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“Não há alegria 
neste mundo
tão privilegiada,
que não pague 
pensão à tristeza”.
Padre Antônio Vieira (1608/1697)
Escritor e orador português

Rede Giraffas diz que só comprará 
ovo de galinha criada fora de gaiola
São Paulo - A rede de restaurantes Giraffas antecipou 

ontem (26), que a partir de 2025 só vai adquirir ovos 
de galinhas criadas fora de gaiolas. A medida segue 
tendência mundial de atender consumidores que pedem 
produtos que respeitem o bem-estar animal. Gigantes 
do setor de alimentos têm tentado se adaptar às novas 
exigências. Com mais de 410 lojas no País, a Giraffas 

utiliza cerca de sete milhões de ovos por ano no preparo 
de refeições e sanduíches. Para se adequar à nova po-
lítica no prazo de oito anos, a empresa estabeleceu 
uma parceria com a Humane Society International 
(HSI), organização não-governamental que luta pelo 
bem-estar animal, na implementação de um sistema 
"cage-free", que não adota gaiolas para a produção 
de ovos. Inicialmente, a rede verifi cará entre os 
atuais fornecedores as empresas homologadas pela 
HSI. "Em regiões onde não houver fornecedores que 

adotem essa política de bem-estar animal, desenvol-
veremos um projeto em parceria com a HSI para que 
estes parceiros tenham suporte técnico na adaptação 
de seu sistema de produção", disse, em nota, Luiz 
Lencioni, diretor de fornecedores do Giraffas. 

Em setembro do ano passado, a rede de restau-
rantes Burger King também anunciou para 2025 o 
banimento da compra de ovos de galinha e de suínos 
cujas matrizes são confi nadas em baias minúsculas 
nas maternidades (AE).

Logo após a retoma-
da das atividades no 
Congresso, a cúpula 

do governo reunirá as lide-
ranças da base aliada para 
apresentar um pacote de 
projetos considerados prio-
ritários pelo Executivo. As 
sessões de votação na Câma-
ra e no Senado devem voltar 
a ocorrer a partir do próximo 
dia 2 de fevereiro, depois da 
eleição para a presidência 
das respectivas Casas.

O conjunto de proposta a 
ser discutido com as lide-
ranças deverá passar por 
um pente-fi no do presidente 
Michel Temer hoje (27), 
em reunião com o líder do 
governo no Congresso, se-
nador Romero Jucá (PMDB-

     

Governo prepara pacote 
de prioridades para 
encaminhar ao Congresso

RR). “Estamos fechando uma 
pauta que o governo vai pedir 
prioridade, na Câmara e no 
Senado. Caberá ao presidente 
Michel Temer anunciá-la. Será 
uma pauta econômica, social e 
política”, ressaltou Jucá.

Na lista de prioridades de 
projetos que tramitam na 
Câmara está o que trata da 
reforma da Previdência. O 
texto elaborado pelo Execu-
tivo teve a sua admissibilidade 
aprovada antes do recesso, 
na Comissão de Constituição 
e Justiça. A proposta segui-
rá para discussão de uma 
Comissão Especial antes de 
ser discutida no plenário da 
Casa. “Temos que acelerar o 
cronograma porque é muito 
importante que votemos 

essa matéria rapidamente. 
No primeiro semestre temos 
que ter votado na Câmara. É 
uma matéria que já está sendo 
discutida, que é de conheci-
mento da sociedade. Temos 
que garantir a aposentadoria 
presente e futura”, ressaltou 
Jucá.

O líder disse que a equipe 
econômica, a princípio, não 
pretende negociar mudanças 
no texto. “O governo apresen-
tou uma proposta que está 
fechada, mas é claro que o 
Congresso tem autonomia 
para propor qualquer tipo 
de discussão”, considerou o 
senador.

Além da reforma da Pre-
vidência, a expectativa da 
cúpula do governo é avançar 

O conjunto de proposta a ser discutido com as lideranças deverá passar por

um pente-fi no do presidente Michel Temer ainda hoje (27).

nas discussões de projetos 
que têm causado certa polê-
mica. Entre eles o que trata 
da repatriação de recursos do 
exterior; a minirreforma tra-
balhista; a aquisição de terras 
estrangeiras; e a convalidação 

da isenção fi scal. 
Encaminhado no fi nal do 

ano passado pelo presiden-
te Michel Temer, o projeto 
que trata da minirreforma 
trabalhista também é alvo 
de grande controvérsia. Em 

notas técnicas apresentadas 
anteontem, integrantes do 
Ministério Público do Tra-
balho alegam que é inconsti-
tucional parte das mudanças 
sugeridas pelo governo nas 
atuais regras (AE).

O déficit previdenciário 
atingiu seu pior patamar desde 
1995, quando começou a série 
histórica, e fechou 2016 em R$ 
149,73 bilhões – um aumento 
de 74,5% em relação ao valor 
registrado no ano anterior, de 
R$ 85,81 bilhões. Os cálculos 
divulgados ontem (26) pelo 
governo mostram que o atual 
rombo representa 2,4% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB). Em 
2015, o índice era de 1,5%.

De acordo com o Minis-
tério da Fazenda, em 2016, 
as despesas previdenciárias 
somaram R$ 507,9 bilhões, o 
equivalente a 8,2% do PIB. As 
receitas totalizaram R$ 358,1 
ou 5,8% do PIB. O rombo real 
da Previdência, descontada a 
infl ação, foi R$ 151,9 bilhões. 
A Previdência urbana apresen-
tou défi cit de R$ 46,3 bilhões 
no ano passado, o que repre-
senta 0,7% do PIB. O número 
já desconta a compensação 
da desoneração da folha. A 
Previdência rural teve um 
saldo negativo de R$ R$ 103,4 
bilhões, ou 1,7% do PIB.

O secretário de Previdência 
Social, Marcelo Caetano, defen-
deu que questões estruturais e 
conjunturais explicam o forte 
aumento do rombo do INSS 
em 2016. “Há o aspecto da 
demografi a, já que a sociedade 

O nome do empresário Eike 
Batista foi incluído na difusão 
vermelha da Interpol (Polícia 
Internacional) - índex dos mais 
procurados em todo o mundo. A 
Polícia Federal não encontrou 
Eike na manhã de ontem (26), 
em sua residência, no Rio. O 
empresário é formalmente 
declarado foragido.

A Interpol funciona, na práti-
ca, como uma rede que mantém 
conexão com as polícias de 
quase 200 países. Os nomes 
dos procurados abastecem o 
cadastro da Interpol.

A ordem de prisão contra Eike 
foi decretada pelo juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Federal do 
Rio, no âmbito da Operação 
Eficiência - desdobramento 
da Calicute e da Lava Jato que 
mira o ex-governador Sérgio 
Cabral. Com base nas delações 
premiadas de dois operadores 
do mercado fi nanceiro, Rena-
to e Marcelo Chebar, a PF e 
a Procuradoria da República 
descobriram remessas de US$ 
100 milhões para o exterior em 
favor do peemedebista. Eike foi 
o ‘autor intelectual’ da trans-
ferência de US$ 16,5 milhões, 

Empresário Eike Batista.

São Paulo - O preço médio 
dos smartphones comerciali-
zados no País teve um cres-
cimento superior a 30% nos 
últimos dois anos, de acordo 
com estimativa da consultoria 
IDC. Entre o fi m dos anos de 
2014 e 2016, o tíquete médio 
dos aparelhos passou de R$ 700 
para um patamar entre R$ 900 
a R$ 1.000. Segundo o gerente 
de pesquisa, Reinaldo Sakis, o 
aumento foi impulsionado prin-
cipalmente pela valorização do 
dólar frente ao real. 

Isso encareceu os principais 
componentes dos celulares 
(processador, memória, tela, 
entre outros), que são importa-
dos. “Os aparelhos usam peças 
de fora do País e são montados 
aqui”, explicou Sakis ao obser-
var que os aparelhos também 
passaram por uma grande 
evolução tecnológica, além de 
crescimento físico. “As telas dos 
aparelhos comercializados dois 
anos atrás tinham 4,5 polegadas. 
Hoje, o modelo mais vendido 
tem tela de 5,5 polegadas Então, 

O presidente do México, 
Enrique Peña Nieto, anunciou 
ontem (26) que cancelou sua 
viagem a Washington para se 
encontrar com o presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, que assinou ordem 
executiva determinando a 
construção de um muro na 
fronteira entre os EUA e o 
México. “Esta manhã informa-
mos à Casa Branca que eu não 
vou assistir à reunião marcada 
para a próxima terça-feira (31) 
com o presidente dos Estados 
Unidos”, escreveu Peña Nieto 
no Twitter.

O presidente mexicano, no 
entanto, manifestou interesse 
na cooperação com os Estados 
Unidos. “O México reitera sua 
vontade de trabalhar com os 
Estados Unidos para alcançar 
acordos em favor de ambas 
nações”. A decisão ocorre pou-
co mais de um dia depois que 
Peña Nieto criticou, em uma 
entrevista, a ordem executiva 
de Donald Trump autorizan-
do a construção do muro. O 
mexicano lamentou a decisão 
e insistiu mais uma vez que o 
México não pagará por isso. “Eu 
disse uma e outra vez, o Méxi-
co não vai pagar por nenhum 
muro”, disse.

Antes do anúncio de Peña 
Nieto, o presidente dos Esta-

Presidente do México,

Enrique Peña Nieto.

Taxas indevidas
A Fundação Procon-SP orien-

ta os consumidores sobre uma 
eventual cobrança indevida de 
taxas referentes a um seguro 
(odontológico ou de vida) na fatura 
de energia da empresa AES - Ele-
tropaulo. “Caso exista a cobrança 
indevida de algum seguro deve 
reclamar imediatamente junto a 
concessionária de energia”, afi rma 
o chefe de gabinete do Procon-SP, 
Carlos Alberto Estracine.

Trabalhadores da 
Volks em Taubaté 
aderem a PDV

Depois de fazerem um acordo 
com a Volkswagen, 615 traba-
lhadores de Taubaté aderiram 
ao Plano de Demissão Volun-
tária (PDV) da montadora. 
Segundo o Sindicato dos Me-
talúrgicos, o PDV foi aprovado 
pelo sindicato após a empresa 
alegar necessidade de redução 
no quadro de funcionários.

Pelo acordo, os trabalhadores 
que aderiram receberam entre 
25 e 35 salários como incen-
tivo, dependendo do tempo 
de empresa. Os metalúrgicos 
portadores de deficiência 
ocupacional receberam mais 
um salário por ano trabalha-
do. O PDV representa uma 
diminuição de 15% na força de 
trabalho da fábrica de Taubaté, 
que tinha 4 mil funcionários. A 
Volkswagen foi procurada pela 
reportagem e não falou sobre 
o assunto (ABr).
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Brasília - O Banco do Brasil 
tem como meta contratar R$ 
1 bilhão de crédito para fi -
nanciamento de veículos pelo 
aplicativo do banco no celular 
ou tablet neste ano. 

Segundo o diretor de Em-
préstimos do BB, Edson Pasco-
al Cardozo, oferecer o emprés-
timo para aquisição de veículos 
pelo mobile é um diferencial. 

Os veículos leves com até dois 
anos de fabricação contam com 
taxas mais baixas, as mesmas 
praticadas para fi nanciamento 
de veículos zero km. Ou seja, as 
novas taxas são para aquisição 
de veículos fabricados em 2015 
e 2016. A taxa do empréstimo 
feito pelo canal mobile caiu 
de 1,34% ao mês para 1,28%, 
na esteira da redução da taxa 
básica de juros, a Selic. Em 
2016, a venda de seminovos 
aumentou 24%, segundo dados 

Os veículos leves com até dois anos de fabricação contam com 

taxas mais baixas.
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BB espera contratar R$ 1 bilhão em 
fi nanciamento de veículos pelo celular

da Fenauto. Muitos consumido-
res têm optado por esse tipo 
de veículo em função do valor 
mais atrativo, principalmente 
se considerados os opcionais.

Para fi nanciar um veículo por 
canais móveis, o cliente nem 
precisa ir a uma agência para 
apresentar documentos. Basta 
tirar uma foto do documento 
do veículo e a análise é realizada 

em até um dia útil, no máximo. 
“Muitos clientes visitam as con-
cessionárias e revendas aos fi nais 
de semana, quando os bancos es-
tão fechados. Assim, o acesso ao 
fi nanciamento pelo celular é um 
grande diferencial, ampliando as 
possibilidades de negócios e a 
própria facilidade para o cliente 
simular e contratar o crédito”, 
explica Cardozo (AE).

Eike entra na difusão 
vermelha da Interpol

transação que envolveu conta 
do empresário no Panamá e 
remessa fi nal para o Uruguai.

A prisão de Eike foi decretada 
no dia 13. A PF acredita que o 
empresário pode ter saído do 
País usando passaporte ale-
mão. O delegado Tacio Muzzi, 
da PF, disse que não trabalha 
com a hipótese de que houve 
vazamento da Operação Efi ci-
ência, abrindo caminho para 
a fuga de Eike. A defesa do 
empresário informou que ele 
fi cou ‘surpreso’ com a ordem 
de prisão. O advogado disse 
que Eike vai se apresentar, 
mas não disse quando isso vai 
ocorrer (AE).

Défi cit da Previdência 
é o maior desde 1995

envelhece e isso gera cada vez 
mais benefícios, mas também 
há questões conjunturais. Em 
um ano particular, você pode 
ter uma geração de empregos 
menor. Como a arrecadação 
previdenciária está muito rela-
cionada à folha de pagamentos, 
isso afeta.”

Para este ano, a expectativa 
da pasta é um novo aumento no 
défi cit previdenciário. A previ-
são, segundo o secretário, é um 
resultado negativo em torno 
R$ 180 bilhões. Para Caetano, 
ainda que a Reforma da Previ-
dência proposta pelo governo 
seja aprovada até dezembro, o 
impacto nos cálculos de 2017 
é baixo, já que a discussão no 
Congresso deve se desenrolar 
ao longo do ano (ABr).

Peña Nieto cancela 
visita a Donald Trump

dos Unidos, Donald Trump, 
também ameaçou cancelar a 
reunião, em duas mensagens 
no Twitter. Na primeira, ele 
escreveu: “Se o México não está 
disposto a pagar pelo muro tão 
necessário, então seria melhor 
cancelar a próxima reunião”. 
Na segunda mensagem, Trump 
criticou o Tratado de Livre 
Comércio do Atlântico Norte 
(Nafta, na sigla em ingês), 
do qual o México e o Canadá 
fazem parte, como um “acordo 
comercial unilateral”, ou seja, 
para ele, os Estados Unidos 
não têm benefícios com esse 
acordo (ABr).

Preço médio de celulares 
subiu mais de 30%

os produtos atuais são maiores 
e melhores”, disse.

Sakis afi rmou ainda que os 
fabricantes têm segurado os 
preços e comprimido parte das 
margens para evitar que seus 
produtos percam competitivi-
dade em meio à crise econômica 
nacional. A consultoria IDC 
projeta crescimento de 3,5% 
nas vendas de smartphones em 
2017. Segundo a consultoria, os 
usuários trocam o celular a cada 
dois anos, em média. Hoje, 37% 
da base de aparelhos ativos foi 
adquirida em 2015, o que sugere 
um relevante potencial de troca 
e novas aquisições (AE).
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COLUNA DO HERÓDOTO

O público espera que os 

jornalistas saibam que 

a sua mais importante 

obrigação é a verdade

Realmente ela não é abso-
luta, difere do entendi-
mento de cada um, mas 

pressupõe que todos estejam 
imbuídos da boa fé. No clássico 
futebolístico  do fi nal de sema-
na, disputado entre os barri-
gudos contra os magrelas do 
que sobrou da redação nestes 
tempos de tecnologia, a falta na 
entrada da  grande área pode 
ser narrada como um pênalti 
por um e como uma catimba 
por outro jornalista presentes 
na cobertura da peleja. 

Em um episódio tão impor-
tante como esse o público 
fi scaliza a mídia e se os pro-
fi ssionais de imprensa para 
saber se se apoiaram em fatos e 
verifi cações, devidamente con-
textualizados, se o interesse 
público que está em jogo, se há  
justiça com os protagonistas 
e ufa.... transparência. Não se 
admite que jornalista cubra 
o jogo vestido com a camisa 
de um dos pugnantes. Afi nal, 
diz o proprietário da chácara 
Mahayana, a mulher de Cesar 
não basta ser honesta.

Os jornalistas sabem que 
as palavras que funcionam na 
comunicação não são as que ele 
escreve, mas o que o venerá-
vel público entende. Por isso 
capricham em tentar entender 
como age, pensa  quais são os 
interesses e os sonhos  do seu  
público alvo. Não julgam os 
jogadores da pelada pelo que 
pensa o adversário, o coro da 
torcida pela mãe do árbitro, do 
estado do gramado, da rainha 
da bateria na arquibancada  
e outros protagonistas do 
espetáculo. 

Julgam pelo que fazem os 
bravos jogadores  em campo. 
Avaliam se todos atuam de 
uma maneira limpa ou não, se 
respeitam ou não o código de 
ética do time que jogam ainda 
que os craques em campo sa-
bem que, eticamente, cada um 

representa a si mesmo. Mas não 
custa lembrar que há limites 
tanto na profi ssão como nas 
jogadas perigosas na boca do 
gol, uma vez que o fantasma 
dos sete a um contra a Alema-
nha ainda teima em vagar entre 
uma e outra árvore da reserva 
fl orestal protegida. 

A torcida que superlota as 
beiradas do campinho de futsal 
do sítio de fi nal de semana, 
não perdoa ninguém. Nem 
jogadores, nem o árbitro, nem 
os jornalistas que cobrem a 
porfi a. Estes são vaiados e 
muitas vezes ganham apelidos 
inusitados. Uns se revoltam, 
afi nal estão lá exercendo a sa-
cro santa profi ssão de informar 
aos demais convidados para a 
reunião, e que pilotam as cos-
telas na churrasqueira, o que 
acontece no futebol. 

Não se conformam que na 
esfera pública não donos nem 
da própria imagem, e para 
atenuar a polêmica tomam 
mais uma geladinha. Esque-
cem que alguns derrapam no 
sensacionalismo e exageram 
ora na furada do centro avante 
na cara do gol, ora na entrada 
violenta que o zagueiro deu no 
ponta direita. 

O fato é que com o advento 
do zapzap os jornalistas per-
deram o controle do que se 
passa em campo e um monte 
de penetras também publicam 
lances da partida e todos os 
que aproveitam a festa de fi nal 
de semana percebem aquele 
barulhinho que avisa que 
chegou uma nova mensagem. 
Essa miríade de informações, 
versões, opiniões, tudo com 
foto e vídeo só esquentam 
o ambiente. Felizmente, fe-
cham-se as cortinas e termina o 
espetáculo, minha gente, como 
dizia o Fiori. 

Todos, jogadores, torcedo-
res, jornalistas e penetras se 
juntam em uma verdadeira 
batucada brasileira onde o 
mestre sala é o Tio Sam que 
toca uma frigideira.

(*) - É âncora e apresentador do 
Jornal da Record News e editor do 

blog no R7 (herodoto@r7.com)
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Heródoto Barbeiro (*)

A mulher de Cesar

Carnaval no Rio terá 
31,8 mil banheiros 
móveis

A prefeitura do Rio de Janeiro 
apresentou o esquema operacional 
para o carnaval de rua deste ano. 
Serão 451 blocos que farão 578 
desfi les pelas ruas da cidade. A 
expectativa da Riotur é que 1,1 
milhão de turistas venham para a 
cidade no carnaval, injetando cerca 
de R$ 3 bilhões na economia. A es-
timativa é que a ocupação hoteleira 
na capital chegue a 80%.

A operação de trânsito contará com 
900 agentes, entre controladores da 
CET-Rio e guardas municipais, com 
apoio de 60 carros e 50 motocicletas, 
que trabalharão para manter a fl uidez 
do tráfego, coibir o estacionamento 
irregular, ordenar os cruzamentos e 
orientar os pedestres. O diretor da 
CET-Rio, Joaquim Diniz, disse que a 
operação lembra uma “mini Olimpí-
ada”, por causa da mobilização e dos 
recursos empenhados. 

A Secretaria Municipal de Saúde 
vai reforçar a equipe para o atendi-
mento pré-hospitalar nas áreas de 
maior concentração de público du-
rante a programação do carnaval de 
rua na cidade. Quatro postos serão 
montados: dois no Centro, um em 
Copacabana e outro em Ipanema/
Leblon. Os pontos de atendimento 
médico funcionarão nos dias de 
desfi les previstos no calendário 
ofi cial de blocos da cidade.

O presidente da Riotur, Marcelo 
Alves, ressaltou que a preocupação 
é gerar conforto e informação para 
os foliões (ABr).

Eike ‘vai se 
entregar’ o mais 
rápido possível

O advogado do empresário 
Eike Batista afi rmou ontem 
(26) que seu cliente pretende 
se entregar à Justiça o mais bre-
ve possível. Fernando Martins 
informou que o empresário está 
em Nova York, onde participa 
de reuniões de negócio. “Esta-
mos em contato com a Polícia 
Federal e o Ministério Público 
Federal, e a intenção dele é co-
operar com esses órgãos, como 
sempre cooperou, e retornar o 
mais rápido possível”, disse o 
advogado.

A Justiça expediu mandado 
de prisão preventiva contra 
Eike e mais oito pessoas acu-
sadas de desvio de dinheiro 
de obras públicas, corrupção 
ativa, passiva e organização 
criminosa. Entre as prisões, 
está a do ex-governador Sérgio 
Cabral, que já está detido no 
Complexo Penitenciário de Ge-
ricinó, no Rio. Policiais federais 
também cumpriram mandado 
de busca e apreensão na casa 
do empresário.

A defesa de Eike ainda não 
se posicionou sobre as acusa-
ções do MPF, que motivaram o 
pedido de prisão. O advogado 
também afi rmou que os docu-
mentos estão sendo analisados 
e que um posicionamento deve 
ser emitido por meio de nota à 
imprensa. O mandado de prisão 
está incluído na Operação Efi -
ciência, que é desdobramento 
da Operação Calicute. As inves-
tigações fazem parte da força-
tarefa da Operação Lava Jato 
no Rio de Janeiro (ABr).

Diante do surto de febre amare-
la, o Ministério da Saúde decidiu 
reforçar a distribuição da vacina 
contra a doença em 11,5 milhões 
de doses. Este ano, 5,5 milhões 
de vacinas já foram repassadas 
aos estados. Em anos em que não 
houve surto, foram distribuídas 
entre 800 mil e 1 milhão de doses 
do imunizante em todo o país, 
segundo a coordenadora do Pro-
grama Nacional de Imunizações, 
Carla Domingues.

Com 70 casos confi rmados da 
doença, o número de infectados 
pela febre amarela no Brasil em 
2017 já ultrapassou em menos 
de um mês os casos registrados 
na última grande ocorrência da 
doença no país, entre 2007 e 
2008, quando 48 pessoas foram 
contaminadas pelo vírus. Em 
2007, a doença se alastrou por 
nove estados, incluindo os da 
Região Sul. Este ano, até agora, 
o surto está concentrado em 
Minas Gerais, com casos regis-
trados também na Bahia, São 
Paulo e Espírito Santo.

Das 11,5 milhões de doses 
adicionais da vacina, 6 milhões 

Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, 

Adeilson Cavalcanti.

Um estudo do Centro de 
Estudos da Metrópole (CEM), 
realizado a pedido da Secre-
taria Municipal de Habitação 
da Prefeitura de São Paulo, 
revelou que o número de 
favelas, de domicílios e de mo-
radores nessas áreas cresceu 
“moderadamente” entre 2000 
e 2010, mas a taxas maiores 
do que o restante da cidade. 
No total, 11% da população 
de São Paulo ainda vive em 
favelas. O estudo quantifi cou 
o número de moradores em 
favelas e em loteamentos ir-
regulares no município de São 
Paulo, tomando como base de 
comparação principalmente os 
censos populacionais de 2000 e 
2010, entre outros dados. 

Nesse período, o número 
de favelas na capital paulista 
cresceu de 2.018 para 2.098, 
assim como o número de 
domicílios, de 291.983 para 
361.831, e de moradores em 
áreas de favela, de 1.172.043 
para 1.307.152. “Esse resul-
tado é compatível com os 
processos de verticalização 
e com a consolidação do 
“padrão alvenaria que hoje de-
senha a paisagem das favelas 
paulistas”, diz Eduardo Cesar 
Marques, pesquisador do CEM 
e coordenador do estudo. 
“E é igualmente compatível 
com a redução do tamanho 
das famílias que atualmente 
se observa no conjunto da 
população brasileira”.

O estudo também constatou 
que, entre 2000 e 2010, as 

Estudo do CEM, realizado por meio de contrato com

a Secretaria Municipal de Habitação, tomou

como base o período 2000 a 2010.
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Dentro dessa faixa etária, 
o sexo masculino repre-
senta a maioria (71,6%) 

de vítimas em potencial, e o 
principal golpe cometido é o 
roubo de identidade para fi rmar 
negócios ou obter crédito.

A pesquisa usou como base 
um grupo de pessoas com 
alta propensão a ser vítima de 
fraude, conforme o banco de 
dados da instituição. Os dados 
mostram que o público entre 
25 e 59 anos é o principal alvo 
(49,9%), à frente, inclusive, dos 
idosos (43,3%). No entanto, foi 
entre as pessoas acima de 60 
anos que a prática desse tipo 
de crime mais cresceu. Em 
terceiro lugar como vítima de 
fraudadores está o grupo que 
reúne jovens de até 24 anos 
(4,9%).

Para o especialista em pre-
venção a fraudes da Serasa, 
Daniel Nascimento, o aumento 
dos crimes contra idosos se 
explica pelo fato de que esse é 

É importante nunca perder de vista documentos,

cartão de crédito e folhas de cheque.
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Cresce número de idosos com 
alto risco de sofrer fraude no país
Estudo divulgado ontem (26) pela Serasa Experian revela que o percentual de idosos com chance de 
ser vítima de fraudes no país cresceu de 36,5%, no primeiro semestre de 2014, para 43,6%, no mesmo 
período de 2016

na região Sudeste do país são 
os principais alvos dos frauda-
dores, porque pessoas dentro 
dessa faixa etária estão econo-
micamente mais ativas: “Esse 
perfi l se encaixa no grupo que 
normalmente busca pequenos 
fi nanciamentos para a compra 
de itens como eletrônicos e 
eletrodomésticos”.

Para evitar cair em fraudes, 
o especialista alerta que é im-
portante nunca perder de vista 
documentos, cartão de crédito 
e folhas de cheque e recomenda 
que, ao sair na rua, a pessoa leve 
apenas documentos necessá-
rios. Outro cuidado importante 
é não repassar informações 
sobre documentos e dados 
pessoas por telefone, mesmo 
que o atendente tenha alguns 
dados reais da pessoa. Em 
casos envolvendo chamadas 
por telefone, a recomendação 
de Nascimento é buscar um 
telefone ofi cial da empresa e 
retornar a ligação (ABr).

um público que tem mais difi -
culdade em realizar operações 
bancárias e se adaptar ao uso 
da tecnologia empregada em 
caixas eletrônicos. “Além disso, 
o homem é mais visado porque, 
na maior parte das fraudes 
com documentos, o criminoso 

também é do sexo masculino e 
precisará, em algum momento, 
se passar pela vítima”, disse.

Ainda de acordo com o es-
tudo, dentro do elevado grau 
de risco, homens com idade 
entre 25 e 59 anos, renda entre 
R$ 850 e R$ 1.075 e residentes 

População em favelas paulistanas cresce 
mais do que no restante da cidade

condições sociais e urbanas 
no município como um todo 
melhoraram, apesar de o acesso 
a redes de esgotos ainda se 
constituir no indicador mais 
precário. “Mas as diferenças 
entre favelas e no interior de 
grandes favelas ainda são muito 
fortes”, constatou Marques. A 
população residente em favelas 
foi classifi cada em cinco grupos 
com características distintas: 
os quatro primeiros vivem em 
favelas que têm condições entre 
boas e ótimas, e um grupo de 
pessoas, morador de 84 favelas, 
tem condições muito precárias, 
sobretudo de infraestrutura.

Com relação aos loteamentos, 
em 2010 foram encontrados 
1.719.473 pessoas e 605.707 do-
micílios com condições sociais 
e urbanas intermediárias entre 
as condições das favelas e as 

do município. Os loteamentos 
também foram classifi cados 
em dois tipos: o primeiro, 
com infraestrutura quase 
completa, e o segundo, com 
acesso precário, por exemplo, 
a esgotamento sanitário (244 
loteamentos, no universo de 
1.559).

Marques sublinha que, por 
cobrir o período de 2000 a 
2010, esses resultados não 
registram os efeitos de dois 
processos recentes “impor-
tantes”: o programa Minha 
Casa, Minha Vida, criado pelo 
governo federal em 2009, que, 
segundo ele, construiu em 
torno de 120 mil moradias 
em São Paulo e, desde 2015, 
o desemprego e a redução de 
renda que podem ter “refor-
çado” a favelização (Claudia 
Izique/Ag. FAPESP).  

Febre amarela: distribuição de vacina
terá 11,5 milhões de doses

serão entregues nos próximos 
dias e 5,5 milhões serão distri-
buídos conforme a necessidade 
dos estados. Minas Gerais, que 
concentra o maior número de 
casos e de mortes pela doença 
até agora, recebeu pelo menos 
2,9 milhões de doses. A es-
tratégia do governo federal é 
bloquear o avanço da doença 
vacinando a população das 
regiões vizinhas a Minas.

O Espírito Santo, que não esta-
va incluído na área de recomen-
dação da vacina, passou a ter 37 
municípios com indicação para a 
imunização depois de registrar 
22 casos suspeitos de febre 
amarela. O Rio de Janeiro não 
registrou casos de febre amarela 
em 2017, mas, por fazer divisa 
com Minas Gerais, passou a ter 
14 municípios na área de reco-
mendação da vacina (ABr).

As ligações feitas de telefone fi xo 
para celulares vão fi car mais caras a 
partir de próxima semana. A Agên-
cia Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) autorizou as aperadoras 
a elevar a tarifa em média 1,33%. 
Para que os novos valores pos-
sam ser aplicados, as prestadoras 
devem dar ampla publicidade ao 
reajuste nas localidades de presta-
ção do serviço com antecedência 
mínima de dois dias. A Vivo poderá 
aumentar o valor das chamadas em 
2,28%, a Oi em 1,67%, a Sercomtel 
em 1,35%, a Claro em 0,88% e a 

Algar Telecom em 0,10%.
O valor da tarifa das chamadas 

de telefone fi xo para aparelhos de 
comunicação por rádio também so-
frerá reajuste. Neste caso, segundo 
a Anatel, a Vivo poderá aumentar o 
valor das chamadas em 2,28%, a Ser-
comtel em 1,35% e a Algar Telecom 
em 0,10% e a Oi em 1,03%. A agência 
reguladora não estabeleceu reajuste 
desse tipo de serviço para a Claro. 
Os reajustes serão aplicados apenas 
para as linhas do plano básico da te-
lefonia fi xa em chamadas locais ou de 
longa distância nacional (ABr).

Chamadas de fi xo para celular 
terão reajuste
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Fator humano
na aviação

Os recentes casos de 

acidentes na aviação 

levantam especulações 

sobre suas possíveis 

causas

Diversas opiniões aparecem 
sobre fatores externos, 
problemas com os pilotos e 

mesmo conspirações que possam 
ter causado o acidente. Quem 
vive no ambiente da aviação, no 
meu caso desde 1984 como pi-
loto, tende a buscar explicações 
técnicas plausíveis, uma vez que 
elas normalmente se aplicam a 
totalidade dos acidentes.

A inteligência humana é capaz 
de desenvolver equipamentos 
maravilhosos e depois operá-los, 
mas este envolvimento direto des-
de a concepção até seu uso, traz 
a possibilidade de que o mesmo 
elemento criativo e racional seja 
o causador de erros e indutor 
de eventos não desejados, os 
acidentes. Isto ocorre porque as 
características individuais das 
pessoas envolvidas são diferentes, 
assim como o são o treinamento 
e a capacidade de julgamento de 
cada uma delas.

Quem trabalha na aviação sabe 
que devido a natureza extrema-
mente técnica da atividade e ao 
envolvimento direto das pessoas, 
que são diferentes, o fator humano 
é sempre um aspecto decisivo 
quando se busca a explicação 
de eventos aeronáuticos. O fator 
humano pode ser por parte do 
controlador de voo, quando auto-
riza um voo e o controla, pode ser 
do especialista em manutenção, 
ao realizar ou conferir um proce-
dimento de manutenção na aero-
nave, ou por parte dos tripulantes, 
em especial, dos pilotos.

Quanto ao pessoal envolvido 
na atividade aérea, incluindo os 
pilotos, uma vez que se encon-
trem com as condições físicas e 
mentais adequadas, os fatores 
decisisvos são o treinamento e 
sua capacidade de julgamento. O 
treinamento é muito importante, 
e com a expansão da atividade 
aérea muitas novas escolas de 
aviação aparecem, e com elas a 
chance de que a formação do pi-
loto e seu treinamento não sejam 
o adequado. Neste ponto é funda-
mental a efi ciente fi scalização por 
parte da agência ofi cial, no caso 

a ANAC, que precisa ter pessoal 
em número e especialização mais 
do que sufi cientes.

Em relação à capacidade de 
julgamento, é importante que o 
treinamento obtido tenha sido 
de boa qualidade, pois o conhe-
cimento formal e as experiências 
na atividade aérea são fundamen-
tais. A boa formação, o adequado 
treinamento e a repetição de boas 
práticas levam, com a experiência, 
às boas decisões. Os exemplos 
da Força Aérea Brasileira e das 
grandes empresas regulares de 
aviação atestam estas práticas e 
seus resultados.

Devido a estas experiências 
e práticas, quando ocorre um 
acidente na aviação, é fácil de 
entender o porque se pergunta 
imediatamente qual era a situação 
meteorológica no local do aciden-
te. Não porque a meteorologia 
possa ter causado o acidente, o 
que até poderia excepcionalmen-
te ocorrer, mas porque na maior 
parte das vezes a situação meteo-
rológica adversa leva o piloto a ter 
que tomar decisões, fazer opções, 
e nesta hora, pressões diversas, 
má formação ou defi ciente treina-
mento podem fazer com que ele 
ultrapasse os limites da pilotagem 
segura, daquilo que foi treinado 
ou deveria ter sido treinado, e isto 
sim leva a acidentes.

Sem querer desprezar outras 
possibilidades, nós que estamos na 
aviação aprendemos que na maior 
parte dos casos foi um defi ciente 
planejamento do voo, uma falsa 
compreensão de uma situação, ou 
um erro de julgamento, feito em 
preciosos segundos durante um 
voo, que podem colocar toda uma 
situação a perder. Se olharmos 
com atenção podemos perceber 
estas situações fragilizadoras da 
segurança em todos os últimos 
acidentes aeronáuticos.

Nesta hora é importante ressal-
tar a necessidade de buscarmos 
a excelência na formação, no 
treinamento, na fi scalização, e 
nas práticas, para capacitarmos 
nossas tripulações a tomarem a 
melhor decisão sempre. Deixando 
a investigação de aspectos cons-
piratórios, caso existam, para a 
esfera policial.

(*) - É Ofi cial-Aviador da reserva da 
FAB, coordenador e professor da 

Academia de Ciências Aeronáuticas 
Positivo da Universidade Positivo.

Fábio A. Jacob (*)

A - Parar de Fumar 
Para auxiliar as pessoas a deixarem o cigarro e parar de fumar, o HCor 
criou o Programa ‘Vida Sem Cigarro’, um serviço que, em sua maior 
parte, é realizado por meio de consultas on-line - ideal para quem tem 
difi culdade de deslocamento ou para aqueles que viajam com frequên-
cia. Consiste em sessões de 30 minutos, com o objetivo de orientar o 
processo de cessação do cigarro, além da entrega de material de apoio. 
O programa on-line tem início entre a primeira e a última avaliação 
presencial realizada pelo médico, psicólogo e, se necessário, por um 
nutricionista. Para conhecer o programa e se cadastrar, acesse: (www.
vidasemcigarro.com.br) ou Núcleo de Atendimento Psicológico HCor 
no tel. 3053-6611 nos ramais: 7600 ou 7610 ou por e-mail: (vidassem-
cigarro@hcor.com.br).

B - Estudar na Nova Zelândia
Tendo na educação sua quarta maior fonte de divisas e excelentes alunos 
dentro e fora do país, a Nova Zelândia não mede esforços para estimular 
acordos de cooperação educacional entre nações, incluindo o Brasil. 
A partir de 16 de fevereiro e até o dia 30 de março, os candidatos que 
nutrem o desejo de se especializar devem  fazer sua inscrição online 
no site (http://bit.ly/1V4DWPf) e tentar uma vaga para Pós-Graduação, 
Mestrado ou Doutorado, que vão de seis meses a quatro anos. Agri-
cultura e Energia Renovável são as áreas prioritárias para o brasileiro 
pleiteante, escolhidas com o propósito de fomentar avanços em seu 
países de origem. A lista de instituições que oferecem as bolsas (http://
bit.ly/2j86H4w) inclui as oito universidades espalhadas pelo país (www.
studyinnewzealand.govt.nz).

C - Arca do Saber
A Fundação Alstom apoiará 18 projetos ao redor do mundo voltados 
à empregabilidade, bem-estar e educação infanto-juvenil. Entre os 
selecionados está a “Arca do Saber”, instituição social fundada em 
2001 que auxilia o desenvolvimento de crianças e jovens na Vila 
Prudente. O projeto envolve a criação de um centro de formação 
para a realização de treinamentos em parceria com instituições de 
ensinos profi ssionalizantes. Com 10 anos de atividade, a Fundação 
Alstom já apoiou um total de 151 projetos em 52 países. A instituição 
dispõe de um orçamento de um milhão de euros por ano para dedicar 
a propostas de colaboradores que se associam a parceiros locais e 
organizações sem fi ns lucrativos. Saiba mais em: (http://www.alstom.
com/foundation/). 

D - Profi ssionalização de Mágicos   
Em homenagem ao dia internacional dos mágicos, comemorado dia 31 
de janeiro, acontece no próximo domingo (29), no Estanplaza Paulista 
(Al. Jáu, 497), o primeiro ‘Congresso Viver de Mágica’, voltado para a 
profi ssionalização de mágicos atuantes e para a propagação de produção 
cultural. Entre os palestrantes e mágicos convidados, estão o ilusionista 
Gustavo Vierini, e o professor Rafael Baltresca. Outros mágicos conhe-
cidos do público, como André Attie, Bem Ludmer, Célio Amino, Dimy, 
Sany e Wagner Messa, também estarão presentes falando sobre suas 
carreiras e a atuação do mágico no mercado e sua participação na área 
cultural. Saiba mais em (www.viverdemagica.com.br). 

E - Contabilidade Fiscal
Para aumentar a capilaridade e fortalecer seus negócios em todo o território 
nacional, a Questor Sistemas Inteligentes, uma das principais provedoras 
de soluções tecnológicas voltadas à área de contabilidade fi scal do país, 
anuncia uma nova estratégia de expansão para impulsionar seu crescimento. 
A iniciativa contempla a abertura de um escritório em São Paulo, nomeação 
de dez novas revendas, além de novas contratações nas áreas técnica e de 
vendas. Com isso, a Questor estima um incremento de 30% nos negócios em 
2017 e alcançar um faturamento de R$ 135 milhões até 2020. Com sede em 
Chapecó e em São Paulo, a Questor atende companhias de todos os portes, 
em todo o Brasil. Outras informações no site: (www.questor.com.br).

F - Cofre Forte
A Prosegur – empresa líder em segurança privada no país e única presente 
em todo território nacional, segue seu plano de investimentos na área de 
negócio Prosegur Cash, responsável pelo serviço de logística de valores. 
A empresa está investindo R$ 370 milhões para ampliar a segurança de 
suas bases e frota de veículos. Com este montante, as bases receberam 
fortes investimentos em tecnologia e infraestrutura de ponta, tornando-
as ainda mais efi cientes e seguras, inclusive com uso de tecnologias que 
invalidam o dinheiro ou impossibilitam a chegada ao mesmo. Uma dessas 
tecnologias, o SIPE, sistema já instalado com sucesso nos carros-fortes 
da companhia, impede o arrombamento do cofre pela formação de uma 
barreira de poliuretano que impossibilita o acesso ao dinheiro. 

G - Para Viagens
O Dubbi, maior rede social de viajantes do Brasil, é um aplicativo para 
quem ama viajar. Neste espaço é possível postar qualquer pergunta rela-

cionada à sua viagem e obter uma resposta certeira de um dos membros 
da comunidade em poucas horas. Os assuntos variam entre os melhores 
destinos, os atrativos, orçamentos, roteiros, restaurantes, hotéis, transporte 
e muito mais. O Dubbi já tem mais de 40.000 usuários cadastrados, mais 
de 21 mil dicas e 500 relatos de viagem. A promessa do novo aplicativo 
é reunir uma comunidade ainda maior. A grande novidade é a funciona-
lidade que permite mandar mensagens por inbox para outros membros. 
Assim os viajantes podem obter dicas mais detalhadas ou ainda marcar 
uma viagem juntos. Saiba mais em (www.dubbi.com.br).

H - Enfermagem em Cardiologia
A UFSCar abriu inscrições para o curso de especialização em Enferma-
gem em Cardiologia e Cuidados Críticos, oferecido pelo Laboratório de 
Cardiologia do Departamento de Enfermagem. Com carga horária total 
de 448 horas e 19 meses de duração, o curso abrange a assistência de 
Enfermagem em cuidados críticos e a Enfermagem em Cardiologia clínica 
e cirúrgica; Emergências clínicas e cardiovasculares; Raciocínio clínico 
em Cardiologia; Farmacologia aplicada à Cardiologia e aos cuidados 
críticos; Segurança do paciente; Enfermagem baseada em evidências, 
entre outros. É destinado a profi ssionais graduados em Enfermagem, 
atuantes em centros cirúrgicos, UTIs, emergência, hemodinâmica, 
dentre outros segmentos. Mais informações: (https://cardiologia-denf17.
faiufscar.com/).

I - Cavaco de Eucalipto
Notando uma demanda crescente do mercado, a Duratex começou em 
2014 a comercializar também o cavaco de madeira gerado por suas fl ores-
tas cultivadas. Desde então, a empresa aumentou em 10 vezes o volume 
comercializado de cavaco. Para 2017, está programado um aumento de 
21% na comercialização deste produto em relação a 2016. O cavaco de 
madeira é uma biomassa fl orestal que gera energia limpa e menos gases 
de efeito estufa, se comparada com outras fontes energéticas como o 
gás natural e o óleo BPF (derivado do petróleo). Entre os clientes que 
adquirem o cavaco de madeira da Duratex estão usinas para a geração 
de energia e indústrias do ramo alimentício, que o utilizam para obter 
vapor e gás quente. 

J - Game de Fuga
Em parceria com a Rádio Geek (www.radiogeek.com.br) rádio ofi cial da 
Campus Party 2017 (que acontece de 31/1 a 5/2 no Anhembi), o Esca-
pe Hotel (www.escapehotel.com.br) leva ao maior evento tecnológico 
aberto do Brasil uma sala de jogos de fuga exclusiva - e com ingresso 
gratuito. O game é o “Illuminati”. Nele, os jogadores devem evitar que 
uma ordem secreta milenar, que controla governos e guerras, destrua 
metade da Terra. Como são esperadas cerca de 90 mil pessoas nesta 
edição da #CPBR10, os jogadores terão de ser muito bons para evitar 
a tragédia - o tempo de cada partida será de exatos 15 minutos. Única 
casa de jogos de fuga 100% imersiva do Brasil, o Escape Hotel terá 
seu game na área Open Campus, com fácil acesso aos campuseiros e 
público em geral. 

A - Parar de Fumar
Para auxiliar as pessoas a deixarem o cigarro e parar de fumar, o HCor 

D - Profi ssionalização de Mágicos  
Em homenagem ao dia internacional dos mágicos, comemorado dia 31

Ao todo, as companhias 
aéreas transportaram 
88,7 milhões de passa-

geiros, frente aos 96,2 milhões 
registrados em igual período do 
ano anterior. Essa é a primeira 
vez em dez anos que o país 
tem queda no número de pas-
sageiros transportados pelas 
companhias de aéreas.

Em 2016, ano marcado pela 
crise econômica, a demanda dos 
brasileiros pelo transporte aé-
reo recuou 5,7% na comparação 
com 2015. No mesmo período, 
por sua vez, a oferta de assen-
tos por parte das empresas 
também diminuiu em 5,9%. Por 
outro lado, a chamada taxa de 
aproveitamento das aeronaves 
em voos domésticos foi de 80%, 
frente a 79,8% em 2015, varia-
ção positiva de 0,2%. Com o 
resultado de dezembro de 2016, 
a demanda doméstica apresen-
tou o 17° mês consecutivo de 
retração. Já a oferta doméstica 
teve a 16ª baixa sucessiva.

Em 2016, a demanda dos brasileiros pelo transporte aéreo 

recuou 5,7% na comparação com 2015.

Juros do crédito 
rotativo chegam
a 484,6% ao ano

Os juros médios do cartão de cré-
dito rotativo alcançaram 484,6% ao 
ano em dezembro de 2016. O valor é 
recorde na série histórica do Banco 
Central (BC), iniciada em março de 
2011. O crédito rotativo geralmente 
é usado quando o cliente não tem 
condições de pagar o valor total da 
fatura do cartão de crédito. Ele, 
então, quita apenas uma parte e o 
valor restante é cobrado nas faturas 
seguintes com juros mais caros que 
os habituais. 

As informações sobre os juros em 
dezembro estão na Nota de Política 
Monetária, divulgada ontem (26) 
pelo BC. A autoridade monetária 
informou ainda que os juros do car-
tão de crédito parcelado chegaram 
a 153,8% ao ano em dezembro de 
2016, caindo 1,6 ponto percentual 
em relação a novembro e subindo 
17,6 pontos percentuais na compa-
ração com dezembro de 2015. 

Os juros totais do cartão de crédi-
to encerraram 2016 em 112,4% ao 
ano, com queda de 5,5 pontos per-
centuais em relação a novembro, 
mas alta de 15,1 pontos percentuais 
ante dezembro de 2015. O BC 
também informou que o saldo total 
das operações de crédito atingiu 
R$ 3,107 trilhões em dezembro de 
2016. O valor representa retração 
de 3,5% em relação a dezembro 
de 2015. O BC atribuiu a queda à 
retração da economia (ABr).

A companhia Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) fechou 2016 
com resultados recordes: o lucro 
líquido ajustado aumentou 47%, 
ou seja, 2,5 bilhões de euros, e o 
lucro líquido fi cou em cerca de 
1,8 bilhões de euros. Os resulta-
dos, que foram aprovados pelo 
Conselho de Administração da 
empresa em Londres, também 
mostraram que o ebit ajustado 
aumentou 26%, um valor total 
de 6,1 bilhões de euros, e que 
todos os setores fi caram com 
números positivos e melhores 
em relação aos de 2015.

Já a dívida líquida industrial 
da FCA no fi nal do ano passado 
diminuiu e fi cou em 4,6 bilhões 
de euros, meio bilhão de euros a 
menos que em 31 de dezembro 
de 2015. Além disso, a compa-
nhia tem a previsão de fechar 
2017 com uma receita líquida 
entre 115 e 120 bilhões de eu-
ros, um ebit ajustado de mais 
de 7 bilhões de euros, um lucro 
líquido ajustado de 3 bilhões 
de euros e uma dívida líquida 
industrial inferior a 2,5 bilhões 
de euros.

CEO da Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne.
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Aéreas registram primeira 
queda no número de 

passageiros em 10 anos
Balanço divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostra que o número de passageiros 
transportados pelas empresas aéreas no país diminuiu 7,8% no ano passado na comparação com 2015

empresas brasileiras teve incre-
mento de 2,9% em relação ao 
ano anterior, totalizando 7,5 mi-
lhões. O número de passageiros 
transportados em dezembro de 
2016 foi de 682,3 mil, elevação 
de 7,5% na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior, 
melhor resultado desde 2000. 
Já a demanda por voos inter-
nacionais em 2016 apresentou 
ligeira queda (0,3%) em rela-
ção aos 12 meses de 2015. A 
oferta internacional caiu 3,1% 
no período.

A quantidade de carga paga 
transportada no mercado do-
méstico no ano passado tam-
bém acumulou redução de 5,4% 
em relação a 2015, atingindo 
325 mil toneladas. No período 
de janeiro a dezembro de 2016, 
a carga paga internacional 
transportada por empresas 
brasileiras acumulou aumento 
de 1% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2015, somando 182,2 
mil toneladas (ABr).

De acordo com a Anac, en-
quanto a companhias Avianca 
e Azul tiveram crescimento da 
ordem de 13,2% e 1,8%, res-
pectivamente, em dezembro 
passado, as líderes do mercado 
aéreo nacional, Gol e Latam, 
registraram retração de 3,5% 

e 7,6%, respectivamente. Em 
dezembro passado, as duas 
gigantes mantiveram-se na li-
derança do mercado doméstico, 
com participações de 37,4% e 
32,7%, respectivamente.

O total de passageiros em 
voos internacionais feitos pelas 

‘Queremos trabalhar com 
Trump’, diz CEO da FCA

O CEO da FCA, Sergio Mar-
chionne, comentou sobre os 
resultados positivos da empresa 
no ano passado e também falou 
sobre uma notifi cação sobre pos-
síveis violações da legislação do 
país sobre poluição do ar da com-
panhia.  Além disso, o CEO tam-
bém falou sobre o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump. 
“Apreciamos as propostas de 
Trump e o seu empenho pelo se-

tor automobilístico. Queremos 
trabalhar com” ele, afi rmou 
Marchionne. O mandatário e 
o empresário se encontraram 
em uma reunião presidencial 
com líderes de montadoras na 
última terça-feira (24), na qual o 
magnata norte-americano havia 
prometido reduzir os impostos 
para incentivar investimentos 
da indústria automotiva no país 
(ANSA).
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Algo que há uma década 

parecia pouco provável 

já está acontecendo

Segundo a mais recente 
pesquisa do IBGE, os 
equipamentos móveis se 

consolidaram como principais 
meios de acesso à internet no 
Brasil. De acordo com o IBGE, 
92,1% do acesso à rede são 
feitos por esse tipo de equipa-
mento no País - batendo, pela 
primeira vez, os computadores 
pessoais.

E faz total sentido, porque, 
no decorrer dos últimos anos, 
celulares, smartphones e 
tablets vêm se tornando o 
controle remoto do mundo. 
Atualmente, é possível pagar 
quase qualquer conta por meio 
dos aparelhos móveis, comprar 
produtos e serviços, além, cla-
ro, de assistir a fi lmes e séries, 
adquirir ingressos para cine-
ma, teatro, shows e acessar as 
redes sociais a qualquer hora 
e em qualquer lugar.

O que explica essa inversão, 
além da praticidade? O fato 
de que esses equipamentos 
poupam tempo de seus usuá-
rios. E tempo é o ativo mais 
precioso da modernidade. 
Ninguém mais quer pegar 
fi la no shopping para pagar o 
estacionamento, por exemplo. 
Ou sair do carro para passar o 
cartão de débito ou de crédito 
após abastecer em um posto 
de combustíveis. É tempo 
que pode ser usado com o 
que gostamos, realmente, de 
fazer. E muitas empresas já 
entenderam essa mudança de 
conceito.

Outro dado que ajuda a 
entender o mundo em que 
estamos vivendo é da mais 
recente pesquisa Global Mobile 
Consumer Survey, realizada 
pela consultoria Deloitte. De 
acordo com ela, os brasileiros 
desbloqueiam o celular, em 
média, 78 vezes por dia. As mu-
lheres são as que mais mexem 
no smartphone, 89 vezes, con-
tra 69 dos homens. O número 
é maior entre os jovens dos 
18 aos 24 anos. Eles checam 
seus dispositivos móveis 101 
vezes ao dia, enquanto que as 
pessoas mais velhas (entre 45 
e 55 anos) verifi cam o aparelho 
50 vezes.

Na palma da mão. Os núme-
ros do estudo do IBGE vão ao 
encontro da terceira edição 
da pesquisa PayPal/Ipsos, di-
vulgada em novembro do ano 
passado, segundo a qual 17% 
de tudo o que foi comprado 
online no Brasil nos 12 meses 
anteriores teve como ponto 
de partida um smartphone. 
Em 2015, o mesmo indicador 
havia fi cado em 13%. Ou seja, 
quem adquire o aparelho passa 
a usá-lo para tarefas antes mais 
fáceis de serem executadas à 
frente de um PC. É, sem dú-
vida, a revolução dos devices 
móveis.

Já um estudo contratado 
em 2016 pelo PayPal Brasil à 
Euromonitor International - a 
respeito de internet móvel 
e mercado de pagamentos 
eletrônicos - apontou que, 
até 2020, cerca de 4,5 bilhões 
de pessoas no mundo inteiro 
serão assinantes de internet 
móvel. E o Brasil tem e terá um 
papel importante nesse cres-
cimento: o país deverá contar 
com mais de 250 milhões de 
usuários de dispositivos mó-
veis com acesso à web até o 
fi nal da década

Também segundo a Euromo-
nitor, hoje 100% da população 
brasileira está coberta por 
redes celulares; e 94% contam 
com alguma cobertura de rede 
3G. Aliás, o Brasil é o segundo 
colocado na América Latina 
em termos de penetração da 
tecnologia de internet móvel - 
atrás somente da Costa Rica.

Desafi os à frente. Voltando 
ao estudo do IBGE, 82,8% 
das pessoas que vivem em 
áreas urbanas têm celular. Já 
nas regiões rurais, o índice cai 
para 52,8%. Eis aí um primeiro 
desafi o para as empresas de 
telecomunicação.

Outro é construir um cenário 
que envolva as gerações mais 
velhas. De acordo com este 
mesmo estudo, os Millennials 
realmente são o ponto de 
apoio da revolução digital. As 
pessoas entre 25 e 29 anos são 
as que têm maior acesso ao 
celular, com 89,8%. Seguidas 
pelo grupo dos 20 aos 24 anos, 
cujo índice é de 89,6%; e pela 
faixa entre 30 e 34 anos, com 
89,4%.

Outra conclusão interes-
sante (e que representa um 
terceiro desafio): quanto 
maior a escolaridade, maior o 
número de pessoas que têm 
celular - 97% de quem tem 15 
anos ou mais de estudo usa 
o dispositivo. Entre aquelas 
sem instrução ou com menos 
de um ano de estudo, o per-
centual cai para 40,5%, um 
gap gigantesco. O rendimento 
fi nanceiro também tem infl u-
ência. Entre as pessoas que 
recebem mais de 10 salários 
mínimos, 96,4% têm algum 
tipo de equipamento móvel. Já 
entre as pessoas que não têm 
rendimento ou que recebem 
até 1/4 de salário mínimo, o 
índice fi ca em 53,9%.

Em um setor no qual a evo-
lução é exponencial, parece 
que “mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades”, como 
diria Camões. E a impressão 
que se tem é a de que, cada 
vez mais, os consumidores e 
as consumidoras passarão a 
levar soluções cada vez mais 
tecnológicas no bolso ou na 
bolsa. E gastarão menos e me-
nos cliques para ganhar mais 
e mais tempo para viverem 
a vida. 

(*) - É Diretor Geral do PayPal
para a América Latina.

Mario Mello (*)

Os smartphones estão 
se tornando o controle 

remoto do mundo

O MPF pediu ao STF no fi m do ano passado que 
incluísse três novos anexos à delação premiada 
de Nestor Cerveró, ex-diretor da Área Interna-
cional da Petrobras, após ele apresentar novos 
fatos sobre a corrupção na empresa.

Em um de seus últimos atos como relator da 
Operação Lava Jato, o ministro do STF Teori 
Zavascki, no entanto, negou o pedido do MPF, ale-
gando que isso poderia prejudicar a apreciação da 
delação original. Ele, entretanto, não descartou 
os novos fatos, ordenando que fossem apurados 
em uma nova investigação, sob sigilo.

No despacho em que indeferiu a homologação 
dos novos anexos, tornado público ontem (26), 
Zavascki revelou alguns dos argumentos do MPF 
a favor da inclusão dos novos depoimentos, que 
são sigilosos, na delação premiada de Cerveró. 
Os novos fatos dizem respeito ao pagamento 
de vantagens indevidas para a ampliação de 
instalações da BR Distribuidora; à aquisição 
de precatórios pela Petrobras e pela BR Dis-
tribuidora; e ao pagamento de propina para o 
fornecimento de asfalto em Mato Grosso. Cerveró 
citou o nome de uma alta autoridade do estado 
como envolvida no esquema.

Segundo o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, os novos anexos situam-se “no 
entorno do escopo temático da Operação Lava 
Jato, afi gurando-se instrumentalmente conexos 
a ela”. A colaboração premiada de Nestor Cerveró 
foi homologada por Zavascki em 14 de dezem-

O deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR) afirmou 
que o Brasil começou a re-
cuperar sua credibilidade 
no mercado internacional. A 
avaliação do parlamentar vai 
ao encontro da informação 
divulgada pelo Banco Central 
de que o investimento estran-
geiro no país cresceu 6% em 
2016, alcançando US$ 78,9 
bilhões. Em dezembro foram 
US$ 15,4 bilhões, um recorde 
para o ano e o maior valor 
desde dezembro de 2010.

Para o tucano, esse é o início 
de um novo tempo. Ele avalia 
que, se medidas corretas conti-
nuarem sendo tomadas e as re-
formas forem aprovadas, a crise 
será superada e a nação voltará 
a crescer, gerando emprego e 
riquezas. “Com o impeachment 
de Dilma, o Brasil começou a 
recuperar a credibilidade. Com 
o novo governo e o amplo apoio 
no Congresso, começamos uma 
nova etapa para a economia 
do Brasil. A credibilidade é 
um passo importante, assim 
como a estabilidade política, 
que tem sido demonstrada com 
esse apoio do Parlamento ao 
governo”.

Segundo Hauly, o consumi-
dor interno está um pouco mais 

Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR).

Projeto condiciona 
funcionamento de 
veículos ao uso do 
cinto 

Está pronto para ser votado 
na Comissão de Constituição 
e Justiça o projeto que obriga 
a existência, nos veículos au-
tomotores, de mecanismo que 
obrigue o afi velamento prévio do 
cinto de segurança por todos os 
ocupantes, como condição para 
o acionamento do veículo. A exi-
gência não se aplica aos veículos 
de transporte de passageiros com 
mais de dez lugares e aos veículos 
destinados à exportação. 

O autor da proposta, senador 
Waldemir Moka (PMDB-MS), 
ressaltou pesquisa da OMS que 
revela que a falta de uso do cinto 
de segurança é o principal fator 
de risco associado a ferimentos 
e mortes entre os ocupantes de 
veículos. De acordo com o estudo, 
o uso do cinto reduz em até 50% 
o risco de ferimentos fatais em 
motoristas e ocupantes do banco 
dianteiro e em até 75% em ocu-
pantes do banco traseiro.

“Embora saibamos que o 
uso do cinto deva basear-se no 
respeito à vida, no autocuidado, 
na proteção a todos, a despeito 
da própria legislação já exigir o 
seu uso, constatamos que, na 
prática, as pessoas subestimam 
os riscos ao qual estão expostas”, 
destacou. Em relatório favorável 
à proposta, o senador Dário Ber-
ger ressaltou que a proposta tem 
a virtude de proteger a vida ao 
mitigar os riscos de lesão e morte 
(Ag.Senado).

Regras visam reutilizar 
alimentos e diminuir 
desperdício

A Comissão de Seguridade Social 
da Câmara aprovou projeto apre-
sentado pelo deputado Givaldo 
Vieira (PT-ES) que estabelece 
regras para a destinação de resí-
duos alimentares, com o objetivo 
de combater o desperdício de 
alimentos. A proposta recebeu 
parecer favorável do relator, de-
putado Chico D’Angelo (PT-RJ). A 
versão foi relatada pela deputada 
Tereza Cristina (PSB-MS).

A principal mudança desta versão 
em relação ao texto original é a ex-
clusão da pena de detenção (de um 
a seis meses) para quem destruir ou 
descartar alimento apto ao consumo. 
Para o relator, a exclusão é importan-
te porque, entre outros motivos, não 
é possível “defi nir o que é alimento 
apto para consumo humano além 
de qualquer dúvida. Ademais, não 
se justifi ca o enquadramento como 
crime ambiental a disposição no 
ambiente de matéria orgânica bio-
degradável”, disse D’Angelo.

Em relação ao poder público, o 
projeto institui algumas obrigações, 
como fornecer estrutura para rece-
ber e redistribuir alimentos próprios 
para o consumo humano; divulgar 
procedimentos de doação de ali-
mentos aos geradores de resíduos; 
incentivar o uso de tecnologias que 
minimizem a geração de lixo reapro-
veitável; e incentivar a implantação 
de mercados para comercialização 
de alimentos aptos para o consumo, 
mas próximos da data de vencimento 
ou suscetíveis a descarte em razão 
da aparência (Ag.Câmara).
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Além da iniciativa sobre a educação, a reforma da Previdência Social também

será destaque da atividade parlamentar.
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Para ajudar os brasileiros 
a lidarem com o a população 
idosa que aumenta no país, o 
senador Omar Aziz (PSD-AM) 
quer que o tema do envelheci-
mento e do cuidado e respeito 
aos idosos façam parte do 
currículo da educação bási-
ca. O projeto, de sua autoria, 
modifi ca a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) e 
determina que especialistas 
em gerontologia, ou áreas 
afi ns que estudam o envelhe-
cimento, ensinem o conteúdo 
nas escolas.

Segundo projeções do IBGE, 
em 2060 o Brasil terá mais 
de 58 milhões de pessoas 
na terceira idade. De acordo 
com o órgão, a expectativa de 
vida dos brasileiros também 
aumentará. Hoje, as mulheres 
vivem em média 78,5 anos, 
contra 71,5 anos dos homens. 
As projeções do IBGE apon-
tam que em 2060, as mulheres 

viverão, em média, 84 anos, 
enquanto os homens, até os 
78. Na justifi cativa do texto, 
Omar destacou as mudanças 
no perfi l da população brasi-
leira e lembrou que o número 
de idosos em idade produtiva 
é cada vez maior. 

“A escola precisa ser chama-
da a colaborar na ação educa-
tiva das novas gerações para 
a compreensão das virtudes e 
vicissitudes da terceira idade, 
com vistas a permitir uma con-
vivência intergeracional mais 
harmônica, em benefício de to-
dos”, afi rmou. Para Otto Alen-
car (PSB-BA), relator que deu 
parecer favorável à aprovação 
da proposta, o grande número 
de idosos é uma realidade no 
Brasil e exige ajustes em todas 
as políticas públicas, inclusive 
na educação. O projeto tramita 
em decisão terminativa na 
Comissão de Educação (Ag.
Senado).

Será o primeiro grande tema 
num ano que deve ser 
marcado por discussões 

sobre propostas de reformas 
econômicas e sociais de gran-
de impacto. Além da iniciativa 
sobre a educação, a reforma 
da Previdência Social também 
será destaque da atividade par-
lamentar. Apesar de ainda estar 
tramitando na Câmara, ela já foi 
alvo de duas audiências públicas 
no Senado.

Outros assuntos relevantes 
já fazem parte do dia-a-dia do 
Senado. Entre eles estão as mu-
danças na legislação trabalhista, 
a restrição aos “super-salários” 
no serviço público e as dívidas 
dos estados com a União.

A MP 746 promove a reorga-
nização do ensino médio, com 
a estruturação do currículo em 
blocos temáticos, menos disci-
plinas obrigatórias e estímulo à 
educação integral. Já aprovada 
pela Câmara, ela tranca a pauta do 
Senado e será obrigatoriamente o 
primeiro tema a ser votado a partir 
do dia 2 de fevereiro, quando as 
deliberações recomeçam.

Alvo de nove audiências públi-
cas durante sua passagem por co-
missão mista, a proposta foi du-

Novo ensino médio pode abrir a 
pauta de 2017 no Plenário do Senado
O Senado iniciará seus trabalhos de 2017 analisando o projeto de reestruturação do ensino médio, 
enviado pelo governo federal sob a forma de medida provisória

ramente criticada por sindicatos 
e associações de professores e 
estudantes, mas recebeu elogios 
de pesquisadores e especialistas 
da área. Estes, porém, pediram 
atenção ao fi nanciamento da 
expansão da educação integral 
e à formação de educadores. A 
escolha da ferramenta da me-
dida provisória para o tema foi 
vista com reservas por todos os 
debatedores.

A reforma da Previdência en-

caminhada pelo Poder Executi-
vo foi aprovada pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Câma-
ra e ainda precisará passar por 
uma comissão especial antes da 
deliberação do Plenário daquela 
Casa. Antes mesmo de chegar ao 
Senado, porém, ela já é um dos 
assuntos mais discutidos pelos 
senadores e é considerada um 
objetivo prioritário do ano.

O presidente Michel Temer 
também deverá enviar ao Con-

gresso uma proposta de reforma 
trabalhista, com alterações na 
CLT. Algumas medidas já conhe-
cidas que o governo federal deve 
introduzir são o fortalecimento 
das negociações coletivas, que 
poderiam se sobrepor à legisla-
ção em alguns pontos (jornada, 
férias, intervalos), a reorganiza-
ção da carga horária semanal e 
a possibilidade de expansão dos 
contratos de trabalho temporá-
rio (Ag.Senado).

Investimento estrangeiro em 
alta é início de uma nova fase

confi ante e os acenos que go-
verno e Congresso têm dado no 
sentido de realizar as reformas 
infl uem diretamente na con-
fi ança por parte do investidor 
brasileiro e estrangeiro. “Nesse 
momento em que se começam 
as reformas mais importantes, 
é óbvio que não só os empre-
sários brasileiros, mas também 
os estrangeiros, comecem a 
participar dessa nova etapa na 
vida do país, como mostra esse 
pequeno, mas já importante 
crescimento do investimento 
estrangeiro no Brasil”.

O resultado de entradas de 
recursos estrangeiros superou a 

expectativa do Banco Central, 
que era de US$ 70 bilhões.  
Esses investimentos signifi cam 
dinheiro destinado a gerar mais 
riquezas para o país. Normal-
mente, são recursos usados 
para expandir produção, com-
prar mais equipamentos e gerar 
empregos. Em 2017, Hauly 
acredita que o país terá a grande 
oportunidade de fi nalizar as 
reformas e dar uma importante 
guinada que refl etirá positiva-
mente nos anos seguintes. O 
tucano é o relator da Comissão 
Especial da Reforma Tributária, 
considerada por ele a principal 
delas (psdbnacamara).

Cerveró tenta ampliar delação 
premiada na Lava Jato

Nestor Cerveró, 

ex-diretor 

da Área 

Internacional 

da Petrobras.

bro de 2015, enquanto o pedido do MPF para a 
inclusão dos novos depoimentos foi feito quase 
um ano depois, em 13 dezembro de 2016. Já no 
dia seguinte, o ministro negou a petição.

O despacho de Teori Zavascki é datado de 
poucos dias antes do início do recesso do STF, 
em 21 de dezembro de 2016. No último dia 17 
de janeiro, Janot enviou uma nova petição ao 
ministro, pedindo que fossem enviadas à PGR 
as folhas referentes aos novos anexos, que não 
haviam sido remetidas de volta após ser negada a 
inclusão na delação original de Cerveró, de modo 
que pudesse tomar as providências cabíveis para 
prosseguir a apuração dos fatos (ABr).

Escolas poderão ter 
aulas sobre respeito
e cuidado aos idosos



Se o tema 

Relacionamentos fosse 

algo simples, seja 

entre pessoas, pessoas 

e empresas ou mesmo 

entre empresas, não 

haveria a necessidade 

de contratos

Afi nal, se uma pessoa ama 
outra, qual a necessida-
de de se estabelecer a 

forma com que este amor deve 
se expressar? Eventualmente, 
dentro das empresas, escuto 
que contratos são instrumen-
tos de proteção. Me pergunto: 
proteção contra quem?! Afi nal, 
quem é que quer estabelecer 
uma relação próxima com os 
inimigos? Talvez Sun Tzu!

Se o cliente é o ‘inimigo’ 
talvez a relação comece na 
mão errada. Não quero dizer 
com isto que não devam existir 
contratos e leis. Estes me pare-
cem ótimos instrumentos para 
um início de conversa. É como 
um grupo de referências para 
quem vem chegando ao mundo 
dos relacionamentos. 

Trazendo para nossa conver-
sa, todo relacionamento terá 
seus desafi os. Relacionamento 
é a universidade da vida.

Descompasso na relação 
é um tema comum e parte 
da brincadeira. O que social-
mente viemos aprendendo, 
principalmente no Brasil, é 
que formas alternativas de 
acordos e entendimentos têm 
mostrado que quando busca-se 
tirar da mesa o vilão e a vítima, 
as relações tendem a chegar a 
um bom termo. Posso atestar 
por experiência própria que 
a forma como se encara os 
relacionamentos faz ‘só’ toda 
a diferença.

Se você olha o cliente como 
alguém que irá lhe atacar, então 
é isto que ele irá fazer. Se você 
olha para o cliente como um 
parceiro de negócios, então 
é isto que você irá encontrar. 
Isto não signifi ca uma atitude 
ingênua de que problemas não 
acontecerão. Talvez muito pelo 
contrário, mas isto permite que 
eventualmente você se colo-
que no lugar do seu cliente. 

Este ‘se colocar no lugar 
do cliente’ signifi ca que você 
tem mais do que simpatia ou 
empatia. Você vai além disto. 
Você chega ao nível da compai-
xão que é verdadeiramente se 
tornar um com o cliente. É um 
estágio avançado onde a em-

presa e o cliente se tornam um. 
Um não vive sem o outro. 

Trazendo um pouco de 
romantismo para a mesa, a 
abertura de capital de uma 
empresa deveria ter este sig-
nifi cado, onde o cliente tem 
a possibilidade de se tornar 
sócio (e naturalmente uma 
parte concreta) da empresa 
que ele admira.

Estes últimos anos têm sido 
extremamente desafiadores 
em muitos sentidos. Tenho 
visto um número crescente de 
acordos formais com multas e 
penalidade cada vez mais pe-
sadas. Parece que uma relação 
que excede o valor de uma bala 
precisa de acordos e termos de 
várias páginas. Talvez por isto 
tenha surgido o documentário 
(Terms and Conditions May 
Apply) que mostra  a situação 
estranha em que nos metemos 
dentro da Internet.

Tem sido natural a assinatura 
de contratos simples que che-
gam a ter entre 20 e 50 páginas. 
Parece que a Relação agora 
tem um ‘manual de boa con-
duta’. Dentro de um cenário 
como este, que tipo de espaço 
existe para a descoberta e para 
o crescimento? A expansão das 
relações não acontece em um 
terreno estritamente limitado. 
O tema relacionamento com 
clientes vem se tornando a bola 
da vez. Muito por conta das 
informações sobre o cliente e 
a relação que par e passo vêm 
sendo digitalizadas.

Cada movimento, cada click, 
cada interação com a marca 
estão sendo traduzidos em bits 
& bytes, o que tem facilitado 
a compreensão da chamada 
jornada do consumidor. Even-
tualmente, algumas empresas 
acabam traduzindo este mar de 
informações sobre seus clien-
tes como carta branca para 
fazer o que lhes apraz.

Talvez valha, antes de sair 
usando os dados em benefício 
próprio, abrir um diálogo com 
os clientes. Aliás, muito do que 
se fala hoje sobre privacidade 
de dados têm ligação com este 
uso inconsciente de todo e 
qualquer dado de cliente.

E em sua empresa o que 
vem antes, o contrato ou o 
relacionamento?

(*) - É CEO da youDb, blogueiro da 
Exame.com, autor do livro “Além 

do Lucro – Tocando o invisível no 
Relacionamento Empresa-Cliente”; 

e co-autor do livro “Mind The Gap 
– Porque o Relacionamento com 

Clientes vem antes do Marketing”.

Contrato
de Relacionamento 

com clientes
Leonardo Barci (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171
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DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO
S.O.S COMPUTADORES COMÉRICO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº
52.202.553/0003-92 e Inscrição Estadual nº 117.173.377.115, comunica o extravio
das Notas Fiscais Fatura Mod.1 a seguir, já inutilizadas de nº 0001 à 12800 e em
branco de nº 12.801 à 14.000.                                                    (25, 27 e 28/01)

2ª Vara Cível - Regional Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001359-88.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - 
Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) SEVERINA S.S. TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO ME, CNPJ. 14.989.639/0001-56, na 
pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por 
parte de CARGA PESADA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, objetivando a cobrança 
de R$ 7.069,76 (Jan/2016), oriundos das parcelas vencidas em Nov/2013, Julho e Agosto de 2014, no 
valor de R$ 1.787,02 cada, conforme Contrato de Venda e Compra C/C Reserva de Domínio e Outras 
Avenças, firmado entre as partes em 24/06/2013. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua 
citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, apresente contestação. 
Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 18 de 
novembro de 2016. 

1ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião, PROCESSO Nº 0034946-38.2013.8.26.0100 ( USUC 600 ) O(A) Doutor(a) Paulo César 
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) herdeiro 
de Carmen Fidelis e de Sylvia Fidelis, a saber: Francisco Lima Borges; herdeiros de Francisco 
Torquato Avólio; réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Valmir de Souza Almeida e Valdirene 
Rodrigues Almeida ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Elias Casseb, nº 195, Jardim Santa Mônica, Subdistrito Pirituba, São Paulo, SP, com 
área de 174,24 m2, inscrito no cadastro municipal sob o nº 124.092.0089-2, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

5ª Vara Cível – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
4004910-45.2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Alexandre Marcondes Cabral Pereira de Souza, CPF. 359.746.948-56 que VSTP Educação Ltda, 
CNPJ nº 43.045.772/0001-52, ajuizou-lhe uma ação Monitória para cobrança de R$ 7.806,14 (Dez/2013) 
acrescidos de juros e correção monetária, decorrentes do inadimplemento do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi deferida a 
sua citação por edital para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou oponha 
embargos, ficando isento de custas, e honorários advocatícios em caso de pagamento, sob pena de 
converter-se o mandado inicial em mandado executivo (701 do CPC). Não sendo apresentado embargos 
monitórios à ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2016. 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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BENEFÍCIO FISCAL POR INSCRIÇÃO NO PAT
Empresa optante pelo Simples Nacional pretende se inscrever no PAT, terá 
algum benefício fiscal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO NO REGIME PARCIAL DE TRABALHO
Qual o número de dias de aviso prévio por demissão sem justa causa no 
regime parcial de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO CONTRATADO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA TEM 
DIREITO A DAR ENTRADA NO SEGURO DESEMPREGO NA RESCISÃO?  

Informamos que sendo a rescisão contratual por término de contrato 
de experiência, o empregado não faz jus ao seguro-desemprego, uma 
vez que conforme art.3º da Lei nº 7.998/90 terá direito à percepção 
do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa.

CARÊNCIA PARA RECEBER A LICENÇA MATERNIDADE
Qual o prazo de carência para a licença maternidade de funcionária do 
MEI, funcionária grávida pode ser registrada? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADAS DOMÉSTICAS QUE POSSUEM MAIS DE 01 ANO DE REGIS-
TRO SERÁ OBRIGATÓRIO FAZER A HOMOLOGAÇÃO NA DEMISSÃO?

Informamos que a Lei Complementar nº 150/2015, que regulamenta 
o trabalho do empregado doméstico, não determina sobre a homolo-
gação da rescisão do contrato de trabalho bem como a contribuição 
sindical, portanto, se nem mesmo a lei que regulamenta esses 
trabalhadores determinam obrigatoriedade em ambas as situações, 
consequentemente não são obrigatórias.

CONDIÇÕES PARA O RECOLHIMENTO DO INSS
Empresa prestadora de serviços de jardinagem executou serviços 
para outra empresa retendo INSS da tomadora dos serviços. A 
empresa tomadora deverá recolher este INSS usando qual código de 
recolhimento. A guia de INSS é recolhida com o CNPJ da prestadora de 
serviços? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Pesquisadores, empresas de consul-
toria e representantes de órgãos 
ambientais participaram de um 

seminário que deu início às discussões. 
O evento foi organizado pela Fundação 
Renova, criada pela mineradora Samarco 
para gerir as ações de reparação dos danos 
causados pelo episódio. Novos encontros 
ocorrerão nas próximas semanas.

A Secretaria de Meio Ambiente precisará 
apontar o que será feito com toda a lama 
dispersa. Não haverá uma única solução e 
nem todo o rejeito será retirado. Medidas 
diferentes deverão ser adotadas, levando 
em conta que a região afetada é composta 
por áreas com características distintas. 
Um acordo assinado entre a Samarco, suas 
acionistas Vale e BHP Billiton, o governo 
federal e os governos de Minas Gerais e do 
Espírito Santo estabeleceu que toda a área 
que sofreu impacto deverá ser recuperada 
pelas empresas. 

Entre as obrigações defi nidas está o ma-
nejo dos rejeitos. Embora esse acordo te-
nha sido contestado pelo Ministério Público 
Federal (MPF) e ainda não tenha validade 
judicial, as partes signatárias estão cum-
prindo o combinado. Segundo a Fundação 
Renova, 39 milhões de metros cúbicos de 
rejeitos escaparam dos limites do complexo 
minerário da Samarco. Desses, 20 milhões 
estão depositados no trecho que vai até 
a Usina de Candonga, em Santa Cruz do 
Escalvado (MG). Em um desdobramento 
do acordo, a Fundação Renova protocolou 
nos órgãos ambientais um ofício assumindo 
o compromisso de retirar 11 milhões de 
metros cúbicos de lama.

No município de Barra Longa, foram 
recolhidos 170 mil metros cúbicos. Além 
disso, está em curso uma dragagem na 
Usina de Candonga. Cerca de 500 mil me-
tros cúbicos já foram retirados e a meta é 
chegar a 10 milhões. Nos próximos meses 
também terão início os trabalhos na região 
de Bento Rodrigues. O objetivo será tirar 
do local aproximadamente 1 milhão de 
metros cúbicos. Não há previsão para a 
conclusão de todo o trabalho, que deverá 
levar alguns anos.

Thiago Marchese, gerente de Programas 
Socioambientais da Fundação Renova, des-
tacou a importância de convidar pessoas 
de notório saber, com múltiplas visões, 
para contribuir na elaboração do plano. 
Para Zuleika Torquetti, superintendente de 
Gestão Ambiental da Semad, o seminário é 
também uma forma de ouvir a sociedade, ali 
representada pela comunidade científi ca, 
especialistas e consultores. Ela também vê 
benefícios para o processo de tramitação 
do plano de manejo. 

O principal desafi o na elaboração do pla-
no é levar em conta as peculiaridades das 

Área afetada pelo rompimento de barragem no distrito de Bento Rodrigues.

Destino de rejeitos da tragédia de 
Mariana será decidido em 45 dias
O plano de manejo dos rejeitos de mineração espalhados após a tragédia de Mariana começou a 
ser discutido e deverá ser entregue em 45 dias à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad) de Minas Gerais
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diferentes áreas atingidas. Neste sentido, 
parece consenso entre os especialistas 
que o rejeito não deve ser retirado inte-
gralmente. Parte dele seria manejada de 
outra forma. O pesquisador Luiz Eduardo 
Dias, engenheiro agrônomo da Universi-
dade Federal de Viçosa (UFV), acredita 
que mobilizar especialistas de diferentes 
áreas é o caminho certo e que é possível 
chegar a um plano que sirva até como 
modelo internacional para recuperação 
ambiental. 

Segundo o engenheiro agrônomo, a 
decisão de retirar ou não o rejeito deve 
levar em conta alguns fatores. “Que tipo de 
solo existia embaixo do local onde ocorreu 
a deposição? Qual a espessura do rejeito 
que está por cima do solo original? São 
questões a serem observadas. Em função 
do tipo de uso do solo, muitas vezes não 
há necessidade dessa retirada”. Ele acres-
centa que não há nenhum impedimento 
químico para manter o rejeito no local, 
uma vez que ele é um material inerte, isto 
é, não interage como o meio ambiente e 
tem baixa toxicidade.

O impacto da retirada de rejeitos em 
áreas agricultáveis é uma das maiores pre-
ocupações do especialista em solos Carlos 
Ernesto Schaefer, pesquisador de pedolo-
gia e morfologia da UFV. Ele defende o uso 
do bom senso para encontrar soluções mais 
simples, economicamente mais exequíveis 
e com resultados práticos mais rápidos 
que atendam, sobretudo, os interesses de 
populações que foram afetadas, como os 
agricultores e ribeirinhos.

“A remoção do rejeito nas áreas agricultá-
veis próximas aos rios gera problemas que 
multiplicam o impacto ambiental. Quando 

passou o tsunami de lama, a planície fl uvial 
foi decapitada, isto é, ela perdeu um volu-
me enorme de material. E no lugar desse 
material, o rejeito fi cou depositado. Quando 
observamos as margens dos rios, vemos 
inclusive que esse rejeito não é puro. É 
uma mistura com o solo que já existia no 
local. Portanto, ali não há mais o material 
antigo e se você tirar o rejeito, o que vai 
sobrar será algo praticamente ao nível do 
rio. No primeiro verão chuvoso em que o 
nível do rio oscilar, ele irá inundar todas 
essas áreas. É possível imaginar problemas 
até de saúde, porque vão se formar lagoas 
que poderão facilitar a proliferação de 
mosquitos”.

A proposta apresentada por Carlos 
Ernesto é cobrir o rejeito com o solo do 
próprio entorno, possibilitando que o 
agricultor tenha de imediato a chance de 
voltar a produzir nessas áreas adjacentes ao 
Rio Carmo, ao Rio Gualaxo e ao Rio Doce. 
Essas áreas, segundo ele, são geralmente 
as melhores que os proprietários têm dis-
poníveis em suas terras. “Os agricultores 
precisa voltar a ter suas casas, pomares, 
suas roças de subsistência, o pasto para as 
vacas, a horta, as plantações. E essa técnica 
de recobrimento do solo já está aconte-
cendo com sucesso em algumas áreas, por 
iniciativa de alguns poucos proprietários”, 
acrescenta o pesquisador.

Carlos Ernesto lembra que suas conside-
rações valem para áreas rurais. Em áreas 
urbanas e adjacentes às cidades e às vilas, 
a remoção do rejeito deve ocorrer resga-
tando as características mais próximas do 
original, uma vez que as pessoas nesses 
locais não dependem desse solo para sua 
subsistência (ABr).

1ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0180652-28.2008.8.26.0100 ( USUC 748 ) O(A) Doutor(a) Paulo 
César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, da Comarca de de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)(s) Victorio Finzetto; herdeiros de Beatriz Casari Finzetto ou Beatriz Casari; Aramifício 
Avilândia S.A. Importação, Indústria e Comércio, por seu representante legal; réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Atacadão - Distribuição, Comércio e Indústria Ltda. ajuizou ação 
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Raimundo 
Pereira de Magalhães (antiga Estrada de São Paulo a Campinas), nº 11.980 e Avenida Elisio Teixeira 
Leite, fundos, no bairro Parada de Taipas, Distrito de Jaraguá, São Paulo, SP, com área de 32.206,96 
m², contribuinte n. 190.060.0108-1 (parte de uma área maior), alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

MAKRO ATACADISTA S.A. torna público que requereunaCETESB  a Renovação de
Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito à
Rua Carlos Leal Evans, nº 252. Jardim Santa Francisca. Guarulhos/SP.
CONTECH ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA EPP. torna público que solicitou junto à
SVMA - Secretaria do Verde e Meio Ambiente/CETESB a Renovação de Licença de
Operação para Fabricação de Estruturas Metálicas, n.e., sito à Rua Suzana, nº 570.
Jardim Independência. São Paulo/SP.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS
HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP nº 1014, com escritório à Rua Tenente
Negrão, 140 - 3º andar - CEP: 04530-030- São Paulo - SP, devidamente autorizado pelo(s)
Comitente(s) Vendedor(es) SW09 Panamby Empreendimento Imobiliário SPE LTDA. e
Stuhlberger - Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscritos, respectivamente, nos CNPJs sob
nºs 09.129.955/0001-18 e 59.751.982/0001-04, com sede nesta capital do Estado de São Paulo, na
Alameda Santos, nº 1.343 - 18º andar - Cerqueira César, CEP: 01419-002, venderão em Leilão
Extrajudicial os seguintes imóveis: LOTE 1 - Unidades nº 1.104 e 1.105, localizadas no 11º andar do
Edifício Siqueira Campos, situados à Alameda Santos nº 1.347 (entrada pelo nº 1.343), no 17º
Subdistrito - Bela Vista, inscritos nas Matrículas nºs 122.910 e 122.911 do 4º CRI de São Paulo/SP.
Lance Inicial: R$387.000,00. LOTE 2 - Apto. nº 82, localizado no 8º andar ou 11º pavimento do
Condomínio Edifício Itapeva Park, situado à Rua Alcantarilla, nº 363, na Vila Andrade, 29º Subdistrito
- Santo Amaro, 2 vagas indeterminadas na garagem coletiva. Matrícula nº 265.841 do 11º CRI de
São Paulo/SP. Lance Inicial: R$304.500,00. LOTE 3 - Apto. nº 52, localizado no 5º andar ou 7º
pavimento do Edifício Jardin De Provence, situado na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 38 e Rua
José Ramon Urtiza, na Vila Andrade, incluídas as vagas nºs 12 e 13. Matrícula nº 294.436 do 11º
CRI de São Paulo/SP. Lance Inicial: R$360.500,00. LEILÃO em 07/02/2017 às 10h30. Correrão por
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição dos imóveis no leilão, como: pagamento
à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura
Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registrários etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. Os
imóveis serão entregues desocupados. Leilão online através do site www.sold.com.br.

Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.
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(Prédio Ensino Fund.)
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Industrial, Eletros e Inform.
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Geladeiras, Balanças,

Telefones, Etc
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Geradores e Equip. Indust.

Geradores, Manipuladores
Telescópicos, Mini
Carregadeiras, Etc
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Mat. de Const., Inds. e Eletros

Cxs. D’agua, Lavadoras de
Alta Pressão, Tubos PVC,

Pisos, Ares , TVs, Etc
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Industrial

Tratores, Bombas de
Abastecimento, Motocana,
Redutores, Aero Solo, Etc

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará

ao leiloeiro
 5% sobre  o valor da

arrematação.

MAXCASA XVII - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - CNPJ/MF nº 10.439.154/0001-38 - NIRE 
35.300.477.642 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária  a ser realizada em 09 de fevereiro de 
2017 às 10:00h - Ficam por meio desse os Srs. Acionistas da Maxcasa XVII Empreendimentos Imobiliários S/A devida-
mente convocados a comparecem na sede da Companhia, no dia 09/02/2017, às 10h para participarem de assembleia 
geral extraordinária que terá a seguinte ordem do dia: deliberar a respeito da Proposta de aditamento à Escritura de 
Primeira Emissão de Colocação Privada de Debêntures com garantia real e fidejussória da Companhia encaminhada 
pelo credor no dia 24/01/2017, bem como as consequências de sua não aceitação, além das alternativas da Companhia 
para a obtenção dos recursos necessários à liquidação dos passivos, inclusive a propositura de eventuais medidas 
judiciais. Os Srs. Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma 
do Artigo 126, § 1º e 2º da Lei 6.404/76. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Sociedade, 
com antecedência de 48 horas da realização da Assembleia, aos cuidados do Sr. Luiz Henrique Vasconcellos, no 
mesmo endereço da Companhia. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 10h, com a presença da 
maioria dos acionistas e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois. Encontram-se à disposição 
dos acionistas, na sede social da Companhia, cópias dos documentos a serem discutidos na Assembleia. A Direção.
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O avanço do crime organizado na região é uma 
das principais preocupações das autoridades na 
região onde, atualmente, atuam 21 mil militares. 

Na década de 1950, mil profissionais exerciam a missão 
de garantir a tríade “integridade nacional, soberania e 
defesa da pátria” nos 9.762 km de fronteira brasileira da 
região com Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. Nessa 
faixa, as Forças Armadas exercem o chamado poder de 
polícia em 150 km, por meio de 24 pelotões e um efetivo 
de 1.500 militares provenientes de todo país.

Nas áreas de selva amazônica, que compreende o ter-
ritório de oito países, a chamada Amazônia Legal, ainda 
atuam dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (Farc), que não aceitaram o acordo de paz 
com o governo do país, além de um efetivo de 400 guer-
rilheiros do grupo peruano 
Sendero Luminoso. No ano 
passado, o diálogo entre 
o governo colombiano e 
as Farc se intensificou e, 
após um acordo que não 
foi aceito pela população 
colombiano, as partes fir-
maram um novo acordo em 
novembro.

"Está havendo um pro-
cesso de pacificação, de 
desarmamento, mas nos 
preocupa a Frente Número 
1 [das Farc, composta por 
200 guerrilheiros], que 
existem indícios de que al-
guns elementos talvez não 
fossem aderir ao processo 
de pacificação. A droga, a cocaína, o skunk, que entra 
aqui dentro no nosso país [por essa região] é proveniente 
dessa área”, explica o comandante Militar da Amazônia, 
general Geraldo Antonio Miotto.

Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o ar-
senal de armas dos dissidentes das Farc pode inclusive 
chegar às facções criminosas responsáveis pela atual 
crise no sistema penitenciário brasileiro. “Com o acordo 
de paz [descumprido], o arsenal deles está ficando uma 
de parte na mão dos dissidentes ou mesmo não sendo 
entregue. Essas armas podem vir a chegar aos nossos 
centros metropolitanos, agravando a crise de segurança 
[pública no país]”, aponta.

Fronteiras
O Brasil tem, ao todo, 17 mil km de fronteiras. Em 

toda a América do Sul, o país só não faz divisa com 
Chile e Equador. Os desafios, no entanto, vão além do 
tráfico de drogas. De acordo com o general Miotto, as 
tropas militares enfrentam diariamente a pesca ilegal, 
o tráfico de armas, contrabando, garimpo ilegal, dragas 

Amazônia Legal: 21 mil militares atuam 
para garantir segurança nas fronteiras

A apreensão de drogas é frequente na região da 
Amazônia. Apenas no início de janeiro, o Exército 
Brasileiro apreendeu 905kg de skunk, maconha com 
alto teor de THC, no rio Japurá. A droga foi encontrada 
boiando no rio após o naufrágio de um barco e os 
trafi cantes fugiram. Mais de vinte pacotes foram 
recolhidos e encaminhados à Polícia Federal.

Japurá (AM) - Pelotão especial de fronteira, em Vila Bittencourt,
próximo à Colômbia.

Valter Campanato/ABr

nos rios, imigração ilegal, 
desmatamento, infrações 
ambientais, pistas de pouso 
ilegais, extração ilegal de 
madeira e tráfico de ani-
mais silvestres.

“Tudo isso que ocorre na 
fronteira vai impactar nos 
grandes centros urbanos 
do nosso país e com orga-
nizações criminais fomen-
tando”, disse. Segundo o 
militar, o tráfico interna-
cional de animais silvestres paga valores exorbitantes 
por uma espécie rara ou em extinção, como a jiboia, 
que chega a ser negociada por US$ 1.500 dólares; a 
cobra coral verdadeira, por R$ 31 mil dólares e a arara-

azul que pode valer R$ 60 
mil dólares, com destinos 
a países europeus e aos 
Estados Unidos.

Isolamento
As grandes distâncias 

dos centros urbanos im-
põem aos mil i tares e 
moradores das regiões de 
fronteiras limitações como 
infraestrutura precária e 
até mesmo ausência de 
serviços do Estado em de-
corrência de verdadeiros 
vazios demográficos. O 
acesso restrito é realizado 
por meio dos rios ou rotas 
aéreas que, em determina-

das regiões, são quinzenais.

“Estou acostumada com o isolamento. A família militar 
aqui no pelotão é a minha família. Em uma cidade grande 
as opções de lazer são mais diversas. Aqui é uma vida 
muito tranquila e até mesmo limitada, mas a experiência 
nessa região é algo que vou levar para o resto da minha 
vida. Atendemos uma área muito importante para o país”, 
conta a tenente Fernanda Nascimento, farmacêutica de 
25 anos. A militar é uma das duas oficiais mulheres da 
tropa do Exército em Vila Bittencourt.

Quarenta minutos de lancha separam Vila Bittencourt 
de La Pedrera, a cidade mais próxima, na Colômbia. 
É de lá que os moradores podem sair de avião a cada 
quinze dias. A comunidade, que abriga um pelotão de 
fronteira, está localizada a 1.062 km da capital, Ma-
naus. Aparelho presente na mão de vários moradores 
do vilarejo, o celular permite acesso ao restante do 
país por meio da internet. “Apesar de fraca, a internet 
nos conecta com o restante do país. Mas sinto falta do 
telefone, de ligar e ouvir a voz das pessoas da minha 
família”, afirma Fernanda.

O técnico de enfermagem 
em Vila Bittencourt, cabo 
Rosuel Matos, de 22 anos, 
não pretende deixar a re-
gião. Nascido em Tabatinga 
(AM), o jovem pretende 
cursar enfermagem em 
Manaus e retornar para um 
dos pelotões de fronteira 
do país. “É perigoso convi-
ver com a guerrilha, o local 
não tem infraestrutura 
adequada, às vezes tenho 
muito medo de ataques do 
narcotráfico, mas gosto 
dessa região e quero con-

Ministro da Defesa, Raul Jungmann, visita o
sistema integrado de sensoriamento (Sisfron)

próximo à fronteira com o Paraguai.
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tinuar na fronteira, apesar de todas as dificuldades”, 
diz. Em geral, os militares vão acompanhados de seus 
familiares quando servem nos pelotões de fronteira por 
períodos que duram, no mínimo, um ano.

SisFron
Em visita ao centro de controle do Sistema Integrado 

de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), em Dourados 
(MS), o ministro Raul Jugmann ressaltou o importância 
da atuação do 35 mil militares da Marinha, Exército e 
Aeronáutica nas regiões de fronteiras de todo país. O 
sistema, desenvolvido pelo Exército Brasileiro, com 
orçamento de R$ 450 milhões previstos para 2017, 
permitirá a fiscalização da faixa limítrofe com os 10 
países sul-americanos.

“A fronteira está distante fisicamente, mas está mais 
do que nunca, perto das nossas cidades, das nossas 
metrópoles. É na defesa delas, na segurança, que vamos 
conseguir reduzir essa onda de criminalidade. Vamos 
conseguir combater, aqui no seu início, as drogas, o 
contrabando, o descaminho”, ressaltou.

Divulgação



O futuro do varejo é o foco 
do NRF Retail BigShow 
2017, em Nova York

Entre os dias 15 e 17 

de janeiro, em New 

York, o mundo teve 

contato com o que de há 

mais avançado para a 

indústria de varejo

Tudo o que foi mostrado 
no NRF Retail BigShow 
2017 – o maior evento de 

tecnologia para varejo do mundo 
–, desde o mais conceitual ao mais 
concreto, tinha um único objetivo: 
melhorar a experiência do usuário 
de modo a aumentar o volume de 
vendas e diminuir a desistência do 
cliente e a perda de oportunidades 
de negócios. 

Para atingir essa meta, o mer-
cado vem, há anos, passando por 
transformações profundas em 
seu modelo de atendimento ao 
cliente, sempre buscando formas 
de melhorar a experiência do con-
sumidor, administrar o inventário, 
melhorar e facilitar a vida dos 
atendentes na loja. 

Durante a NRF 2017, pudemos 
ver soluções tecnológicas que 
viabilizam estas transformações 
– ofertas prontas e com cases de 
sucesso pelo mundo, mas ainda 
imaturas no mercado brasileiro. 
Por esta razão, muitos dos fabri-
cantes e integradores que atuam 
no Brasil estão criando áreas es-
pecifi cas para atendimento desta 
vertical que vem liderando em 
termos de importância.

A busca pela nova experiência 
no varejo é tal que, na exposição 
deste ano, o grande destaque fi cou 
por conta de soluções espetacula-
res e geniais para o varejo. Neste 
ano, o show teve foco exclusivo 
em tecnologia e inovação. Nada 
de expositores mostrando ideias 
mais tradicionais como arquitetu-
ra de lojas, desenhos de torres de 
serviços, etc. 

Como todos os principais 
players falaram sobre tecnologia, 
encontramos as maiores multina-
cionais de TI presentes ao evento, 
porem com discursos e soluções 
disruptivas para o momento atual 
de mercado no Brasil. 

Neste cenário, uma classifi cação 
das principais inovações para 
varejo mostradas no NRF 2017 
passaria por cinco categorias 
diferentes: 

1 – Infraestrutura: A cate-
goria inclui Wi-Fi, Beacon (Blue-
tooth) e câmeras para captação 
de vídeo usadas em aplicações 
de segurança, mapeamento de 
tráfego e reconhecimento facial. 
As soluções de infraestrutura mos-
tradas no NFR 2017 listam, ainda, 
tecnologias de sensoriamento 
RFDI, QR Code, NFC. Outra área 
bem explorada cobre as redes de 
baixo custo, baixa velocidade e 
longo alcance LPwan, ideais para 
suportar dispositivos IoT. 

2 – Soluções de engajamento 

do client/prospect: sempre de-
senvolvidas sobre a infraestrutura 
descrita acima, tratam-se de ofer-
tas de provadores inteligentes com 
recurso de prova virtual de roupas 
a partir do uso de tecnologia de 
realidade aumentada. O resultado 
é que o consumidor experimenta 
virtualmente trajes diferentes. Os 
corredores do NRF 2017 traziam, 
também, soluções de interação 
com cliente que oferecem a ele, 
eletronicamente, roupas em ta-
manhos e cores diferenciadas. Há, 
ainda, soluções que reconhecem a 
chegada do cliente na loja e ime-
diatamente começam a interagir 
com ele, oferecendo produtos 
de acordo com seu perfi l, idade, 
preferências, etc.  

Extremamente rica, essa cate-
goria trouxe, também, soluções 
de checkout rápido e efi ciente. 
Outra ênfase foi em ambientes 
interativos dentro dos provedores 
da loja.  

Uma das novidades mais atra-
entes: quando o consumidor toca 
em um produto dentro da loja, 
ele passa a visualizar, via digital 
signage, mesas digitais ou por 
meio de seu smartphone, todas as 
informações sobre aquele objeto 
(preço, tamanhos disponíveis, 
cores). 

Já existem no mercado, tam-
bém, ofertas que permitem a uni-
fi cação da experiência de compra 
que, agora, pode ser iniciada em 
um ambiente físico (loja) e conti-
nuar em meio digital (uma página 
de e-Commerce, por exemplo) e 
vice-versa. 

3 - Soluções que dão poder 

aos vendedores da loja: Essa 
categoria inclui ofertas de inven-
tário automático para controle de 
prateleiras. Ou seja: se um produto 
sai da prateleira, automaticamen-
te chega outro para substituí-lo. 
É possível contar, também, com 
ferramentas para saber quem está 
loja, por onde está andando, onde 
está parado mais tempo e ainda 

qual sua idade média, gênero e 
até mesmo traços de seu estado 
de humor frente aquele produto 
(a solução indica se a pessoa está 
feliz, triste, surpresa)  

A NRF 2017 mostrou, ainda, fer-
ramenta de interação com cliente 
para informá-lo sobre numeração, 
cores e ainda alternativas a um 
produto – isso vale mesmo quando 
o consumidor ainda está dentro 
do provador.

4 - Soluções de controle de 

inventário: Categoria baseada 
no uso de IoT com diversas alter-
nativas de sensores. A NRF 2017 
trouxe preços do RFID muito 
menores, por volta de 0,10 cents 
cada etiqueta, além do uso de 
QR Code para identifi cação de 
produtos.

Uma vez tendo produtos sen-
sorizados com possibilidades de 
leitura, é fácil juntar a essa plata-
forma soluções que inventariam o 
armazém. Isso pode ser feito por 
meio de torres móveis de leitura, 
capazes de analisar por sensor 
ou por vídeo a disponibilidade de 
produtos em cada prateleira da 
warehouse. A mesma operação 
pode ser realizada com a ajuda de 
um drone, algo que faz sentido es-
pecialmente no caso de armazéns 
com pé direito muito alto. 

5 - Soluções de gestão estra-

tégica com foco no Board da 

empresa de varejo: O conhecido 
NOC (Network Operation Center) 
conta agora mais um enorme nú-
mero de ferramentas de software 
que permite a criação de um Board 
Room capaz de avaliar cada loja, 
seus resultados e vendas, estoque 
e comportamento de clientes. 
Essa análise pode ser feita a par-
tir de “n” variáveis, em acessos 
totalmente online. Para isso, o 
uso de ferramentas de Analytics 
é fundamental. Durante a NRF 
2017, fi cou claro que essas ferra-
mentas estão na mão dos grandes 
fabricantes globais. 

A IBM, por exemplo, mostrou a 
efi ciência do uso do Watson para 
planejamentos de marketing. É um 
novo motor de pesquisa voltado 
para construção de campanhas de 
marketing que, cedo ou tarde, irá 
concorrer com o Google.

O motor de busca do Watson 
pode melhorar previsões inclu-
sive climáticas, aumentando a 
precisão das promoções sazonais 
(por exemplo, roupas de verão, 
roupas de inverno) do varejo. 
Isso pode aumentar a efi ciência 
da operação. 

Nos três dias do NRF 2017, fi cou 
claro que a soma do BigData com 
Analytics com recursos de vídeo é 
o tipo de solução com maior matu-
ridade e maior disponibilidade no 
mercado, principalmente no por-
tfólio dos grandes fabricantes. 

A hora e a vez do Onmi 

Channel 

Em resumo, estamos no cami-
nho do varejo omni channel. Isso 
está acontecendo, porém, com 
uma multiplicidade de alterna-
tivas e de custos extremamente 
grande.

Diante deste quadro, cada em-
presa deve planejar e determinar 
o plano de ataque para que a 
transformação digital aconteça de 
forma suave, transparente e com 
baixo impacto sobre a plataforma 
de negócios atual. É essencial 
olhar este mundo de soluções com 
o apoio de empresas de inovação 
e tecnologia com comprovada 
capacidade de entender o grau 
de maturidade destas tecnologias 
dentro do mercado brasileiro. Isso 
signifi ca checar a adaptabilidade e 
a integração dessas inovações do 
varejo com os diversos ambientes 
e públicos que existem hoje no 
Brasil. 

Esses são pontos críticos de 

sucesso. 

As novas soluções de varejo 
devem ser tropicalizadas ao Brasil. 
O País é grande e diverso, com 
mercados e perfi s de consumido-
res muito originais. 

O processo de renovação tem 
como ponto crítico o desenho das 
fases de implementação e exige 
harmonia e sincronicidade entre 
o Board e as áreas comercial, de 
marketing e de TI. É bom lembrar 
que modelos fi nanceiros baseados 
em OPEX vêm cada vez mais via-
bilizando as propostas e os planos 
de transformação digital. Esse é 
o momento para a mudança bem 
pensada e bem implementada. 
O resultado é, seguramente, o 
aumento da efi ciência e das ven-
das, além do surgimento de novos 
serviços que podem ser implanta-
dos dentro da loja, fazendo toda 
a diferença. 

(*) É CEO & President da Go2neXt 
Cloud Computing Builder & 

Integrator.

Paulo Henrique Pichini (*)

São Paulo, sexta-feira, 27 de janeiro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
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News@
Questor amplia presença no Brasil 

@Para aumentar a capilaridade e fortalecer seus negócios em todo 
o território nacional, a Questor Sistemas Inteligentes, uma das 

principais provedoras de soluções tecnológicas voltadas à área de 
contabilidade fi scal do país, anuncia uma nova estratégia de expansão 
para impulsionar seu crescimento. A iniciativa contempla a abertura 
de um escritório em São Paulo, nomeação de dez novas revendas, 
além de novas contratações nas áreas técnica e de vendas. Com isso, 
a Questor estima um incremento de 30% nos negócios em 2017 e 
alcançar um faturamento de R$ 135 milhões até 2020.

Nova linha de multifuncionais da Toshiba

@O Grupo Malca, responsável pela distribuição de multifuncionais 
da Toshiba no Brasil, apresenta 23 novos produtos distribuídos 

em duas linhas de impressoras multifuncionais: a monocromática e 
a colorida. Os novos modelos da e-STUDIO combinam um conjunto 
de funções para atender às necessidades de impressão, gerencia-
mento de documentos e fl uxo de trabalho das aplicações de negócio. 
Todas as funções dos novos equipamentos, inclusive, foram desen-
volvidas para tornar as operações das organizações mais efi cientes 
e econômicas, melhorando o fl uxo de trabalho. Com a inclusão do 
multicore processador Intel® Atom ™, por exemplo, a execução de 
tarefas complexas, tais como aplicações simultâneas e integradas 
de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), fi ca simplifi cada. 
Já a plataforma de aplicativos integrada permite o uso de aplicações 
integradas ou de terceiros, além de enviar trabalhos para a nuvem, o 
que permite aos usuários móveis trabalhar a partir de qualquer lugar 
(www.grupomalca.com.br).

Cisco anuncia duas novas soluções para 
comunicação colaborativa

@A Cisco, líder mundial em Tecnologia, anuncia a chegada de duas 
novas soluções: Cisco Spark Board e Cisco Spark Meetings. As 

novidades, como todas as ferramentas de colaboração da Cisco, ajudam 
a aumentar a produtividade das equipes de forma segura, além de re-
duzir os custos com comunicação e deslocamentos. Apesar das pessoas 
estarem mais conectadas do que nunca, ainda existem salas de reunião 
com recursos ultrapassados, difíceis de usar e que geralmente precisam 
de manutenção com frequência. Não é raro haver técnicos nas salas de 
reunião, apenas para garantir que a complicada aparelhagem conecte 
os principais executivos e clientes numa reunião importante. Situações 
que o Cisco Spark Board e o Cisco Spark Meetings possibilitam acabar 
de vez (http://americas.thecisconetwork.com/site/index/lang/pt/).

Oracle anuncia expansão do programa de 
aceleração de startups

@A Oracle anuncia a ampliação do programa Oracle Startup Cloud 
Accelerator. A iniciativa tem o objetivo de impulsionar a inovação 

e novas soluções na nuvem ao redor do mundo. Com isso, a Oracle vai 
levar o programa a sete novas cidades: Bristol, Deli, Mumbai, Paris, 
São Paulo, Cingapura e Tel Aviv.  Criado por membros da equipe de 
Pesquisa e Desenvolvimento da Oracle, o programa oferece seis me-
ses de orientação de especialistas técnicos e de negócios, tecnologias 
avançadas, um espaço de coworking, acesso a clientes, parceiros e 
investidores além de créditos livres para as soluções de Oracle Cloud. 
A ação também oferece uma rede global em expansão composta por 
outras startups (www.oracle.com/startup).

Sérgio Ribeiro (*)
 

Embora ainda existam 
empresas que prefi-
ram usar sistemas de 

ar condicionado de conforto 
para refrigerar seus centros de 
processamento de dados, esse 
quadro está mudando. A razão 
para essa evolução é simples. Os 
sistemas de ar condicionado de 
conforto foram desenvolvidos 
para realizar a climatização de 
ambientes com pessoas, não 
com máquinas. Em tempos 
de transformação digital, em 
que processos analógicos são 
aceleradamente substituídos por serviços online, a continuidade 
dos negócios depende do data center e só pode ser garantida 
pelo estado da arte em refrigeração: a tecnologia de refrigeração 
de precisão. 

 
Relatório da empresa de análise de mercado TechNavio mostra 

que, até 2019, o market share global de sistemas de precisão 
crescerá 14% ao ano. Por trás desta tendência estão fatores como 
a valorização do green data center e o uso intensivo de soluções 
DCIM (Data Center Infrastructure Management) para monitorar 
e confi gurar as novas tecnologias de refrigeração.

 
Em todos os casos, a base para a escolha do sistema de refri-

geração de um data center é compreender que os tipos de calor 
e os índices de umidade gerados por seres humanos não são 
iguais aos das máquinas. 

 
Pessoas e máquinas: diferentes desafi os de climatização 

Os data centers não geram umidade e emanam muito mais 
calor por metro quadrado. É a situação oposta de um ambiente 
típico de conforto contendo pessoas em interação. Enquanto 
as máquinas necessitam de sistemas de refrigeração que sejam 
capazes de vencer uma carga de calor sensível, os ambientes 
de conforto necessitam de sistemas de refrigeração capazes de 
vencer uma carga de calor latente. O ar condicionado de con-
forto tem a missão, também, de combater os altos índices de 
umidade, visando fazer com as pessoas se sintam confortáveis 
nos ambientes que ocupam. 

 
Segundo dados da Emerson Network Power, os sistemas de 

ar condicionado de conforto têm uma taxa de calor sensível 
de 0,6 a 0,7. Isso signifi ca que, de sua capacidade total, apenas 
uma faixa de 60% a 70% está dedicada à carga térmica sensível 
(calor emitido por máquinas e equipamentos). O restante está 
dedicado para uma carga latente (calor com umidade, gerado 
por pessoas). 

 
A implementação desse tipo de climatização não seria adequada 

aos data centers, ambientes que apresentam uma taxa de calor 
sensível superior à 90% em sua carga térmica total. Nesse sen-
tido, o ar condicionado de precisão oferece benefícios maiores, 
porque foi projetado para oferecer uma taxa sensível de 0,85 a 
1. Isso signifi ca que de 80% a 100% do seu esforço é direcionado 
ao combate do calor sensível. 

 
O sistema de ar condicionado de precisão é desenvolvido para 

manter um rígido controle de temperatura e umidade 24 horas 
por dia, 365 dias por ano.

 
Se, no entanto, alguém insistir em usar um ar condicionado de 

conforto para refrigerar um data center, será obrigado a adquirir 
mais aparelhos deste tipo para atender à demanda das máquinas. 
Se, em vez disso, esse gestor implementasse um sistema de ar 
condicionado de precisão, com toda certeza o número de equi-
pamentos ou a capacidade dos mesmos seriam reduzidas consi-

O data center e a transformação 
digital: a hora e a vez da 
refrigeração de precisão

A história da tecnologia é repleta de casos em que uma solução era, em seus inícios, aplicada de forma 
indiscriminada a “n” desafi os. Essa regra vale para os sistemas de refrigeração para data centers

deravelmente. Uma análise de custo/benefício ampla, focada no 
levantamento do TCO (Total Cost of Ownership) do sistema de 
refrigeração que será adotado, comprovará essa realidade. Para 
citar apenas alguns, um sistema de ar-condicionado de conforto 
tem uma taxa de vazão de ar na faixa de 350 a 400 CFM, enquanto 
um de precisão circula entre 500 a 600 CFM, o que contribui para 
maior fi ltragem e tratamento do ar.

 
Sistemas de precisão têm operação multimodal 

Erros no controle da umidade podem gerar danos substanciais 
aos equipamentos, causar descargas estáticas, afetar os circui-
tos e ameaçar os dados disponíveis. Geralmente, os sistemas 
de ar condicionado de conforto não têm controle de umidade, 
tornando-se difícil manter uma umidade relativa estável. O ar 
condicionado de precisão, ao contrário, tem operação multimodal, 
para fornecer uma gama adequada de resfriamento, umidifi cação 
e desumidifi cação.

 
O monitoramento do entorno é uma variável interessante a 

destacar entre os sistemas de conforto e os de precisão. Os pri-
meiros se caracterizam por apresentar procedimentos precários 
e limitados, trabalhando dentro de faixas de temperatura muito 
mais amplas e menos precisas. 

 
Os sistemas de precisão, por outro lado, contam com plata-

formas de controle térmico que permitem aos gerentes de data 
centers monitorar remotamente as instalações em tempo real. 
Essas soluções de software não só ajudam a economizar energia 
como, também, aumentam signifi cantemente o Tempo Médio 
Entre Falhas (em inglês, MTBF) e a capacidade de redundância 
de fontes de energia elétrica.

 
Quanto à efi ciência no tempo, o ar condicionado de precisão 

também é superior. Isso acontece porque seus componentes 
são projetados para atender à demanda e operar continuamente 
8.760 horas por ano.

 
Free Cooling reduz consumo de energia em 40% 

Outra diferença notável é que, atualmente, os equipamentos 
de ar condicionado mais modernos contam com técnicas muito 
avançadas, conhecidas como Free Cooling. A prática da Free 
Cooling consiste em aproveitar temperaturas externas favorá-
veis para reduzir o funcionamento do compressor. Isso diminui 
o consumo de energia em até 40%, garantindo a climatização 
adequada sem consumir água, mesmo em climas quentes. Isso 
faz com que o Free Cooling seja uma alternativa amigável ao 
meio ambiente. Por exemplo, um data center de médio porte, 
que consome 500 KW/hora, pode economizar até USD 131.400 
adotando as melhores práticas de efi ciência energética. Isso se 
considerado um custo médio de USD 0,10 por KW/h.

 
É importante reconhecer que alguns data centers mantem-se 

fi eis ao ar condicionado de conforto devido ao preço inicial dessa 
tecnologia. Em longo prazo, no entanto, o sistema de conforto 
incorrerá em maior dispêndio de dinheiro, não somente pela quan-
tidade de energia consumida – uma despesa crítica de qualquer 
data center –, mas, também porque seu sistema de regulação 
pode afetar a vida útil dos equipamentos. Neste sentido, se um 
ar condicionado de conforto danifi car um dispositivo/máquina 
de um data center, não só será necessário investir dinheiro em 
reparos, mas também pagar pela perda de dados e pela inter-
rupção de serviços.

 
A criticidade de um data center exige a presença de uma 

solução de refrigeração que contribua para a continuidade dos 
negócios do data center e de seus clientes. O tempo não para, e 
a evolução da tecnologia, também. 

 
(*) É consultor em sistemas de gerenciamento térmico da Vertiv.
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O Ama-
zonas, 
por sua

extensão 

Antiga
babá das
famílias
nobres 

(?)
Kardec,
jogador

de futebol
A forma
literária

de contos 
e romances

Estado
de Porto

Velho
(sigla)

Status
político da

Bélgica

Amarrar
(com

corda)

Surgir no
horizonte
(o Sol)

Comércio
muito fre-
quentado
à noite

(?)-novas:
notícias 

agradáveis

Primeiro
(?): 

o Estado
(Sociol.) 

Capital da
Arábia
Saudita

Veículo es-
pecial para
transporte
de valores

Lei de Dire-
trizes Orça-
mentárias

(sigla) 

Formato
do rodo

do crupiê

Cardápio de
restaurante
Elfo, em
inglês

Máquina 
de Angra 1
Consoantes 
de "adiar"

(?)-natal,
exame

Remastigar
(alimentos)

Região
desértica
da África 

Correio,
em inglês
(?) Stewart,

cantor

O Deus
islâmico

Ligada (a
lâmpada)

O roubo, a
lesão cor-
poral ou o
homicídio
simples,

no Direito

Documento almejado
pelos escravos,

antes da
Abolição Neste lugar

Matérias-(?): o petró-
 leo e o gás natural,
em relação às petro-
químicas

Serra da (?): situa-se
na divisa de RJ e SP
(?) Gibson,

ator
Trajar;
vestir 

Drope,
tubo e
batida

(esporte)

Homem-
Pedra (HQ)

Jogo de
tabuleiro 
com dados

Modelos to-
mados co-
mo padrão

Abrevia-
tura que
antecede

o nome da
médica 

Pinha
O piso 

do campo
de golfe

A força, na
Pré-História
Cortado

bem rente

RPB
CRIMECOMUM
AIAACESA

PROSAALAN
TMLEIRO

SAARANLB
DRARAIAR
EPREATA

PARADIGMAS
LUDONRROD

FMBOASS
COISAMENU

RNREATOR
RIADLDOF

CARROFORTE

3/elf — rod. 4/alan — ludo — mail — riad. 6/rio-mar. 10/paradigmas.

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

Esta sexta, o dia da lunação que acontece as 22h08 no signo de Aquário é muito bom para começar coisas novas e 

iniciar novas relações. A Lua ingressa em Aquário desde as 06h38 tornando o astral mais extrovertido e amistoso. 

As pessoas fi cam com a mente mais aberta, mas será preciso enfrentar alguns desafi os nos relacionamentos. Vênus 

em mau aspecto com Saturno pede compromisso e responsabilidade em todas relações pessoais. À noite a Lua entra 

na fase Nova e a partir de agora será possível sentir mais a energia de Aquário. 
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Permaneça junto das pessoas que 
ama, vai precisar deles para suprir 
o aumento de sua carência afetiva. 
Pela manhã maior facilidade para 
relações afetivas. Não se desespere, 
um novo contato pode gerar otimis-
mo e boa disposição agora que a lua 
é nova. 93/393 – Vermelho.

Pela manhã poderá estar mais 
carente e isso será ótimo para os 
contatos afetivos. Há chance de maior 
satisfação nos encontros e até nas 
compras, que serão de bom gosto. 
Mude aquilo que não lhe agrada, e 
procure segurança material e emo-
cional.  21/821 – Azul.

Dê mais atenção a quem o ama, para 
receber o mesmo afeto, carinho e 
atenção. A Lua Nova aumenta a 
tendência às inovações e mudanças 
coletivas. O instinto protetor faz 
enxergar as carências das pessoas. 
Demonstre o que sente por quem 
ama e seja feliz. 92/192 – Amarelo.

Manter a rotina e não esperar demais 
dos acontecimentos será a melhor 
maneira de terminar bem a sexta-
feira. Aproveite e demonstre o que 
sente por seu amor. Este é um bom 
período para iniciar algo, visto que 
com seu astro a Lua na fase nova 
haverá disposição e vitalidade. 
19/319 – Branco.

O sentimento afetivo será muito mais 
importante devido ao envolvimento 
na relação sexual que pode ser 
frustrante. Dedique a sua atenção a 
alguém que o atrai e a quem você ama. 
O fi nal da noite será propicio para 
diálogos e manter boas conversas na 
intimidade. 56/456 – Claras.

Fará contatos importantes e pode 
tomar decisões arriscadas, mas não 
queira abraçar o mundo. Esta fase 
de lua Nova é boa para começar o 
que foi preparado. Na metade do 
dia obrigações cansativas tendem 
a pesar sobre os ombros. 90/290 
– Verde.

Na metade do dia obrigações cansati-
vas tendem a pesar sobre os ombros. 
Sexta feira de intensa atividade so-
cial, mas precisa evitar os exageros 
e excessos que sua determinação 
provoca. À noite haverá uma forte 
sensação de vitalidade e de disposi-
ção emocional. 73/273 – Branco.

Nesta sexta podem surgir paixões 
e desejos exagerados ou excessos 
que podem abalar a saúde. Vênus 
em mau aspecto com Saturno pede 
compromisso e responsabilidade 
em todas relações. Será preciso 
enfrentar alguns desafi os nos rela-
cionamentos. 56/556 – Lilás.

Sexta muito boa para atividades re-
lacionadas ao comércio, com chance 
de lucros. Para ser mais popular no 
trabalho precisa reforçar os vínculos 
na vida pessoal.  Se souber agir pode-
rá aumentar o seu ganho mensal, pois 
o Sol continua na casa do dinheiro e 
da fortuna. 38/438 – Amarelo.

Faça viagens e mantenha contatos 
importantes que impulsionarão suas 
atividades neste começo de feverei-
ro. Neste fi nal de semana passará a 
desejar maior conforto e bem-estar 
em seu ambiente. Um período de 
força total irá começar logo depois 
do aniversário, por isso aguarde até 
lá. 55/655 – Verde.

Cuide melhor de sua saúde, para que 
não venha a sofrer até o aniversário. 
Evite desabafar problemas, pois as 
pessoas estão mais fechadas ou 
desconfi adas e mais carentes tam-
bém.  As respostas para as dúvidas 
estão dentro de você mesmo, não 
procure longe o que está bem perto. 
15/215 – Azul. 

Com o início da lunação será bom 
tratar e contrair casamento, iniciar 
ou continuar viagens longas. Difi cul-
dade para se avaliar com exatidão 
pessoas e fatos tende a provocar 
enganos. Procure fi car perto da 
pessoa amada e dê atenção à família. 
16/516 – Rosa.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 27 de Janeiro de 2017. Dia de Santa Ângela de Mérici, 
São Julião, São Mauro de Gália, São Henrique de Ossó, São Marius 
Theodorico, e Dia do Anjo Ieiael, cuja virtude é a descoberta. Dia do 

Orador. Hoje aniversaria o ator Ary Fontoura que completa 84 anos, 
o apresentador de televisão Raul Gil que nasceu em 1938, o cantor e 
compositor Djavan que chega aos 67 anos, a atriz Bridget Fonda que 
faz 53 anos e o ex-campeão olímpico de vôlei Maurício (o Tande) que 
nasceu em 1968.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é tranquilo, humanitário e idea-
lista. É uma pessoa bem informada e com muita percepção. Muito 
expansivo e com intuição consegue soluções práticas e pode até ser 
conselheiro. A sua perseverança, paciência e objetividade o ajudam a 
atingir seus objetivos. Seu senso de justiça apurado luta pela igualdade 
e a fraternidade. Não consegue fi car parado muito tempo no mesmo 
lugar, pois ama a liberdade, rebelando-se com relacionamentos sufo-
cantes. É um rebelde sem causa, que chama atenção por suas ideias 
liberais e fi lantrópicas.

Simpatias que funcionam
Para mulher feia arrumar namorado: A mulher 
que se acha feia sofre por causa disso. Porém, as forças 
ocultas poderão ajudar uma mulher feia a conseguir 
namorado bem-apessoado, até causando inveja nas 
amigas. Deve pegar uma palma de espada de São Jorge, 
cortá-la em três pedaços e colocá-la para ferver por 
três horas. Deixe a água esfriar e lave o rosto com essa 
água, sempre solicitando que São Jorge transforme-a 
de “dragão” em princesa bela e desejada.

Dicionário dos sonhos
BOCA – Representa o lar, a casa. Não poder abri-la, 
indica doença em família. Ter a boca ferida, cuidado 
com suas palavras, que podem compromete-lo. Nú-
meros de sorte: 10, 19, 33, 49 e 63.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Cena da comédia “Acorda Pra Cuspir”.

A insanidade dos 
tempos modernos é o 
tema da comédia do 
autor americano Eric 
Bogosian, “Acorda Pra 
Cuspir”

Através do protagonista 
José Silva, o monólogo 
conta a história de um 

homem que se vê refém de 
um sistema social que busca 
incessantemente o sucesso, 
o dinheiro e a fama a todo 
custo. Uma visão satírica 
dos tempos atuais. Loucura 
e ambição se jogam no ima-
ginário coletivo rendendo 
a plateia a sua forma mais 
entregue de sequestro: o riso 
Sua visão satírica do mundo 

Cantora Fortuna.

O espetáculo “Tic Tic Tati”, com a cantora Fortuna re-
força a proposta de unir música e literatura de qualidade, 
alguns poemas de Tatiana Belinky viraram músicas de 
Hélio Ziskind, que no show são interpretadas por Fortuna, 
acompanhada por cantores-bailarinos, quatro músicos, 
além do Coro Cênico composto por senhoras do Projeto 
da Terceira Idade do Sesc Consolação. No palco, Fortu-
na tem a companhia Denise Yamaoka, Luana Bichiqui, 
Fernando Alberti, Matheus Severo e Judah Raposo, que 
interpretam diversos personagens. O repertório do CD 
Tic Tic Tati possui 14 canções, sendo dez composições 
de Hélio Ziskind sobre textos de Tatiana Belinky, duas 
composições de Ziskind em parceria com Tarsila  e duas 
dividindo autoria com Fortuna e Gabriel Levy.

 Serviço: Teatro Vivo, Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 2460, Morumbi, tel. 3279-1520. 
Domingos (5,12,19 e 26/02) às 15h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia)  e R$ 30 e 
R$ 15 (meia). 

Drama
Na peça “A Oração”, o descobrimento da bíblia para as 

personagens de Arrabal fazem com que trilhem caminhos 
sinuosos onde a salvação de todos os pecados é também o 
maior obstáculo. Em contrapartida ao livro sagrado, suas 
questões esbarram no recente passado e no miserável 

presente. O livro é a esperança para obterem uma vida 
e destino com mais dignidade, pois percebem que nada 
do que viveram foi digno perante as leis cristãs. Com 
Giovanna Marcomini e Nathalia Nigro.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, tel. 
3222-2662. Segundas e terças às 20h. Entrada franca. Até 14/02.

Reestreia
O clássico “O Que Terá 

Acontecido a Baby Jane?” 
com Eva Wilma e Nicette 
Bruno faz nova temporada 
a partir de 15 de fevereiro. 
Eva e Nicette interpretam 
as irmãs Jane e Blanche 
Hudson, lendárias persona-
gens vividas por Bette Davis 
e Joan Crawford no cinema. 
Após ser uma estrela mirim 
do teatro de vaudeville, Jane 
Hudson (Eva Wilma) preci-
sou lidar com a decadência 
de seu prestígio e o posterior 
sucesso de sua irmã, Blan-
che (Nicette Bruno), que se 
transformou em uma estrela 
do cinema hollywoodiano. 
Após um trágico e misterioso 
acidente que encerrou defi ni-
tivamente a carreira de am-
bas, elas se encontram con-
fi nadas, e abandonadas,  em 
uma mansão, onde dividem 
um cotidiano recheado de 
mágoas e ressentimentos.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Ba-
rão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Quartas e quintas às 21h. 
Quartas e quintas às 21h. Ingressos: R$ 
60 e R$ 40. Até 30/03.

Cena de “Ovono”.

O espetáculo “Ovono” encer-
ra sua temporada no dia 30 de 
janeiro. A montagem tem texto 
e direção assinados pelo artista 
multimídia Ricardo Karman, 
reconhecido por montagens 
ousadas e inusitadas, fundador 
da Kompanhia Centro da Terra. 
A peça é uma aventura de fi cção 
científi ca, satírica e fi losófi ca, 
na qual um gigantesco osso 
vindo do espaço está prestes 
a destruir a Terra. A única es-
perança do planeta é Ovono, o 
mais perfeito cérebro artifi cial 
já criado, mas esta “máquina” 
está aprendendo a pensar e 
pode não estar preparada para 
a difícil missão de destruir o 
objeto ameaçador e salvar a 
humanidade. Com Gustavo Vaz, 

Monólogo
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que nos cerca e que refl ete 
a insanidade dos tempos em 
que vivemos, extrapola suas 
origens geradas no hemisfério 
norte e, mesmo traduzida por 

Mauricio Guilherme para o 
português, ganha dimensões 
universais de identificação 
e reconhecimento imediato. 
Com Marcos Veras.

Onde: Teatro Nair Bello (Shopping Frei 
Caneca), R. Frei Caneca, 569, Cerqueira 
César. Sextas às 21h30, sábados às 21h e 
aos domingos às 18h. Ingressos: Sextas 
e domingos, R$ 70 e sábados R$ 80. Até 
19/03.

Infantil
Divulgação

RICOS DE AVAREZA

Uns tentavam-no para o experimentar; outros para vê-lo 
cair na antipatia farisaica ou romana ...
Entre esses multiplicavam-se os infelizes de todo porte, ne-
cessitados de pão e de amor, de saúde e de esperança.
Jesus distinguia-os pela irradiação de que se faziam con-
dutores.
Suas almas, suas vidas.
O que pensavam, revelava mais do que diziam.
O íntimo real era o que importava.
E por isso, muitas vezes atendia não à solicitação que 
Lhe chegava, mas ao que era mais importante e Lhe não 
era pedido.

(De "Há fl ores no caminho", de Divaldo P. Franco, pelo 
espírito Amélia Rodrigues).

Últimos dias

Paula Arruda, Paula Spinelli, 
Fábio Herford, Bruno Ribeiro 
e César Brasil.

 Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil, 
R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-
3651. Sábado e segundas às 20h e domingos 
às 19h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: FELIPE RISO BEZERRA LEITE, solteiro, profi ssão engenheiro elétrico, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte e cinco de 
junho de mil novecentos e noventa e um (25/06/1991), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de João Antonio Dantas Bezerra Leite e de Carla Maria Riso Bezerra 
Leite. A pretendente: FERNANDA SCHAPKE MILANI, solteira, profi ssão designer de 
moda, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e três de abril 
de mil novecentos e noventa e dois (23/04/1992), residente e domiciliada nesta Capital, 
fi lha de Fernando Salles Milani e de Andréa Schapke Milani. Obs.: Enviado cópia do 
edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: RAFAEL MENEZES SUEISHI, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), no dia dezessete de abril de mil 
novecentos e oitenta e seis (17/04/1986), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Alberto Sheiji Sueishi e de Maria Bernardete Lima de Menezes Sueishi. A 
pretendente: MARÍLIA FERREIRA DE FIGUEIREDO, solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Franca, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia quatorze de setembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (14/09/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, 
fi lha de Tomás Spessoto de Figueiredo e de Sandra Maria Ferreira de Figueiredo.

O pretendente: HERNAN IGNACIO DEL SASTRE, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Bernal, Província de Buenos Aires, Argentina, no dia vinte e cinco de agosto 
de mil novecentos e oitenta e nove (25/08/1989), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Hernan Ignacio Del Sastre e de Maria Cecilia Rostagno. A pretendente: LETÍCIA 
KUNTZE CASSEL, solteira, profi ssão administradora, nascida em Novo Hamburgo, 
Estado do Rio Grande do Sul (1º Zona), no dia nove de dezembro de mil novecentos e 
noventa (09/12/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Raul Cassel e 
de Déborah Kuntze Cassel.

O pretendente: ALEXANDRE KIM SANGALAN SASAOKA, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dez de agosto de mil 
novecentos e oitenta e três (10/08/1983), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Hiroaki Sasaoka e de Anna Maria Sangalan Sasaoka. A pretendente: ISABELLA 
DE PAULA LOBO, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Belém, Estado do Pará 
(3º Ofício), no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (02/02/1989), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Arthur de Paula Lobo e de Cristiane 
de Paula Lobo.

O pretendente: VICTOR DA SILVA DE CARVALHO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), no dia vinte e cinco de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (25/02/1981), residente e domiciliado neste 
subdistrito, fi lho de Neldo Lourenço Cremonini de Carvalho e de Ana Maria da Silva de 
Carvalho. A pretendente: BRUNEI ONGARATO, solteira, profi ssão empresária, nascida 
em São Carlos, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia doze de agosto de mil 
novecentos e setenta e oito (12/08/1978), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha 
de Juarez Ongarato e de Claudete Ana Boldrini Ongarato.

O pretendente: GABRIEL FONTES URBINI, solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Indianópolis), no dia vinte e quatro de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove (24/06/1989), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Hugo Urbini Neto e de Cássia Fontes Urbini. A pretendente: LUIZA DA ROCHA PAES 
HEGG, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Jardim América), no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (07/08/1988), 
residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Cicero de Alencar Hegg e de Licia 
Maria Medeiros de Rocha Paes.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ANDRÉ RUGITSKY AZEM, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia cinco de junho de mil 
novecentos e oitenta e quatro (05/06/1984), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Fabio Azem e de Regina Helena Rugitsky Azem. A convivente: GABRIELA 
PANZERA LEITE SAAD, solteira, profi ssão adimnistradora de empresas, nascida 
em Greenwich, Connecticut, Estados Unidos da América (Transcrito no 1º Subdistrito 
Sé, nesta Capital), no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(21/11/1982), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Eduardo Jorge Chame 
Saad e de Lídia Panzera Saad. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União 
Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, incisos 1, 3 e 4.

O convivente: LEONIDAS PANAGIOTIS KOULOURIS, solteiro, profi ssão técnico de 
eventos, nascido em Araras,Estado de São Paulo, no dia vinte e três de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (23/02/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Panagiotis Georgios Koulouris e de Ana Beatriz de Andrade Montagnoli. A convivente: 
GABRIELA MECHI DE BRITO, solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia vinte de abril de mil novecentos 
e oitenta e nove (20/04/1989), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de José 
Inácio de Brito e de Renata Aparecida Mechi de Brito. Obs.: Faço saber que pretendem 
converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos 
pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, incisos 1, 3 e 4.

O pretendente: FABIO CONSULI DEL PINO, profi ssão: supervisor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 08/08/1981, residente 
e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de Irineu Del Pino e de Maria de 
Lourdes Consuli Del Pino. A pretendente: DANIELLE CASSIANO DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, data-nascimento: 
18/02/1978, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lha de Antenor 
Francisco da Silva e de Leonor Cassiano da Silva.

O pretendente: JOSE ALEKSANDRO DE LAVOR, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/04/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Maria de Lavor e de Raimunda Benedito de 
Lavor. A pretendente: LUCIENE APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 11/01/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Coelho de Souza e de Fatima Aparecida 
Teixeira.

O pretendente: LUÍS ROBERTO BARBOZA DE BARROS, profi ssão: corretor de 
seguros, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-
nascimento: 25/05/1978, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Roberto Barboza de Barros e de Célia Maria Capretz Barboza de Barros. A pretendente: 
ROBERTA KELLY SILVA, profi ssão: esteticista, estado civil:, naturalidade: nesta 
Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 03/12/1973, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Verseri Silva e de Elisabeth Silva.

O pretendente: ALAN VIEIRA DE JESUS, profi ssão: auxíliar de segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 31/07/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Vieira de Jesus e de Maria José Ribeiro 
de Jesus. A pretendente: THAIS THIEME KITAHARA, profi ssão: consultora de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 05/05/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Massayuki Kitahara e de Ana 
Lucia Kitahara.

O pretendente: NILTON CÉSAR POLETTO, profi ssão: analista de sinistros, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Mandaguari - PR, data-nascimento: 23/12/1970, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Hobel Poletto e de Maria Brenha 
Poletto. A pretendente: LUCIANA RIBEIRO TARTUCE, profi ssão: psicologa, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
18/10/1972, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Gabriel Tartuce 
e de Heloisa Helena Ribeiro Tartuce.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA LEITE, profi ssão: facilitador de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 18/08/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valmir Pereira Leite e de Neuza 
Pereira de Carvalho Leite. A pretendente: PRISCILA PELLEGRINO, profi ssão: bancaria, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
03/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Henrique Augusto 
Pellegrino e de Sonia Regina Burckert Pellegrino.

O pretendente: REGINALDO AMBROSIO, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1969, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ambrosio Filho e de Nair Ambrosio. A pretendente: 
RUTH RAMOS DE OLIVEIRA, profi ssão: ofi cial administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 10/04/1967, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Geraldo de Oliveira e de Otilia Machado 
Diniz de Oliveira.

O pretendente: ADRIANO DE BARROS FREITAS, profi ssão: publicitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 25/06/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Barbosa de Freitas e de Maria 
Luciene de Barros Freitas. A pretendente: MARINA ARAUJO DE FIGUEIREDO, 
profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-
nascimento: 06/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aurino 
Ribeiro de Figueiredo e de Maria Ivonete de Araujo de Figueiredo.

O pretendente: DENNY CALLAHAN NOGUEIRA DE SÁ, profi ssão: design gráfi co, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 15/10/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Washington Brasil de Sá e de 
Vera Lucia de Mello Sá. A pretendente: RAQUEL DE CASTRO OLIVEIRA, profi ssão: 
tecnologa em comercio exterior, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do 
Campo - SP, data-nascimento: 26/08/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Tadeu dos Santos Oliveira e de Maria Aparecida de Castro Oliveira.

O pretendente: MARCOS GARISIO SARTORI HADDAD, profi ssão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 22/11/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mário Georges Haddad e de 
Magaly Garisio Sartori Haddad. A pretendente: NATACHA ALBANESE FERNANDES, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, 
data-nascimento: 26/04/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Salvador Fernandes Sobrinho e de Mônica Albanese Fernandes.

O pretendente: RAFAEL DE MATOS SANTOS, profi ssão: analista de suporte tecnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
12/09/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adilson Arlindo dos 
Santos e de Alzira Maria de Matos Santos. A pretendente: PRISCILA VIVEIROS 
MONTEIRO, profi ssão: analista de recursos humanos, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 06/05/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Cesar Monteiro e de Mara 
Lucia Viveiros Monteiro.

O pretendente: ALEXANDRE DE SOUZA MENDONÇA, profi ssão:, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 20/06/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Lopes de Mendonça e de Dirce de Souza. 
A pretendente: MARIA RENATA ARAUJO DE FREITAS, profi ssão: bancaria, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 16/11/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Inacio Cavalcante de Freitas e de 
Edileusa de Araujo Freitas.

O pretendente: SAMUEL ALVES PEREIRA, profi ssão: auxíliar açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Crateús - CE, data-nascimento: 10/11/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Salomão Calixto Pereira e de Ozelia Alves 
das Flores. A pretendente: AMANDA FRAVOLINE TEIXEIRA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, São Paulo, Santo André - 
SP, data-nascimento: 25/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Alves Teixeira Filho e de Adriana dos Santos Fravoline.

O pretendente: PAULO REIS SILVEIRA, profi ssão: operador de transporte metrovi, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/01/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Paulo Silva da Silveira e de Vilma 
dos Reis Silveira. A pretendente: ALEXSANDRA NEMOARA IASMIN STEVANNOVICK 
ALVES LOPES, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo 
- SP, data-nascimento: 06/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Sérgio Luiz Alves Lopes e de Sonia Alves Lopes.

O pretendente: GLADSON CLAYTON DE SOUZA CARVALHO, profi ssão: churrasqueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/12/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Claudio de Paula Carvalho e de 
Maria das Graças Souza Carvalho. A pretendente: ROBERTA CRISTINA ALVES DA 
SILVA, profi ssão: auxiliar contábil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Liberdade - SP, data-nascimento: 29/11/1973, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de João Alves da Silva e de Rosa Maria Oliveira da Silva.

O pretendente: ALEX OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: assistente técnico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 26/01/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Oliveira da Silva e de Maria Helena 
Bezerra da Silva. A pretendente: JAKEELLYNE SMITH LEE DA CONCEIÇÃO FLÔR, 
profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, 
data-nascimento: 17/01/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Francisco Flôr e de Maria Romilda da Conceição Flôr.

O pretendente: WILLIANS ARAUJO RODRIGUES, profi ssão: caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 22/12/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Isaias Ferino Rodrigues e de Sonia Maria 
Araujo Rodrigues. A pretendente: DANIELI FERREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira da Silva 
e de Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: SAULO ORTIZ DE OLIVEIRA, profi ssão: radialista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 21/07/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Miranda Alves de Oliveira e de Clotilde Benicia Ortiz de 
Oliveira. A pretendente: JULIANA PANTEN, profi ssão: cirurgiã dentista, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 01/05/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Walter Panten Filho e de Zilda Jucius 
Panten.

O pretendente: ROGÉRIO DA CUNHA LOPES, profi ssão: gerente de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 23/03/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Waldir Lopes Blanes e de Selma 
da Cunha Lopes. A pretendente: DENISE MARQUES DE MATOS, profi ssão: gerente 
de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/10/1975, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Raul de Matos e 
de Maria Marques de Matos.

O pretendente: RODRIGO BORGES RIBEIRO, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 10/08/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gervasio Ribeiro e de Maria Izabel 
Nogueira Borges Ribeiro. A pretendente: FERNANDA MEDRADO DE OLIVEIRA, 
profi ssão: líder de logística, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 04/04/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino 
Gonçalves de Oliveira e de Maria de Lourdes Medrado da Silva.

O pretendente: ERIC DOMECILDES RECHANBERG, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
07/08/1983, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leonardo Rechanberg 
e de Maria José Domecildes Rechanberg. A pretendente: RENATA VALIDO DOS 
SANTOS, profi ssão: estilista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, data-nascimento: 07/10/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Jairo Valido dos Santos e de Hilda Valido dos Santos.

O pretendente: JAIR DE SOUSA, profi ssão: massoterapeuta, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 05/05/1958, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vicente de Sousa e de Maria Rita de Sousa. A 
pretendente: VALERIA XAVIER MARTINEZ PENHA, profi ssão: química, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 29/09/1970, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Guilherme Martinez Penha e de 
Marlene Xavier Martinez Penha.

O pretendente: JOELSON GUSTAVO PEREIRA GOMES, profi ssão: auxiliar de 
coordenação, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-
nascimento: 03/05/1992, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joel Pereira 
Gomes e de Ana Lucia Siqueira Gomes. A pretendente: STEFFANY LIMA DE SOUSA, 
profi ssão: depiladora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - 
SP, data-nascimento: 11/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Aroldo Atanasio de Sousa e de Maria Rosângela Lima de Sousa.

O pretendente: WAGNER CARLINI, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, Brás - SP, data-nascimento: 27/10/1944, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Armando Carlini e de Julieta Paduani. A 
pretendente: CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Diadema - SP, data-nascimento: 06/11/1973, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Silvino Conceição dos Santos e de Idalia Oliveira 
Santos.

O pretendente: JOSIEL BECHTLOFF DOS SANTOS, profi ssão: marceneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Jandira - SP, data-nascimento: 18/06/1986, residente e 
domiciliado em Jandira - SP, fi lho de Josias Terézio dos Santos e de Delair Bechtloff dos 
Santos. A pretendente: MAELI ANTUNES PEDROSO, profi ssão: gerente de câmbio 
e turismo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, 
data-nascimento: 06/08/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joel 
Antunes Pedroso e de Hilda Pim Antunes.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Rodrigo de Carvalho Guedes - 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: ANDRÉ 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 Jorge 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.

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 Pedrosa 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.

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

1ª Vara Cível - Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0060748-41.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
KATIA APARECIDA D’AMARO TRISTÃO, CPF. 091.841.658-20 que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, 
ajuizou-lhe uma ação monitória, objetivando o recebimento de R$ 1.074,98 (Ago/2013), acrescidos 
de juros e correção monetária, oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. Estando a requerida em local ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por EDITAL, para que, em 15 dias, a fluir após o prazo supra (isenta de custas e honorários 
advocatícios), pague a quantia reclamada ou ofereça embargos, sob pena de conversão da ação 
Monitória em Execução. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. 

3ª Vara Cível - Regional Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0003754-58.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, do Estado de São Paulo, Dr.(a) Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a REGINALDO CASUSA DE MELO, CPF. 132.338.234-87 que nos autos da ação Monitória julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, requerida por MD EDUCACIONAL LTDA, 
foi DETERMINADO a sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que efetue o pagamento de R$5.941,30 
(atualizado até Junho/2016), que deverá ser devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, 
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, para, em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação (art. 525 do NCPC). Será 
o presente afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, 07 de outubro de 2016. 

4ª Vara Cível - Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1002197-11.2014.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
NATHALY LOBO SILVA, CPF 345.075.898-51, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$18.872,11 (Fev/2014), acrescidos de 
juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado 
entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, 
e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta 
das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo 
advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador  especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0023854-63.2013.8.26.0100 343/13. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Eugenio Monte Mor, e Lygia de Mello Monte Mor, 
Américo Floriano de Toledo, Marina de Mello Toledo, Haroldo Kneese de Mello, Alice Uchoa 
Cintra de Mello, Horácio Kneese de Mello, Lydia Manara de Mello, Iris Meinberg, Clotilde de 
Mello Meinberg, Nestor Alberto de Macedo, Blanche de Macedo , réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Miriam 
Guazzo e outrto ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre o imóbvel 
localizado na Avenida Cursino e Rua Francisco Dias, lotes 1 e 64 da quadra 23, Jardim Saúde, São 
Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, afluir após o 
prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Neste cenário, há quem diga 
que ao apresentar alguma 
patologia, a herança também 

é da família. Mas não é bem assim. 
De acordo com a Dra. Bianca Bianco, 
geneticista parceria da Criogênesis, 
é importante que as pessoas com-
preendam que doença genética não é 
sinônimo de doença hereditária. 

Todas as doenças hereditárias são 
genéticas, mas nem todas as doenças 
genéticas são hereditárias. Isso acon-
tece porque as doenças genéticas são 
desenvolvidas a partir de um erro no 
material genético que podem aparecer 
pela primeira vez na família, como a 
síndrome de Down. 

Já as doenças hereditárias mostram 
a tendência de uma pessoa ter o 
problema, mas isso não quer dizer 
obrigatoriamente que ela terá. Por 
exemplo, se na família do pai e da mãe 
existem casos de diabetes, hiperten-
são, é mais provável que o fi lho possa 
ter essas doenças. Por outro lado, a 
probabilidade de elas se manifestarem 

Diferenças entre doenças genéticas e hereditárias
Herdamos dos nossos pais um código, o DNA, que carrega toda nossa informação genética. É ele que diferencia uma pessoa e outra, desde a cor dos olhos 
até a suscetibilidade para doenças

também pode depender da interação 
com o ambiente e hábitos.  

Com o avanço da medicina, surgi-
ram meios de tornar a manifestação 
dessas doenças menos graves ou 
mantê-las sob controle.  Um deles é o 
aconselhamento genético, que busca 
não só identifi car as possíveis doenças 
hereditárias como orientar a família 
diante de resultados. 

“Um importante avanço da me-
dicina, o aconselhamento genético é 

uma consulta na qual são avaliados 
os riscos hereditários associados às 
condições genéticas. Essa consulta 
pode ser realizada em três situa-
ções principais: fase reprodutiva ou 
pré-natal (quando são detectadas 
malformações e síndromes durante 
a gestação), ou para prevenção 
de doenças genética que já exista 
naquela família, como o diagnósotico 
genético pré-implantacional, por 
exemplo, após o nascimento e em 

casos de câncer hereditário”, destaca 
a geneticista. 

Uma das doenças que mais gera 
dúvida sobre seu caráter é o câncer. 
Isso porque   a doença tem uma base 
genética, mas as alterações gênicas 
envolvidas no câncer ocorrem de 
forma hereditária em alguns casos, 
como explica Bianca: “grande parte 
das ocorrências de câncer deve-se 
a exposições ambientais, ou seja, 
alterações genéticas que as células 
sofrem ao longo da vida, mas que não 
são hereditárias. 

No entanto, em média 5% a 10% das 
ocorrências de alguns tipos de câncer 
na população são de caráter heredi-
tário, frequentemente associado aos 
tumores de câncer de mama, câncer 
de cólon e reto e câncer de ovário. 
Importante lembrar, no entanto, que 
nem todo indivíduo que herda uma 
predisposição genética irá desen-
volver a doença”.

Para os futuros papais com casos 
de câncer na família, uma opção pre-

ventiva é o congelamento do sangue 
presente no cordão umbilical. “As 
células-tronco são usadas para recu-
perar o sistema hematopoiético (re-
sponsável pela fabricação das células 
sanguíneas) de pacientes submetidos 
à quimioterapia e/ou à radioterapia. 

Nessas situações, a infusão é vital, 
uma vez que esses tratamentos também 
destroem o tecido que produz o sangue 
do paciente”, pontua.  É importante 
destacar que as células-tronco, além 
de serem compatíveis com o próprio 
bebê, possuem uma chance elevada 
de compatibilidade entre irmãos. 
“Com as células criopreservadas, há 
maior rapidez no tratamento e, após o 
transplante, há a diminuição dos riscos 
de rejeição e efeitos colaterais. 

Além disso, durante a estocagem 
as células fi cam protegidas de ações 
ambientais”, pontua Nelson Tatsui, 
Diretor-Técnico do Grupo Criogênesis 
e Hematologista do HC-FMUSP.

Fonte e mais informações (www.
criogenesis.com.br).
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O pretendente: FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 26/07/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ruy Pereira dos Santos e de Alice Rodrigues 
Dias dos Santos. A pretendente: JANICE DE JESUS ROCHA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cândido Sales - BA, data-nascimento: 20/11/1976, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de João Meira Rocha e de 
Joana de Jesus Rocha.

O pretendente: CICERO MANOEL DOS SANTOS FILHO, profi ssão: motorista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Messias - AL, data-nascimento: 24/11/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cicero Manoel dos Santos e de Maria Isabel 
dos Santos. A pretendente: LEANE BARROS COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São José da Tapera - AL, data-nascimento: 24/07/1984, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lourival Inácio Costa e de Lindalva Monteiro 
Barros.

O pretendente: ERINALDO SOBRINHO LEANDRO, profi ssão: padeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Águas Belas - PE, data-nascimento: 12/06/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pedro Sobrinho e de Iraci Terto 
Leandro. A pretendente: ROSILENE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 18/03/1985, residen-
te e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cicero Pereira da Silva e de Rosenita 
Rosa da Silva.

O pretendente: MAURO FAUSTINO REIS, profi ssão: operador de empilhadeira, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 24/09/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Mauro Reis e de Vanderli Faustino. A 
pretendente: VIRGINIA DANIELE DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/12/1980, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Jose Orlando de Almeida e de Maria Nazaré Carvalho de 
Almeida.

O pretendente: FÁBIO LEITE DE SOUZA DO NASCIMENTO, profi ssão: atendente, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/03/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Amaro do Nascimento e de Angelita 
Leite de Souza do Nascimento. A pretendente: AMANDA SOUSA DA SILVA, profi s-
são: telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/10/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Edson Perei-
ra da Silva e de Sumaia Lima de Sousa.

O pretendente: JOSÉ RICARDO DE SOUZA MEIRA COSTA, profissão: autonomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/10/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Jucinaldo Cosra de Oliveira 
e de Maria de Fátima de Sousa Meira Costa. A pretendente: RAFAELA PEREIRA 
MILITÃO, profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
Diadema - SP, data-nascimento: 14/12/1986, residente e domiciliada em São Ber-
nardo do Campo - SP, filha de Noel Silvano Militão e de Maria do Socorro Pereira 
Militão.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: tosador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Santa Luz - BA, data-nascimento: 12/08/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Francelino de Oliveira e de Ma-
rizete Santos de Oliveira. A pretendente: ELIANA MEDRADO BARRETO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Conceição do Coité - BA, data-nascimento: 
23/12/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Zenadio Nascimento 
Barreto e de Joana Medrado Barreto.

O pretendente: WASHINGTON MATOS DE ALMEIDA, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/08/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Missias Lopis de Almeida e de Gidal-
va de Almeida Matos. A pretendente: ALINE ALVES COSTA, profi ssão: assistente de 
RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/09/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Alves Costa e de Elisa 
Bezerril Lopes.

O pretendente: RAIMUNDO NONATO ALVES DE ARAÚJO, profi ssão: vigilante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Colinas - MA, data-nascimento: 05/08/1985, re-
sidente e domiciliado em Luziânia, fi lho de Analice Alves de Araújo. A pretenden-
te: WALQUIRIA DOS SANTOS CORREIA, profi ssão: auxiliar de sala, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/06/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cicero Leite Correia e de Nilza Maria dos 
Santos Correia.

O pretendente: JAILSON BATISTA DE ASSIS, profi ssão: técnico em eletrica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 09/10/1992, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nilson Chaves de Assis e de Joana D'Arc Matos 
Batista. A pretendente: DANIELLE BASTOS DANTAS DOS REIS, profi ssão: cabelei-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/11/1993, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Liseu Ventura dos Reis 
e de Dulcineia Bastos Dantas.

O pretendente: FABIO CESAR LUCIO DE MELO, profi ssão: tatuador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/10/1982, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de Valdeci Lucio de Melo e de Sandra Maria Della Monica 
de Melo. A pretendente: GEZILANE VERAS SANTOS, profi ssão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: Petrópolis - RJ, data-nascimento: 22/02/1986, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Moisés de Souza Santos e de Milian Magalhães 
Veras Santos.

O pretendente: MARCOS LUIZ MARIUSSO, profi ssão: arquiteto, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/03/1967, residente e domici-
liado em Suzano - SP, fi lho de Luiz Mariusso e de Maria Cleunisse do Nascimento 
Mariusso. A pretendente: ELVANE DE LEMOS PEREIRA, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 25/12/1964, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Enock Felix Pereira e de Zuleide 
de Lemos Pereira.

O pretendente: CÉSAR DE LIMA VIEIRA EDUARTE, profi ssão: auxiliar de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/07/1991, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Vieira Eduarte e de Maria No-
emia Feitosa Vieira. A pretendente: LARISSA SILVA BARROS, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/05/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adnaldo Ferreira Barros e de Fran-
cisca Brasilina Barros.

O pretendente: SILVIO ALEIXO DE ALMEIDA, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Palmares - PE, data-nascimento: 28/04/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Severino Aleixo de Almeida e de Edilene Maria Silva de Almeida. 
A pretendente: EDINÉIA GOMES DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/1985, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, fi lha de José Gomes da Silva e de Maria de Fátima Correia.

O pretendente: MICHAEL DA SILVA SANTOS PEDROSA, profi ssão: confeiteiro, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/11/1992, residen-
te e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Helvécio Holanda Pedrosa e de Claudenice 
da Silva Santos Pedrosa. A pretendente: THAÍS CHAVES BARBOSA, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson Barbosa e de 
Elaine Chaves Barbosa.

O pretendente: NATANAEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, profi ssão: agente de cor-
reios, estado civil: divorciado, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 14/11/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Francisco do Nascimento 
Neto e de Maria da Conceição do Nascimento. A pretendente: SELMA ALVES DE LIMA 
OCAÑA, profi ssão: autonoma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 12/06/1967, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Antonio de Lima e de Dorca Alves de Lima.

O pretendente: FÁBIO NILO PIRES, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/07/1981, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Pires Teixeira e de Cristina Aparecida Magliarelli Pires. A 
pretendente: VANESSA MANGUEIRA DE SOUSA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Conceição - PB, data-nascimento: 16/05/1988, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Mangueira de Sousa e de Josefa Caldas de 
Sousa.

O pretendente: NAIDA PEREIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 26/02/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Mônica Pereira. A pretendente: MARILIA MONTEIRO DE 
ARAUJO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 04/02/1974, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilberto 
Monteiro de Araujo e de Maria Amélia de Araujo.

O pretendente: WILIAM FERREIRA DE PAIVA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/11/1982, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Antônio Ferreira de Paiva e de Luzia Pereira Santos. 
A pretendente: ROSIANE DOS SANTOS, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Igreja Nova - AL, data-nascimento: 14/01/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Maria dos Santos.

O pretendente: JOCELMO SANTOS PONTES, profi ssão: garçom, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Limoeiro de Anadia - AL, data-nascimento: 18/08/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Mouzinho de Pontes e de Maria Luciene 
dos Santos Pontes. A pretendente: ELAINE PURESA DE SANTANA, profi ssão: copei-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/08/1977, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Durvalino Roque de Santana e de 
Maria Puresa de Santana.

O pretendente: RAFAEL FAGUNDES FERREIRA, profi ssão: gráfi co, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/12/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José dos Anjos Ferreira e de Selma Fagundes Ferreira. A 
pretendente: OSMARA REIS DE FREITAS, profi ssão: técnica de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/10/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osmar Holanda de Freitas e de Maria Nilza dos 
Reis.

O pretendente: HUMBERTO RODRIGUES LIMA, profi ssão: motoboy, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/08/1983, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves Lima e de Maria Palmeira. A pretendente: 
LETÍCIA DA SILVA ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guaru-
lhos - SP, data-nascimento: 23/01/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Cosme Alves e de Maria das Dôres da Silva Alves.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: HUMBERTO RAIMUNDO NUNES, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Cacimba de Dentro - PB, data-nascimento: 15/08/1967, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Raimundo da Silva e de Antonia Nunes 
da Cruz. A pretendente: ODICÉLIA VITORINO MARQUES, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Santa Rita - PB, data-nascimento: 02/10/1966, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Vitorino da Silva e de Elizabete Marques 
da Silva.

O pretendente: TARCÍSIO BARBOSA ALVES, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Paratinga - BA, data-nascimento: 18/12/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves Pereira e de Carolina Barbosa Maria Alves. A 
pretendente: BRENDA ALVES ESPINDOLA, profi ssão: vendedora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/05/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Maria Cicera Alves Espindola.

O pretendente: LAERTE OLIVEIRA MATIAS DA SILVA, profi ssão: cozinheiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/12/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Laércio Matias da Silva e de Inalda Oliveira da 
Silva. A pretendente: GIANE APARECIDA RUFINO AMORIM, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/05/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria de Lourdes Rufi no.

O pretendente: IVAN SEVERINO DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Custódia - PE, data-nascimento: 16/06/1964, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Severino da Silva e de Lúzia Gonçalves da Silva. A pre-
tendente: AUREA MARCIA GUEDES DOS REIS, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: Fernandópolis - SP, data-nascimento: 12/02/1962, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Yolanda Guedes.

O pretendente: ROBSON LUIZ BRIGNANI, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 17/03/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Marcio Luiz Brignani e de Fatima Porfi rio Brignani. A pre-
tendente: VANESSA LAURA DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/05/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Teones Francisco da Silva e de Zuleide Laura de Lacerda 
Silva.

O pretendente: KAIQUE KALEB DOS SANTOS AZEVEDO, profi ssão: autonomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/06/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Elmo Azevedo e de Rosa Pedro dos Santos. 
A pretendente: PATRÍCIA ROSA DOMINGUES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/02/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Domingos Ribeiro Domingues e de Elenilce Rosa Anastacio.

O pretendente: EGUINALDO PEREIRA DA COSTA, profi ssão: operador de empilhadei-
ra, estado civil: divorciado, naturalidade: Timorante - PE, data-nascimento: 23/07/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Pereira do Nascimento 
e de Maria do Socorro Vicencia da Conceição. A pretendente: ANA LUCIA PEREIRA 
DA SILVA, profi ssão: chefe de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Floriano - PI, 
data-nascimento: 11/10/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ma-
noel Pereira da Silva e de Maria Gildete da Silva.

O pretendente: JACKSON ANTONIO DE SOUZA SILVA, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/10/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jairo Dantas Silva e de Clarice Antonia de 
Souza. A pretendente: ELIENE FERNANDES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Paratinga - BA, data-nascimento: 08/02/1994, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastiana Fernandes da Silva.

O pretendente: ALISSON EDUARDO SANTOS, profi ssão: balconista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/03/1992, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de Luzinete Santos. A pretendente: MONIQUE SILVA LIMA, 
profi ssão: ajunte geral, estado civil: solteira, naturalidade: Seabra - BA, data-nascimen-
to: 22/03/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jonas Francisco de 
Lima e de Luzia da Silva Souza.

O pretendente: DANGERSON DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/01/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdemar Oliveira e de Deoclécia Aparecida da Sil-
va. A pretendente: SUELEN CAROLINE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: monitora de 
transporte escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/07/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Samuel Ferreira da 
Silva e de Alda Barbosa da Silva.

O pretendente: ADILTON SILVA ROCHA, profi ssão: açougueiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Caetité - BA, data-nascimento: 21/08/1978, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Adventino Alves da Rocha e de Deolinda Pereira 
da Silva Rocha. A pretendente: REGIANE ALVES NUNES, profi ssão: publicitária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/04/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osmar Nunes e de Antonia 
Emidia Nunes.

O pretendente: MOISÉS FREITAS RAMOS, profi ssão: operador de estacionamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 21/09/1979, re-
sidente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roberto de Souza Ramos e de Neide 
Freitas Ramos. A pretendente: ADRIELY BASTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: operadora 
de call center, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
11/01/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Daniel Quirino de Olivei-
ra e de Valeria Bastos Valerio de Oliveira.

O pretendente: CAIQUE DOS SANTOS ALVARENGA, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/09/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Crispim José Alvarenga e de Sonia Regina 
dos Santos. A pretendente: INGRID GLEICE XAVIER DE OLIVEIRA, profi ssão: auto-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/03/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos de Oliveira e de Patricia 
Helena Xavier.

O pretendente: RODRIGO ALVES, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, naturali-
dade: Marília - SP, data-nascimento: 14/04/1976, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Adelaide Alves. A pretendente: ELIDA DA SILVA REIS, profi ssão: cuida-
dora, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/07/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Donizeti Aparecido Costa Cesario e 
de Maria Helena da Silva Cesario.

O pretendente: WASHINGTON WILLIAM FREITAS, profissão: vigilante, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/12/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Luiz da Silva Freitas e de Tania Sanchez 
Cocito Freitas. A pretendente: LAIS DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/11/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gilberto Rufino de Souza e de Solange 
Feitoza de Souza.

O pretendente: VANDERLEI PINHEIRO DOS SANTOS, profi ssão: coordenador de 
operações, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/04/1967, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Josefa Pinheiro dos 
Santos. A pretendente: LUCIMAR AUXILIADORA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Bom Jesus do Galho - MG, data-nascimento: 08/10/1967, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ordalino Furtado da Silva e de Ana 
Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: LEANDRO ROBERTO DA SILVA, profi ssão: pintor predial, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Jeronimo da Serra - PR, data-nascimento: 01/04/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva. A pretendente: MARIA DO SOCORRO FERNANDES DIAS, pro-
fi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Codó - MA, data-
nascimento: 19/07/1979, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Oliveira Dias e de Raimunda Leite Fernandes Dias.

O pretendente: STEVE EDSON DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/03/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Jakson da Silva e de Leda Marlene Ferreira. A pretendente: 
PERLA DA SILVA COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Belém 
- PA, data-nascimento: 13/11/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
José Antonio Lima Costa e de Nilvia Maria da Silva.

O pretendente: HERBERT LUCAS FERNANDES MARQUES, profi ssão: autonomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de John Herbert Marques e de Luzinete Fernan-
des dos Santos. A pretendente: AGNES BARBOZA RAMOS PACÓ, profi ssão: operado-
ra de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 
11/03/1998, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nelson Aparecido Ra-
mos Pacó e de Rita de Cassia Barboza Ramos Pacó.

O pretendente: LUCIO FLAVIO DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Lourenço da Mata - PE, data-nascimento: 12/04/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Milton Antonio de Oliveira e de Maria de Lourdes 
Soares. A pretendente: ALINE CRISTINE FLIORIZE, profi ssão: operadora de caixa, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/03/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Zilda Fliorize.

O pretendente: ISRAEL NUNES PEREIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Caieiras - SP, data-nascimento: 23/11/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Julio Nunes Pereira e de Maria Luiza Candida de Oliveira Perei-
ra. A pretendente: DEBORA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/05/1983, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rosalvo Lucindo Ferreira e de Eliane 
Maria da Silva.

O pretendente: EDMUNDO DA SILVA BEZERRA, profi ssão: aposentado, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/03/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Bezerra Neto e de Maria da Silva Be-
zerra. A pretendente: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/04/1952, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alvino Rodrigues Cordeiro e de Alvina 
Rodrigues.

O pretendente: ANGELO DOS SANTOS LIMA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/10/1992, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roque Rodrigues Lima e de Lucineide Silva Santos. 
A pretendente: SUELEN DE PAULA ANDRADE, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/08/1992, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Deurique Dias de Andrade e de Maria 
Pereira de Paula.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS CAMPOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/01/1980, residen-
te e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Celsiro Campos e de Clarice Francisca 
dos Santos. A pretendente: MARA PRISCILA FRANCO DE AZEVEDO, profi ssão: au-
xiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 
26/02/1983, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Geraldo da 
Silva Azevedo e de Mara Lucia Franco.

O pretendente: JÔNATAS OLIVEIRA LOPES, profi ssão: advogado, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Açailandia - MA, data-nascimento: 06/10/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Valdemar Rosa Lopes e de Elza Oliveira Lopes. A pre-
tendente: MICHELLE ROSA CLARO, profi ssão: analista contábil, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 06/02/1991, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Sergio Luiz Claro e de Sandra Rosa Tasso Claro.

O pretendente: ANTONIO VIEIRA DE AMORIM, profi ssão: produtor, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Teofi lo Otoni - MG, data-nascimento: 22/10/1948, residente e domiciliado 
no Vale do Paraíso, fi lho de Joaquim Gomes de Amorim e de Maria Vieira de Amorim. 
A pretendente: TEREZINHA VAZ JOSÉ, profi ssão: cuidadora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Itambé - PR, data-nascimento: 19/09/1958, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Emiliano José Filho e de Geni Vaz José.

O pretendente: FELIPE GÓES FERNANDES, profi ssão: técnico de enfermagem, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Araraquara - SP, data-nascimento: 09/02/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sérgio Rodrigues Fernandes e de Ana Maria 
Fernandes. A pretendente: INGRID GOMES DOS SANTOS, profi ssão: caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: João Pessoa - PB, data-nascimento: 05/08/1992, residen-
te e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edivanildo Lopes dos Santos e de Ivanise 
Gomes dos Santos.

O pretendente: DONIZETI DALI GARCIA, profi ssão: aposentado, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1955, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Jonas Benedito Garcia e de Verginia da Silva Garcia. A 
pretendente: NEUZA GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: aposentada, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: Pirapora - MG, data-nascimento: 28/03/1957, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Gonçalves dos Santos e de Bernardina 
Rodrigues Soares.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE ALVES DE SANTANA, profi ssão: auxiliar de 
operação de vídeo, estado civil: solteiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 
03/04/1992, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Eliezer Pereira de San-
tana e de Gilvete Alves Freitas de Santana. A pretendente: FATIMA BAPTISTA MOLINA 
FRIAS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 01/03/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edison 
Baptista Molina Frias e de Maria de Lourdes Baptista.

O pretendente: ISAC ANSELMO, profi ssão: garçom, estado civil: divorciado, naturalida-
de: Estrela D'Oeste - SP, data-nascimento: 26/08/1962, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Elpidio Anselmo e de Lídia Dias de Melo Anselmo. A pretendente: 
ANA ALUIZIA CAETANO, profi ssão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/01/1966, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Jesuino Caetano e de Malvina de None Caetano.

O pretendente: GILCIMAR FERREIRA DE ARAÚJO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Mateus - ES, data-nascimento: 09/04/1970, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Ferreira de Araújo e de Valdivina Ferreira de 
Araújo. A pretendente: VANESSA CRISTINA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/07/1978, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Antonio da Silva e de Francisca da Silva.

O pretendente: MARCOS FABIO DE BARROS, profi ssão: mecânico, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/02/1975, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo de Barros e de Durvalina Teixeira de Barros. A 
pretendente: CLEIDIONICE SILVA NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/07/1981, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Guedes do Nascimento e de 
Claudete Silva do Nascimento.

O pretendente: ÉDER FRANCIS DA SILVA, profi ssão: mecânico de manutenção in-
dustr, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
11/11/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco João da Silva 
e de Maria Inês da Silva. A pretendente: ELISABETH SOARES OLIVEIRA, profi ssão: 
negociadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 23/05/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Erival Alves 
Oliveira e de Marinete Soares do Nascimento.

O pretendente: EDSON ALVES MOREIRA, profi ssão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 12/11/1974, residente 
e domiciliado em Suzano - SP, fi lho de Fermino Alves Moreira e de Dirce Fagundes 
Moreira. A pretendente: VALDENCICE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: operadora de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: São José do Belmonte - PE, data-nascimento: 
26/12/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria das Dores da 
Silva.

O pretendente: LEVI DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, profi ssão: técnico de informatica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/08/1984, re-
sidente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Levi Dias de Oliveira e de Rosana 
Laurindo. A pretendente: ROSANA DOS SANTOS LOPES, profi ssão: analista juridica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Sapeaçu - BA, data-nascimento: 03/09/1986, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Nascimento Lopes e de Clarice 
dos Santos Lopes.

O pretendente: DENILSON PALACIO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: bancario, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/05/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cicero Rodrigues da Silva e de Maria das 
Dores Palacio da Silva. A pretendente: MARIA CAROLINA BITENCOURT ALVES, pro-
fi ssão: bancaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Genivaldo Luciano 
Alves e de Ozira Miranda Bitencourt Alves.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: FLAVIO MARCOS DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de montagem, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 11/03/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos dos Santos e de Rosa 
Maria da Silva Santos. A pretendente: ISADORA NASCIMENTO MACHADO, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 10/04/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Araujo Machado 
e de Lucymar Maria do Nascimento.

O pretendente: WILSON RODRIGUES FÃO JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
designer, nascido nesta Capital - SP, no dia 18/06/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Rodrigues Fão e de Denise Rodrigues Fão. 
A pretendente: LÍVIA RODRIGUES DE SOUZA BUKOLTS, estado civil solteira, profi s-
são professora, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 01/11/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Janis Ricard Bukolts e de Eliana 
Rodrigues de Souza Bukolts.

O pretendente: RENATO MOURA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão sushiman, 
nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 11/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Vivaldo Sant'Ana de Souza Filho e de Maria Aparecida Moura de 
Souza. A pretendente: ADRIANA PONTES, estado civil divorciada, profi ssão sushiman, 
nascida na Casa Verde, São Paulo - SP, no dia 25/11/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Noé Valdemar Pontes e de Mitsuko Pontes.

O pretendente: EDUARDO CHAPOLA, estado civil solteiro, profi ssão professor de 
inglês, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 19/02/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Sergio Chapola e de Maria das Graças 
Machado Chapola. A pretendente: MANOELA GONSALVES SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão coordenadora administrativa, nascida na Casa Verde, São Paulo - SP, no dia 
29/06/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Gonsalves Filho e de Maria Luzinalda Silva Gonsalves.

O pretendente: MARCOS ALBERTO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido Carapicuíba- SP, no dia 12/01/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Romão Faustino Pereira e de Olivia Justino Pereira. A pretendente: 
CRISTIANE APARECIDA DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Tucuruvi - SP, no dia 23/05/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Murilo de Souza Reis e de Geralda Magela Barbosa.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR DIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pastor, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 01/01/1977, residente e domiciliado em Pereira 
Barreto - SP, fi lho de Julio Dias dos Santos e de Maria Judite dos Santos. A pretendente: 
PAOLA FERNANDA CALISTO, estado civil solteira, profi ssão ministro religioso, nascida 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 24/01/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Paulo Calisto e de Sonia Maria Calisto. Obs.: 
Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no cartório de residência do contraente.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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