, Armários, Etc

TTTTTererererer,,,,,     0707070707/f/f/f/f/feeeeev/17 - 10h30v/17 - 10h30v/17 - 10h30v/17 - 10h30v/17 - 10h30
Imóveis

Apartamentos em
São Paulo/SP -
Desocupados

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 0909090909/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1515151515hhhhh
Desativ. de Linha de Produção

Esteiras, Eletrocalhas,
Cabeamentos, Bancadas de
Testes, Porta Pallets, Etc

611067 538046 603381
645331 649093 645327
650512 650041 650035

QuQuQuQuQuiiiii, 09/fev/17 - 1, 09/fev/17 - 1, 09/fev/17 - 1, 09/fev/17 - 1, 09/fev/17 - 166666h30h30h30h30h30
Materiais de Construção

Pisos, Revestimentos,
Banheiras, Bacias, Cubas,

Portas, Janelas, Etc

1ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1028417-
59.2015.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública/Acidentes, do 
Foro Central da Capital - Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Morais Bicudo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO move uma Desapropriação contra Donizete Brito da Silva e s/m Lúcia Maria da 
Silva, objetivando os imóveis (terrenos e benfeitorias), concernente à totalidade dos imóveis 
situados na Rua Bonifácio de Montferrat, 35, com área de 113,65m², contribuinte 165.099.0292-2 
e Rua Adilson Brito, 11, com área de 113,65m², contribuinte nº 165.099.0291-4, ambos no Jd. 
Klein, nesta Capital, declarados de utilidade pública por meio do Decreto Estadual nº 52.639/11 
alterado pelo 54.112/2013, para implantação do “Plano de Melhoramento ao longo do Córrego 
Ponte Baixa”. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de 
edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os 
fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2016. 

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br


