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“Ninguém se 
importa se você 
não dança bem. 
Apenas levante-se 
e dance!”
Dave Barry (1947)
Escritor norte-americano 

BOLSAS
O Ibovespa: -2,62% Pontos: 
64.301,73 Máxima de -0,01% : 
66.025 pontos Mínima de -2,83% 
: 64.165 pontos Volume: 5,68 
bilhões Variação em 2017: 6,77% 
Variação no mês: 6,77% Dow 
Jones: -0,84% (18h30) Pontos: 
19.924,98 Nasdaq: -0,98% 
(18h30) Pontos: 5.605,17 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1253 Venda: R$ 3,1261 
Variação: -0,74% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,19 Venda: R$ 3,29 
Variação: -0,71% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1310 Venda: R$ 
3,1316 Variação: -0,89% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0870 
Venda: R$ 3,2670 Variação: -1% - 
Dólar Futuro (fevereiro) Cotação: 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,81% ao 
ano. - Capital de giro, 14,82% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.196,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,40% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 118,450 
Variação: -1,29%.

R$ 3,1265 Variação: -0,57% - Euro 
(18h30) Compra: US$ 1,0694 
Venda: US$ 1,0698 Variação: 
+0% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,3400 Venda: R$ 3,3420 
Variação: -0,71% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,2430 Venda: R$ 
3,4800 Variação: -1,33%.

vespa Futuro: -2,95% Pontos: 
64.530 Máxima (pontos): 66.260 
Mínima (pontos): 64.450. Global 
40 Cotação: 927,563 centavos 
de dólar Variação: +0,43%.

Pesquisa divulgada on-
tem (30) pela Confe-
deração Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), feita com 
seis mil empresas de todas 
as regiões do país, revela que 
29,5% dos lojistas estão com 
estoques acima do adequa-
do. Os estoques abaixo da 
programação adequada de 
vendas foram relatados por 
14,7% dos comerciantes, o 
que signifi ca que venderam 
além do que esperavam. Já 
para 55,1%, os estoques em 
janeiro estavam adequados, 
ou seja, venderam aquilo 
que estava programando. O 
restante (0,7%) disse não 
saber como estão os estoques 

     

Comércio: estoques acima 
do esperado e menor 
intenção de investimentos

ou não respondeu.
A economista da CNC Izis 

Ferreira destacou que os 29,5% 
representam quase um terço 
da amostra. “É uma parcela 
signifi cativa, uma vez que a 
gente já teve, por exemplo, 
cerca de 18% só de comercian-
tes reportando estoques acima 
do adequado”. Ela observou, 
porém, que essa parcela vem 
se reduzindo ao longo da série. 
Em abril de 2016, o volume de 
comerciantes que reportavam 
estar com estoques acima do 
adequado alcançou 34%, maior 
índice da série histórica inicia-
da em 2011.

Segundo a economista, isso 
signifi ca que, com a previsão 
de vendas menores, a pro-

porção de comerciantes com 
estoques acima do adequado 
vem diminuindo em razão do 
ajuste que vem acontecendo. 
“As menores vendas fazem 
com que o comerciante invista 
menos em estoques e coloque 
uma lupa na rotatividade dos 
produtos nas prateleiras para 
fazer esse ajuste”. 

Os varejistas de semidurá-
veis (25% da amostra), que 
englobam lojas de tecidos, 
vestuário, acessórios e calça-
dos, relataram que os estoques 
estão acima do adequado em 
janeiro, em relação ao mes-
mo mês de 2016. O índice de 
estoques para semiduráveis 
caiu 7%. Para os demais gru-
pos – bens duráveis (lojas de 

A proporção de comerciantes com estoques acima do adequado vem diminuindo

em razão do ajuste que vem acontecendo.

Após duas horas no Presídio 
Ary Franco, em Água Santa, zona 
norte do Rio de Janeiro, o empre-
sário Eike Batista foi transferido 
ontem (30), para a Penitenciária 
Bandeira Stampa, conhecida 
como Bangu 9, no Complexo 
Penitenciário de Gericinó. O 
empresário estava com a cabeça 
raspada e usando o uniforme do 
sistema penitenciário – camiseta 
branca e calça jeans.  

A Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária 
(Seap) informou que, após tria-
gem inicial, Eike foi transferido 
para uma unidade prisional 
que atendia a seu perfi l. “Ele 
ingressou na porta de entrada 
para presos federais e, após ser 
avaliado, foi transferido para 
uma unidade de acordo com 
o perfi l”, diz a nota da Seap. 
Em Bangu 9, fi cam presos sem 
curso superior, em cela comum, 

que é o caso do empresário. 
O empresário foi preso por 

agentes da Polícia Federal logo 
após desembarcar no Galeão 
de um voo vindo de Nova York. 
Em seguida, o empresário foi 
levado para o IML onde fez 
exame de corpo de delito. 
Eike, proprietário do grupo 
EBX, é suspeito de lavagem de 
dinheiro em um esquema de 
corrupção que também atinge 
o ex-governador do Rio Sérgio 
Cabral, que está preso.

Eike e o executivo Flávio 
Godinho, seu braço direito no 
grupo EBX e vice-presidente 
do Flamengo, são acusados de 
terem pago US$ 16,5 milhões a 
Cabral em troca de benefícios 
em obras e negócios do grupo, 
usando uma conta fora do país. 
Os dois também são suspeitos 
de terem obstruído as investi-
gações (ABr).

Com a cabeça raspada, Eike deixa o Presídio Ary Franco.

Brasília - O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, disse ontem (30), que 
o défi cit primário de R$ 154,255 bilhões 
alcançado pelo Governo Central no ano 
passado demonstra uma “gestão bastante 
austera, transparente e adequada” das con-
tas públicas. Apesar do rombo bilionário 
ter sido o pior de toda a série histórica, 
iniciada em 1997, a meta fi cou R$ 16,2 
bilhões menor que o limite fi xado, de R$ 
170,5 bilhões. O ministro disse ainda que a 
meta deste ano - défi cit de R$ 139 bilhões 
- será cumprida.

“O resultado, em suma, deriva de uma 
receita que veio um pouco acima do que es-
tava projetado no decreto de programação 
fi nanceira. E as despesas vieram também 
um pouco abaixo. Então, essa conjuntura 
é que permitiu que o resultado viesse 
aproximadamente R$ 16 bilhões menor 
do que o limite”, afi rmou, ressaltando que 
é preciso esperar os números que serão 
divulgados pelo BC para que se possa dizer 

Impedimento de réu 
na linha de sucessão 

O STF voltará a julgar ama-
nhã (1º) o processo que pode 
impedir réus de ocuparem as 
presidências da Câmara e do 
Senado, cargos que estão na 
linha sucessória da Presidência 
da República. O caso começou a 
ser julgado no ano passado, mas 
a análise foi interrompida por 
um pedido de vista do ministro 
Dias Toffoli.

O pedido de vista do ministro 
foi feito no dia 3 de novem-
bro, mas a questão foi julgada 
liminarmente quando a Corte 
decidiu manter o presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
no cargo ao julgar uma deci-
são provisória proferida pelo 
ministro Marco Aurélio, que 
não esperou a devolução do 
pedido de vista para determinar 
o afastamento.

A Corte julga a ação na qual a 
Rede pede que o Supremo decla-
re que réus não podem fazer parte 
da linha sucessória da Presidên-
cia da República (ABr).

Brasília - Um dos símbolos 
da crise que atingiu a indústria 
no ano passado não foi visto no 
balanço das empresas e atingiu 
o bolso dos trabalhadores do 
setor. Dados apresentados 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) revelaram 
que o rendimento médio real 
dos empregados industriais 
teve queda de 1,2% em 2016 
na comparação com o ano an-
terior. É a primeira vez na série 
histórica que esse indicador 
registrou queda.

O rendimento médio real 
atualizado pelo INPC caiu inin-
terruptamente nos três últimos 
meses de 2016 e acumulou que-
da de 4,3% na comparação tri-
mestral. “Mesmo com a grande 
indexação e os dissídios, esse 
indicador teve a primeira que-
da. Isso é fruto do mercado de 

O teto de gastos para o setor 
público permitirá ao país voltar 
a economizar para pagar os 
juros da dívida pública, disse 
ontem (30) o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles. “O 
teto de gastos agora vai permitir 
ao Brasil voltar gradualmente a 
produzir superávits primários, 
gerando a economia necessária 
para a estabilização e redução 
da dívida pública federal e 
a necessária confi ança para 
a retomada do crescimento 
econômico”.

Segundo o Tesouro Nacional, 
o governo federal poderá gastar 
até R$ 1,302 trilhão em 2017. O 
valor equivale às despesas su-
jeitas ao teto em 2016 corrigido 
em 7,2%, como estabelecido 
pela emenda constitucional que 
introduziu o teto de gastos. O 
cálculo exclui as transferências 
constitucionais (repasses obri-
gatórios para estados e municí-

Meirelles: a limitação de gastos 

vai ajudar na retomada da 

economia.

Reajuste do aluguel 
Os contratos de locação resi-

dencial poderão sofrer reajuste 
de 6,65% em fevereiro. Esse per-
centual compreende o período 
entre fevereiro de 2016 e janeiro 
de 2017 (12 meses) e deve ser 
aplicado aos contratos de locação 
residencial com aniversário em 
fevereiro e cláusula de reajuste 
pelo IGP-M/FGV, cuja variação no 
mês de janeiro foi de 0,64%.

Ana Silva

Fábio Motta/Estadão
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O défi cit primário fi cou abaixo da meta 

revisada de R$ 170,5 bilhões.
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Brasília - As contas de luz 
vão continuar sem cobrança 
adicional em fevereiro. A 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) decidiu que 
as faturas de energia terão a 
bandeira verde pelo terceiro 
mês consecutivo. De acordo 
com a Aneel, as condições 

hidrológicas estão favoráveis, 
de forma que não foi neces-
sário acionar usinas terme-
létricas com custo acima de 
R$ 211,28 por megawatt-hora 
(MWh). 

Quando o custo da última 
térmica acionada supera 
esse valor e fica abaixo de 

R$ 422,56 por MWh, a Aneel 
aplica a bandeira amarela. Foi 
o que ocorreu em novembro, 
quando foram adicionados R$ 
1,50 a cada 100 quilowatt-
hora (kWh) consumidos. De 
abril a outubro, vigorou a 
bandeira verde. 

Quando o custo das ter-

melétricas ligadas supera 
R$ 422,56 por MWh, a Aneel 
utiliza a bandeira vermelha, 
que adiciona entre R$ 3,00 a 
cada 100 kWh consumidos. 
Se o valor for superior a R$ 
610,00 por MWh, o acréscimo 
é de R$ 4,50 a cada 100 kWh 
(AE).

eletroeletrônicos, móveis e 
decorações, entre outros) e 
não duráveis (alimentação, be-
bidas, farmácias, cosméticos 
e perfumaria) – a indicação 
é de que os estoques estão 

mais ajustados às vendas no 
primeiro mês do ano, compa-
rativamente ao início do ano 
passado. 

Para Izis Fereira, os comer-
ciantes desses dois grupos 

conseguiram vender de forma 
um pouco melhor no Natal em 
relação a janeiro de 2016. O 
índice de estoques para esses 
dois grupos subiu 1,1% e 0,9%, 
respectivamente (ABr).

Meirelles: teto de gastos permite 
superávits primários graduais

registrou défi cit primário de R$ 
154,255 bilhões. Apesar de ter 
sido o maior da história, o défi -
cit fi cou abaixo da meta de R$ 
170,5 bilhões estabelecida pelo 
Governo Central para 2016.

De acordo com Meirelles, o 
resultado foi melhor do que o 
previsto. Ele atribuiu o cumpri-
mento, com folga, da meta fi scal 
a uma execução orçamentária 
rigorosa e a um diagnóstico 
realista da situação das con-
tas públicas. “Durante o ano, 
conduzimos de forma rigorosa 
a execução orçamentária, o 
que permitiu o pagamento de 
despesas de anos anteriores. 
Esse esforço reduziu em mais 
de R$ 37,5 bilhões o estoque de 
restos a pagar da União, o maior 
volume dos últimos dez anos. 
Todo esse trabalho foi funda-
mental para a reorganização 
das contas públicas”, declarou 
o ministro (ABr).

pios), créditos extraordinários, 
despesas com a realização de 
eleições e aumentos de capital 
de empresas estatais, que estão 
fora do teto de gastos.

Para 2018 em diante, o teto de 
gastos equivalerá às despesas do 
ano anterior acrescidas da infl a-
ção ofi cial, medida pelo IPCA. 
Em 2016, o Governo Central 

Empresário Eike Batista 
transferido para Bangu 9

Resultado do Governo Central ‘mostra gestão 
correta e austera de contas’

das metas fi scais, e normalmente há uma 
certa discrepância estatística, resultado da 
metodologia de cálculo”, disse. 

“Mas, de qualquer forma, o que esse re-
sultado apresentado hoje demonstra é que 
houve, no ano passado, uma gestão correta 
e austera da despesa, principalmente, per-
mitindo então que nós fi nalizássemos o ano 
dentro dos limites da meta fi scal e até um 
pouco melhor”, acrescentou. Sobre 2017, 
Dyogo disse que a meta fi scal, que prevê 
que o governo central encerre o ano com 
um défi cit de R$ 139 bilhões, será cumprida. 
Apesar do resultado em 2016 ter sido melhor 
que o projetado pelo governo, o ministro 
disse que a meta não será revista.

“A meta não só é crível como nós faremos 
todo o necessário para que seja alcançada”, 
afi rmou. “Não estamos falando em altera-
ção da meta nem pra cima nem pra baixo. 
Estamos trabalhando com a meta que está 
fi xada na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO)” (AE).

que o governo cumpriu a meta fi scal de 
2016. “Temos que aguardar o resultado do 
Banco Central, que é, de fato, o resultado 
utilizado para aferição do cumprimento 

Conta de luz continua com bandeira verde

Com crise na indústria, salário 
médio do trabalhador cai pela 1ª vez

trabalho bastante desaquecido. 
Então, algumas negociações de 
dissídio tiveram recomposição 
dos salários abaixo da infl ação”, 
disse o gerente-executivo de 
política econômica da CNI, 
Flávio Castelo Branco. 

“Isso mostra que, com o de-
semprego crescente, os trabalha-
dores estão dispostos a aceitar 
correção menores dos salários”, 
completa Castelo Branco que 
elogiou a indicação de reforma 
trabalhista do governo Michel 
Temer que pretende fazer com 
que o acordado entre categoria 
e empregador se sobreponha 
ao legislado. “Dará valorização à 
negociação e signifi ca que você 
dá margem de manobra para que 
as partes acertem temas que vão 
além do salário, como jornada 
de trabalho ou o intervalo entre 
turnos”, disse (AE).
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OPINIÃO
O mundo à beira de 
uma crise de nervos
Imenso e complexo 

planeta? Ou tribo de 

primatas, dos chefes 

inerentes?

Donald Trump 

escancara nossas 

instituições precárias. 

Um único homem. Um 
único anelo. O povo dis-
corda, manifesta-se. A 

aranha de Nova York persiste. 
Até quando? A consciência hu-
mana foge dos extremos. Sua 
maturidade está mais do que 
escrutinada. Grupos radicais 
cometem suicídio político em 
sua radicalidade. Esquerda 
e direita podem sobreviver, 
sustenta Bobbio. A outros, 
foram-se no pó do século 
passado. As pontas extremas, 
porém, se partiram. Enquanto 
as primeiras resgatam pouco 
mais de 20% dos eleitorados 
mundiais, os extremismos não 
passam, em grau máximo, de 
10%. Ou partem ao inominável 
terrorismo.

O predador Trump não é 
exceção. Um homem degrado 
nos meandros escusos de suas 
supostas minas de ouro, hábil 
comunicador num mundo im-
pressionável por equilibristas 
de um humor de botequim, 
não foi o vencedor das eleições 
americanas. Perdeu-as por 
quase três milhões de votos 
populares, o que não é pouco. 
Hoje seria ridicularizado como 
um porco vermelho e azul. 

A resposta é simples. O ho-
mem alçou picos montanhosos 
em matéria de ciências, tec-
nologia, literatura, fi losofi a. 
Isso proporcionou conforto 
material e espiritual. Mas 
não para todos. Os excluídos 
desses bens são em número 
muito maior. Por consequên-
cia, dependentes e infl uenci-
áveis. Essa insustentabilidade 
é mantida por instituições 
anacrônicas, que balançam e 
permanecem.

Os Estados Unidos eram de 
segunda ordem na década de 
30. Porém, sua gente tinha um 
potencial admirável, que ainda 
hoje conserva. Quase que se 
foram nas guerras da indepen-
dência e da sucessão. Mas a 
coragem é seu forte, o que não 
se estende a seus governantes, 
com as exceções necessárias, 
como Lincoln e Obama. Um 
erro de visão jurídica impreg-
nou os costumes americanos: 
leis velhas são melhores. Não, 
o mundo é cambiante, as leis, 
em alguns países, podem ser, 

inclusive, tida como revogadas 
por anacronismo. 

Já o povo do grande país 
americano saudou as leis 
velhas como exemplo de se-
gurança jurídica que garantiu 
seu breve predomínio mundial. 
Esquecem-se que correram 
“por fora” e do Plano Marshall 
e da nova geopolítica mundial 
extraíram a grande vitória. Po-
derosíssima indústria de guer-
ra fez furtivamente a felicidade 
tipo “Seleções”, cujas fi guras 
coloridas de mundo edílico 
Trump viu quando criança e 
quer restabelecer.

A guerra da secessão, tendo 
como pano de fundo o escra-
vagismo do sul das grandes 
propriedades, deixou sequelas 
terríveis na forma de Estado 
americano. Tanto que são 
estados unidos, não uma sín-
tese política, sempre receosos 
de novas rupturas. Naquele 
momento de agruras e san-
gue recíproco, fez sentido o 
pacto político-eleitoral entre 
os Estados, a eleição indireta, 
determinada pelos delegados 
das respectivas unidades. Por 
um único voto, um Estado faz 
diferença no resultado eleito-
ral. Assim como um único e 
pretensioso homem quer fazer 
a diferença em nosso século.

No mundo contemporâneo 
o sistema é aterrador. O po-
der não é do povo, mas de 
alguns; a gloriosa democracia 
que Rui Barbosa exaltou na 
república velha brasileira não 
é democracia. Mandam os 
pesos outorgados, então dis-
cricionariamente, aos Estados. 
Assim unidos, não se sabe até 
quando. Nova York já assinala 
os primeiros movimentos de 
estremecimento dos pilares 
desse sistema anacrônico.

Bom “tapa na cara” do apren-
diz de feiticeiro deu o vizinho 
Canadá, ao abrir suas portas aos 
refugiados perseguidos. A Eu-
ropa sente o momento frágil do 
“grande timoneiro” do mundo, 
sob valores fundados no huma-
nismo irrespondível. O valente já 
dá sinais de recuar, como no caso 
dos “green card”, tal qual todos 
os verdadeiramente medrosos e 
falastrões o fazem. 

Isolado, Trump também verá 
que seu império romano não 
infl uencia mais que 20% do 
equilíbrio mundial, e que pode-
rá desabar aos ventos de uma 
prainha, como ocorreu com 
todos os impérios mundiais.

(*) - É advogado e membro da 
Academia Latino-Americana de 

Ciências Humanas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula (*)
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O advogado do empresá-
rio Eike Batista, Fernando 
Martins, disse após a prisão 
do cliente,  que ainda não 
conversou com Eike e que 
a estratégia de defesa ainda 
não foi defi nida. “A gente não 
conseguiu traçar a linha de 
defesa. Vamos aguardar para 
conversar com o cliente e aí a 
gente posiciona melhor a linha 
de defesa. Estamos tomando 
as medidas jurídicas cabíveis 
no sentido de preservar sua 
integridade física. Este é nosso 
primeiro objetivo”, afi rmou.

Segundo Martins, o empre-
sário ainda não se posicionou 
sobre um possível acordo de 
delação premiada. “Ele deu en-
trevista de que passaria a limpo. 
Eu entendi daquela entrevista 
que é prestar os esclarecimentos 
necessários. Nós vamos agora 
defi nir a linha de defesa em 
conjunto”. O avião que trouxe o 

Advogado de Eike, Fernando Martins, ainda não tinha 

conversado com seu cliente para estudar a estratégia da defesa.

Estátua pelos 20 
anos de morte de 
Diana

Os príncipes William e Harry 
encomendaram uma estátua da 
princesa Diana para lembrar os 
20 anos da morte de sua mãe, 
informaram os dois herdeiros 
em nota. Segundo os membros 
da realeza, “chegou a hora 
de reconhecer o seu impacto 
positivo na Grã Bretanha e no 
mundo” com a construção de 
uma estátua que fi cara no pa-
lácio de Kensington, residência 
da família de William.

“Nossa mãe tocou a vida 
de muitas pessoas. Espera-
mos que essa estátua ajudem 
aqueles que visitam o palácio 
de Kensington a refl etir sobre 
sua vida e sobre seu legado”, 
escreveram os dois ressaltando 
que a rainha Elizabeth II apoia 
a ideia. Lady Di morreu em um 
acidente de trânsito em Paris, 
no dia 31 de agosto de 1997, 
quando William tinha 15 anos 
e Harry 12 (ANSA).

O polêmico presidente das 
Filipinas, Rodrigo Duterte, 
mandou suspender a “guerra 
contra as drogas” no país 
para aprofundar o combate 
à corrupção policial. Até o 
momento, estima-se que a 
ação militar determinada por 
Duterte tenha provocado a 
morte de mais de sete mil 
pessoas. Muitas dessas mortes 
são contestadas pela oposição 
ao governo e por grupos de 
defesa dos direitos humanos, 
dizendo que policiais estavam 
matando rivais políticos do 
presidente e pessoas que nada 
tinham a ver com as drogas.

Uma dessas mortes foi o 
motivo que levou Duterte a 
ordenar a pausa no programa. 
Em outubro, o empresário 
sul-coreano Jee Ick-joo e uma 
de suas assistentes foram 
sequestrados em sua casa em 
Manilla e levados para um pos-
to da polícia sob o pretexto de 
que eles tinham envolvimento 
com tráfi co. 

Lá, liberaram a mulher, mas 

Polêmico presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte.

O tema ganhou destaque 
recentemente após a 
polêmica decisão do 

presidente Donald Trump de 
suspender a entrada de cida-
dãos de sete países muçulma-
nos nos EUA por pelo menos 
90 dias. 

A famosa cadeia de cafe-
terias Starbucks afi rmou que 
empregará 10 mil refugiados 
em suas lojas em todo o 
mundo e dará preferência, 
nos EUA, a imigrantes que 
serviram às Forças Armadas 
do país. “Existem mais de 65 
milhões de cidadãos do mundo 
reconhecidos como refugiados 
pelas Nações Unidas e nós es-
tamos desenvolvendo planos 
de contratar 10 mil deles em 
75 países onde a Starbucks faz 
negócios”, afi rmou o CEO da 
companhia, Howard Schultz.

A gigante Google também 
se mostrou indignada com as 
restrições apresentadas pelo 
mandatário republicano e 
anunciou que criou um fundo 

Medidas recentes de Trump sobre imigração e refugiados vêm 

despertando forte polêmica e reações nos EUA.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se po-
sicionou favoravelmente à decisão da presidente 
do STF, ministra Cármen Lúcia, de homologar as 
delações de 77 executivos e ex-funcionários da 
empresa Odebrecht, nas quais eles detalham o 
esquema de corrupção na Petrobras investigado 
na Operação Lava Jato. Por meio de nota, o pre-
sidente da entidade, Claudio Lamachia, disse que 
Cármen Lúcia atendeu ao anseio da sociedade 
por justiça ao homologar as delações.

“A homologação é um ato de justiça não apenas 
à memória do ministro Teori Zavascki, mas de 
garantia à sociedade de que o julgamento da Lava 
Jato não será interrompido ou mesmo atrasado, 
benefi ciando corruptos e corruptores”, afi rmou 
Lamachia. A OAB já havia se manifestado pela não 

paralisação do procedimento em razão da morte 
do relator da matéria no STF, Teori Zavascki. 
Com a homologação das delações, os mais de 800 
depoimentos prestados se tornaram válidos juridi-
camente e podem ser utilizados como prova.

Na nota, o presidente da OAB defendeu a 
retirada do sigilo das delações. “É preciso que 
fi que bastante claro a toda sociedade o papel 
de cada um dos envolvidos, sejam da iniciativa 
privada ou dos setores públicos. Nessas horas, 
a luz do sol é o melhor detergente”, destacou. A 
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) 
também se posicionou a respeito da determina-
ção de Cármen Lúcia. O presidente da entidade, 
Roberto Veloso, disse que a decisão permite que 
o processo não seja paralisado (ABr).

Único suspeito de 
ataque em Quebec
é franco-canadense

O único suspeito do atentado 
contra uma mesquita em Que-
bec, no Canadá, é um cidadão 
franco-canadense identifi cado 
como Alexandre Bissonnette.

Pouco antes, outro homem, 
supostamente um marroquino, 
havia sido detido, mas ele já foi 
liberado e não é considerado 
um suspeito, de acordo com o 
diário “Le Journal de Québec”. 
Bissonnette tem 27 anos, vive 
no bairro de Cap-Rouge e 
estuda ciências políticas na 
Universidade Laval, vizinha ao 
local do ataque. Ele já foi inter-
rogado e não tinha passagens 
pela polícia.

Ocorrido na noite do último 
domingo (29), o atentado teria 
sido cometido por dois homens 
e deixou pelo menos seis pes-
soas mortas, inclusive um imã. 
Ainda de acordo com o “Journal 
de Québec”, o balanço inclui 
dois argelinos, um marroquino, 
um tunisiano e dois cidadãos da 
África Subsaariana. A mesquita 
fi ca no Centro Cultural Islâmico 
de Quebec, no leste do Canadá, 
e já tinha sido alvo de amea-
ças no passado. Em junho de 
2016, uma cabeça de porco foi 
deixada na entrada do templo 
islâmico, com a frase “Bom ape-
tite” - muçulmanos não comem 
carne de porco.

O ataque aconteceu um dia 
depois de o primeiro-ministro 
canadense, Justin Trudeau, ter 
escrito no Twitter que seu país 
sempre estaria aberto a pesso-
as fugindo de perseguições e 
guerras. “Diversidade é a nossa 
força. Bem-vindos ao Canadá”, 
disse o premier. A declaração 
foi uma resposta à decisão do 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, de barrar a 
entrada de muçulmanos prove-
nientes de sete países: Iraque, 
Iêmen, Irã, Síria, Líbia, Somália 
e Sudão (ANSA).
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Google, Uber, Starbucks e Airbnb 
ajudarão imigrantes nos EUA

Grandes empresas dos Estados Unidos - como Starbucks, Google, Uber e Airbnb – decidiram adotar 
políticas de apoio a imigrantes

motoristas afetados por medi-
das de Trump relacionadas à 
imigração. O CEO da empresa, 
Travis Kalanick, disse que o 
Uber pressionará o governo 
dos EUA a devolver o direito 
de viajar de qualquer cidadão 
americano, independente da 
sua nacionalidade de origem. 
No entanto, muitos consideram 
hipócrita a decisão de Kalanick, 
já que ele se reunirá com Trump 
na próxima sexta (3) para tratar 
de negócios.

A plataforma de hospedagem 
Airbnb informou, através do 
seu CEO, Brian Chesky, que 
providenciará moradia gratuita 
para refugiados e para qualquer 
pessoa que não puder entrar 
nos EUA. “Nós temos 3 milhões 
de casas. Então nós defi niti-
vamente podemos encontrar 
um lugar para essas pessoas 
fi carem”, afi rmou Chesky, em 
nota ofi cial, ressaltando que 
impedir a entrada de pessoas 
como decidido por Trump “não 
está certo” (ANSA).

de US$ 4 milhões - dos quais 
US$ 2 milhões são oriundos 
de doações de funcionários da 
empresa -  estinado a quatro 
organizações que lidam com 
imigrantes: a American Civil 
Liberties Union, a Immigrant 
Legal Resource Center, o In-
ternational Rescue Comittee e 
o Acnur. Em um comunicado 

aos funcionários, o CEO da 
companhia, Sundar Pichai, 
afi rmou que altos executivos da 
Google também farão doações 
para o fundo dos funcionários  
atingidos pelo decreto do pre-
sidente norte-americano.

Já o Uber disse que criará 
um fundo de defesa legal de 
US$ 3 milhões para ajudar seus 

Filipinas suspende polêmica 
política contra drogas

espancaram Ick-joo até a morte. 
Os policiais ainda tentaram 
pedir um resgate à esposa do 
sul-coreano, fi ngindo que ele 
ainda estava vivo.

Duterte fez um pronuncia-
mento em que afi rmou que a 
Polícia do país é “corrupta até 
a raiz” e que fará uma “limpeza” 
na corporação antes de conti-
nuar com a ação anti-drogas. 
Aqueles que foram acusados 

de corrupção, serão envia-
dos ao sul das Filipinas para 
enfrentar grupos terroristas. 
Anunciou ainda que irá pror-
rogar o plano de combate aos 
trafi cantes até 2022, quando 
termina seu mandato. Essa é 
uma das promessas de campa-
nha de Duterte que, apesar de 
ter matado pessoas inocentes, 
é aprovada pela maioria dos 
fi lipinos (ANSA).

Eike Batista: estratégia de 
defesa ainda não está defi nida

empresário Eike Batista para o 
Rio de Janeiro pousou às 9h54 no 
Galeão. Em seguida, foi levado 
para o IML onde fez exame de 
corpo de delito. 

Eike, 60 anos, proprietário 
do grupo EBX, é suspeito de 
lavagem de dinheiro em um 
esquema de corrupção que 
também atinge o ex-governador 
do Rio Sérgio Cabral, que está 

preso. Eike e o executivo Flávio 
Godinho, seu braço direito no 
grupo EBX e vice-presidente 
do Flamengo, são acusados de 
terem pago US$ 16,5 milhões a 
Cabral em troca de benefícios 
em obras e negócios do grupo, 
usando uma conta fora do país. 
Os três também são suspeitos 
de terem obstruído as investi-
gações (ABr).

OAB: homologação de delações 
atende a anseio da sociedade
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É tempo de fortalecer 
as habilidades e
as competências

Não será em 2017 que 

o país sairá da crise, 

mas a expectativa por 

uma reação favorável 

na economia tem 

melhorado

A taxa Selic começa a cair 
mais acentuadamente, 
porém ainda existe 

uma certa indisponibilida-
de de crédito por medo da 
inadimplência, e consequen-
temente, os juros continuam 
exageradamente altos devido 
ao spread aplicado pelo setor 
fi nanceiro.

Trazendo o ditado popular 
“vamos arregaçar as mangas”, 
pois é um novo ano, um novo 
começo, e que deverá ser 
somente o refl exo da crise: 
façamos uma corrente positiva. 
Quando todos tiverem pelo 
menos um pouco de otimismo, 
a situação pode melhorar, 
mas quando todos falam em 
crise, fortalece a crise. Cito 
uma antiga frase britânica, 
cuja tradução é: “Não devem 
ser ouvidos os que costumam 
dizer que a voz do povo é a voz 
de Deus, pois a impetuosidade 
do vulgo está sempre próxima 
da insânia”.

Agora é o momento para os 
profi ssionais fortalecerem suas 
habilidades e suas competên-
cias. Em época de crise, existe 
uma grande demanda de vagas 
no mercado de trabalho por 
profi ssionais diferenciados e 
atualizados.

Qual é o perfi l de profi ssional 
que as empresas procuram? 
As empresas se interessam 
por atitudes específi cas no 
momento de selecionar um 
colaborador. São elas: habili-
dade de comunicação, inte-
resse, facilidade de trabalho 
em equipe, estar pronto para 
aceitar desafios diferentes, 
além de ser comprometido e 
competitivo. 

O motivo das empresas 
em contratar funcionários 
competitivos é porque eles 
têm desejo de se superar e 
não apenas de exibir seus co-

nhecimentos técnicos, o que 
é muito peculiar à geração Y. 
Por outro lado, os profi ssionais 
que estão trabalhando – hoje, 
mais do que nunca – continua-
rão nas empresas aqueles que 
realmente fi zerem a diferença. 
As atitudes e as ações contam 
mais do que a descrição exata 
do cargo.

Os profi ssionais aperfeiçoa-
dos, reciclados, fl exíveis, res-
ponsáveis, criativos para supe-
rar situações difíceis, capazes 
de trabalhar em equipe e de 
agregar valor à marca estarão 
com os empregos garantidos, 
principalmente, aqueles que 
poderão assumir funções dos 
que já saíram. Os que pensam 
“não ganho a mais para fazer 
isso” ou “isso está longe das 
tarefas que exerço” estão ne-
gando o reconhecimento como 
um bom profi ssional e estarão 
rapidamente amargando um 
desemprego.

Nesta linha é bom frisar que 
nas empresas, as funções con-
tinuam as mesmas, contudo em 
menor número de pessoas para 
executá-las. São constantes as 
atualizações dos organogramas 
e nenhum colaborador pode 
se dar ao luxo de fi car restrito 
ao que sempre fez nos tempos 
das “vacas gordas”, quando os 
custos absorviam os erros, in-
competências e desperdícios. 

Os tempos são outros, a 
crise mudou a perspectiva 
das empresas e ninguém é 
mais exclusivo. Todos devem 
sair do seu quadrado e ter 
uma visão horizontalizada da 
empresa, pois a visão vertical, 
não tem mais espaço no mundo 
corporativo.

Esteja pronto para desempe-
nhar as qualidades destacadas 
e ser um profi ssional que toda 
empresa deseja. Pondo-as em 
exercício, o crescimento e o 
sucesso serão conduzidos à 
você naturalmente.

(*) - Engenheiro Metalurgista pelo 
Mackenzie, Mestre em Alumínio pela 

Poli/USP, Economista pela FGV, 
Master em Business Administration 
pela Los Angeles University, é CEO 

da Thomas Case & Associados
(www.thomascase.com.br).

Norberto Chadad (*)

A - Educação Executiva
A FGV realiza entre os próximos dias 6 a 10, a Semana de Educação 
Executiva, oferecendo palestras gratuitas com especialistas para abordar 
os seguintes temas: Marketing digital em 2017: tendências e certezas; 
Construindo e liderando; Como lidar com pessoas difíceis; Neurobusi-
ness; Sonhar alto, pensar grande; As relações internacionais da Lava 
Jato; Diversidade como diferencial competitivo: como se Tornar o nº1; 
O papel do CFO na crise. As palestras ocorrem a partir das 19h00, na 
Rua Itapeva, 432. As inscrições são limitadas, por ordem de chegada e 
o espaço é sujeito à lotação. Inscrições pelo (http://mgm-saopaulo.fgv.
br/eventos/3-semana-educacao-executiva-de-06-10-de-fevereiro).

B - Profi ssional de Finanças
Com a atual situação do mercado nacional, um profi ssional ganhou mais 
importância no planejamento estratégico das empresas. Trata-se do 
CFO(Chief Financial Offi cer). Pensando nisso, hoje (31), a partir das 19h00, 
a Faculdade Fipecafi  realiza um evento que terá como tema ‘O papel do CFO 
Estratégico nas empresas’. O palestrante é CFO da Aminoagro – Companhia 
Brasileira de Fertilizantes, Aser Gonçalves Jr. A moderação do evento será 
feita pela dra. Luciane Reginato, do curso de MBA Controller da instituição. 
O evento, gratuito, é destinado a estudantes e profi ssionais de Controller 
e da área fi nanceira, acontece no auditório da Rua Maestro Cardim, 1.170. 
Para confi rmar participação, e-mail para (confi rma.evento@fi pecafi .org). 

C - Comunidade Freelancers
A Workana, plataforma de trabalho freelance com atuação em toda a 
América Latina, acaba de lançar, em parceria com freelancers de sua 
base, o Vida Freela. O projeto, voltado tanto para profi ssionais iniciantes 
na modalidade quanto para os mais experientes, conta com dicas e indi-
cações de ferramentas, assim como um mapa com lugares interessantes 
para trabalhar, desfrutar de um happy hour e também para visitar, em 
toda a América Latina. As ferramentas que auxiliam os freelancers na 
precifi cação e desenvolvimento de projetos, assim como na formalização 
de seus negócios, também estão disponíveis no site. O canal conta ainda 
com espaços para que os profi ssionais compartilhem suas experiências, 
que ajudarão a empresa a traçar um perfi l do profi ssional freelancer e 
oferecer conteúdos e ferramentas (www.workana.com.br).

D - Tempos de Crise
No próximo dia 8, às 19h30, na Trevisan Escola de Negócios, acontece 
a palestra de “Gestão de pessoas em tempo de crise”. O evento objetiva 
nortear gestores de diversas áreas sobre os principais desafi os do cená-
rio atual: como enfrentar as difi culdades do presente e futuro? Como 
preparar as empresas? E as pessoas nas organizações? Como envolver 
a todos? Motiva-los e mantê-los comprometidos com os resultados das 
empresas? Qual o papel do líder? Que competências o líder precisa ter? 
A palestra é gratuita, para participar, basta que o interessado acesse o 
site (www.trevisan.edu.br), fazer a inscrição online e levar um quilo de 
alimento não perecível no dia da palestra, na Av. Tiradentes, 998 (ao 
lado da estação Armênia do metrô). 

E - Mercado de Energéticos  
Presente em países como Inglaterra, Bélgica e China, a marca tailandesa 
Carabao chega ao mercado de energéticos brasileiro por meio de um 
patrocínio ao Clube de Regatas Flamengo, repetindo a bem-sucedida 
estratégia de marketing utilizada no Reino Unido, onde a empresa é 
patrocinadora dos times Reading FC e Chelsea dando ainda seu nome 
à Carabao Cup (ex League Cup). Com a assinatura “Vai encarar?”, a 
companhia simboliza o espírito individual que utiliza a determinação 
para alcançar seus objetivos e representa força. O Brasil é o primeiro 
país da América Latina a comercializar a bebida, que deve chegar no 
Rio de Janeiro no fi nal de fevereiro e em todo o Brasil, até ao fi nal 
de março. Acompanhe novidades pelas redes (https://www.facebook.
com/CarabaoEnergyBR/). 

F - Calculadora Científi ca 
A marca Casio acaba de lançar a maior revolução em calculadoras 
científi cas dos últimos 10 anos. Ela tem 4X mais Velocidade, 4X mais 
Resolução e 4X mais Inovação. Essas são apenas algumas das qualidades 
da Classwiz fx-991LAX que vai proporcionar 4x mais valor para os con-
sumidores em design, resolução de display, hardware e software. Além 
disso, é primeira calculadora com todos os textos, menus e diálogos 
traduzidos para o português. A calculadora científi ca fx-82MS se tornou 
especialmente popular no Brasil, principalmente entre engenheiros e 
estudantes de exatas. Todos conhecem a clássica calculadora azul que 
por gerações ajudou milhares de estudantes a cada ano.

G - Jornalismo Econômico
Falta pouco para o fi m das inscrições da 24ª edição do Prêmio CNH In-
dustrial de Jornalismo Econômico. Até o próximo dia 28, jornalistas de 
todo o país poderão inscrever suas reportagens, publicadas em jornais, 
revistas ou sites, nas categorias Agronegócio, Construção, Macroeconomia 
e Transporte. As matérias vencedoras darão aos seus autores a premiação 
de R$ 15 mil. Para se inscrever, os jornalistas devem acessar o site (www.
premiocnh.com.br) e cadastrar as reportagens de sua própria autoria ou 
colaboração. Após a inscrição, as matérias serão submetidas a uma seleção 
realizada por uma equipe de especialistas e, posteriormente, avaliadas por 
uma comissão de jurados atuantes no cenário econômico brasileiro.

H - Ser Mãe em Miami
Os Estados Unidos ainda é o destino preferido dos brasileiros. O clima com 
inúmeras opções de compras, que contemplam todos os gostos e bolsos 
e itens de consumo que chegam a custar um terço do preço no Brasil, já 
seriam fatores pra lá de atraentes. Entretanto, tem uma parte que vai em 
busca de atendimento médico. Muitas famílias procuram o destino também 
pela qualidade dos serviços de pediatria e obstetrícia. Para auxiliá-las nesta 
jornada, foi criada uma cooperativa de clínicas composta por profi ssionais 
bilíngues chamada ‘Ser Mamãe em Miami’, que já atendeu mais de 200 famí-
lias desde o início de suas atividades. O pediatra Wladimir Lorentz explica 
que a equipe atende pacientes de fora usualmente a partir da 32ª semana 
de gestação. Saiba mais em (http://sermamaeemmiami.com).

I - Estágio de Férias
A Votorantim S.A. está com inscrições abertas para o primeiro Votorantim 
Experience, evento que será realizado em 11 de fevereiro e dará a oportu-
nidade a universitários de conhecerem o trabalho realizado pela holding 
gestora de portfólio da companhia, e ainda interagirem com a alta liderança 
da empresa. No evento, os universitários serão desafi ados a solucionar um 
case real de negócios. O grupo vencedor, que será anunciado no dia do 
desafi o, receberá como prêmio um estágio de férias remunerado no mês 
de julho, no escritório em São Paulo. As inscrições até 3 de fevereiro pelo 
site (www.produzindofuturos.com.br/votorantimexperience).

J - Profi ssional no Exterior
O ISAE – Escola de Negócios lança a sua grade de programas internacionais, 
onde o aluno tem a oportunidade de aprender como se pensa e faz negócios 
em outros países, diretamente com professores e alunos de instituições reno-
madas. O primeiro a ocorrer é o Módulo Internacional de Gerenciamento de 
Projetos, que ocorre em Washington, entre os dias 14 e 23 de junho. O curso 
conta com aulas na The George Washington University, além de visitas técnicas 
a empresas e visitas culturais a pontos importantes da cidade. Entre as aulas 
ministradas, estão matérias como: Gerenciamento de stakeholders; Resolução 
de confl itos em projetos; Métodos para liderança e motivação de equipes de 
projetos globais, entre outros. Informações: (www.isaebrasil.com.br).

A - Educação Executiva
A FGV realiza entre os próximos dias 6 a 10, a Semana de Educação 

D - Tempos de Crise
No próximo dia 8, às 19h30, na Trevisan Escola de Negócios, acontece

O fim de janeiro já chegou, 
as voltas as aulas vão come-
çar e os varejistas do estado 
de São Paulo permanecem 
com expectativas estáveis 
sobre a primeira data im-
portante para o varejo do 
trimestre. Segundo uma 
pesquisa realizada pela Fe-
deração das Câmaras dos Di-
rigentes e Lojistas do Estado 
de São Paulo (FCDLESP), 
entidade que representa 
210 mil varejistas em 150 
municípios do estado, as 
vendas para a volta às aulas 
no setor permanecem está-
veis se comparada ao mesmo 
período do ano passado. O 
ticket médio para o período 
pode variar entre R$ 150,00 
a R$ 200,00.

De acordo com o presiden-
te da FCDLESP, Maurício 
Stainoff, consumidores e 
comerciantes mostram um 

otimismo moderado em 
relação a 2017. “A expecta-
tiva é de melhora discreta 
ao longo do ano. A volta às 
aulas pode ter resultados 
ligeiramente superiores ao 
observado nos últimos anos, 
mas não deve ser o início de 
uma recuperação vigorosa”, 
afirma.

Segundo a pesquisa, o 
cenário econômico do país 
ainda é instável, levando 
muitas famílias a reutili-
zarem materiais do ano 
anterior. A tendência é que 
comprem apenas o neces-
sário, optando por marcas 
mais baratas. “Analisando as 
últimas datas festivas, tanto 
o ticket médio de compras 
quanto o volume vêm fican-
do cada vez menor. Com essa 
tendência as próprias esco-
las acabam adaptando suas 
listas”, acredita Stainoff.

Comerciantes mostram otimismo moderado em relação a 2017.

Divulgação

Mercado prevê que Selic chegará 
a 9% ao ano em 2018
O mercado fi nanceiro projeta que a Selic, a taxa básica de juros da economia, 
chegará a 9% ao ano em 2018. Para 2017, está mantida a projeção da Selic em 
9,5% ao ano

A Selic é um dos 

instrumentos usados 

para infl uenciar a 

atividade econômica 

e, consequentemente, a 

infl ação.

D
iv

ul
ga

çã
o

O mercado também prevê que a infl a-
ção medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) fi cará 

em 4,7% este ano, perto do centro da meta: 
4,5% com dois pontos percentuais para 
cima ou para baixo.

As estimativas estão no boletim Focus, 
pesquisa semanal do Banco Central (BC) 
feita com instituições fi nanceiras. No início 
do mês, as instituições consultadas para o 
levantamento ainda previam a taxa básica 
de juros na casa dos dois dígitos em 2017, 
em 10,25% ao ano. O mercado vem se 
mostrando mais otimista a respeito da Selic 
depois de o Comitê de Política Monetária 
(Copom) do BC reduzir a taxa básica mais 
que o esperado, em sua primeira reunião 
de 2017. 

Em lugar da queda de 0,5 ponto per-
centual projetada, o Copom cortou 0,75 

ponto percentual. O presidente do BC, Ilan 
Goldfajn, afi rmou que este deve ser o “novo 
ritmo” de redução dos juros. A decisão 
de intensifi car a redução da taxa 
básica de juros ocorreu após 
o IBGE divulgar que a infl ação 
medida pelo IPCA encer-
rou 2016 em 6,29%. 
A projeção de insti-
tuições fi nanceiras 
para o crescimento 
da economia (PIB) 
em 2017 permanece 
em 0,50%.

A Selic é um dos instrumentos usados 
para infl uenciar a atividade econômica e, 
consequentemente, a infl ação. Quando o 
Copom aumenta a Selic, a meta é conter 
a demanda aquecida, e isso gera refl exos 
nos preços, porque os juros mais altos 

encarecem o crédito e estimulam a pou-
pança. Quando o Copom diminui os juros 
básicos, a tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo à produção e 
ao consumo, reduzindo o controle sobre a 
infl ação (ABr).

Vendas para a volta às 
aulas seguem estáveis

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

CRCSP DISPONIBILIZA E-MAIL PARA 
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
GERADOR DA DIRF 2017:

dirf2017@crcsp.org.br
O CRCSP criou o e-mail dirf2017@crcsp.org.br para que os 
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Juiz(a) de Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Francisco Mello Sardinha, Costa Barros, 3731, Sitio Pinheirinho
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É premente aumentar o 

consumo da população

A arrecadação tributária 
de 2016 foi a pior des-
de 2010, evidenciando 

problemas crônicos na gestão 
envolvendo aspectos relacio-
nados à briga entre os poderes 
e a uma política que não de-
monstra até o momento uma 
unidade voltada à solucão dos 
problemas do país, mas que 
olha para interesses particu-
lares e de grupos. 

A arrecadação de R$ 1,289 
trilhão representou uma queda 
real de 2,97%. Só não foi pior 
em virtude da busca de alterna-
tivas de recursos, que fez com 
que o estouro do orçamento 
não fosse mais grave, embora 
levasse a uma situação crítica 
nos ajustes propostos pelo 
Governo Temer. É fato que 
2016 foi o terceiro ano de re-
dução da produção industrial, 
que acabou sendo refl etida 
por outros segmentos, como 
comércio e serviços. 

O País esta beirando a 13 
milhões de desempregados. 
Com isso, há menos consumi-
dores de produtos e serviços, 
fazendo com que a economia 
fi que cada vez mais fragilizada 
e indicando que é o momento 
de se fazer algo que reverta a 
situação de modo emergencial. 
É premente aumentar o con-
sumo da população.

Alguns procedimentos o 
governo está adotando, com 
possibilidade de impactar 
diretamente o consumo. Um 
exemplo é a liberação das 
contas inativas do FGTS, 
redução dos juros para os car-
tões de crédito, parcelamento 
de impostos e alteração nos 
processos relacionados à pre-
vidência social. Tais medidas 
podem estimular a produção e 
aumentar o PIB. Para que isso 
seja possível, os juros devem 
cair mais rapidamente. O me-
canismo utilizado pelo Banco 
Central para coibir o consumo 
e estimular o investimento aca-
bou por gerar um desemprego 
signifi cativamente mais alto. 

Agora, flexibilizam-se os 
juros, com reduções pontuais. 
Entretanto, isso está sendo 
efetuado de maneira cautelosa, 
para não provocar uma nova 
subida da infl ação, para que 
esta fi que dentro do viés de 2% 
e não ultrapasse a 6,5% ao ano. 
Isso foi conquistado a duras 

penas em 2016, prejudicando 
diversas pessoas que foram 
demitidas e que hoje estão 
buscando alternativas para 
manter condições mínimas 
para viver.

Um ponto que deverá ser 
emergencial e que estimulará a 
volta do crescimento econômi-
co, mas que não deverá ocorrer 
no primeiro semestre de 2017, 
refere-se às obras de logística 
para facilitar o escoamento de 
produtos, inclusive para ex-
portação. É fato que qualquer 
estímulo em obras de grande 
envergadura independente 
da Operação Lava-Jato. Tais 
empreendimentos devem ser 
retomados e, com isso, rever-
ter o quadro de desemprego 
signifi cativo.

A gestão dos preços admi-
nistrados deverá ser efetuada 
de maneira mais técnica e 
responsável. É preciso conter 
aumentos significativos em 
itens que pesam diretamente 
no bolso dos trabalhadores. 
As pessoas estão perdendo 
sua renda, para arcar com in-
competências políticas e erros 
do passado, como é o caso da 
energia elétrica, que novamen-
te a população está pagando a 
conta de um capricho político, 
que impediu que se investisse 
no momento certo. 

Agora, o Governo Temer 
terá de ser o responsável por 
assumir e repassar os investi-
mentos efetuados no passado, 
que já deveriam ter se refl etido 
em momento oportuno e não 
em plena crise, na qual as 
difi culdades são maiores. O 
governo pisa em ovos, atitude 
que está provocando críticas 
ao seu trabalho. Sabe-se que 
existem dúvidas sobre a manu-
tenção ou não de liderança do 
presidente Michel Temer e até 
de sua função, mas, infelizmen-
te, não há muitas alternativas 
viáveis caso tivéssemos de 
mudar outra vez. A situação 
fi caria pior ainda. 

O que é fundamental é a so-
ciedade politizar-se e fi scalizar 
cada vez mais as atitudes dos 
políticos, coibindo desvios de 
fi nalidade. Hoje, qualquer des-
vio provocará mais desempre-
go e muitos serviços deixarão 
de ser efetuados, prejudicando 
a possível reversão do retorno 
à produção e do desemprego.

(*) - É coordenador do curso
de Ciências Contabéis da

Faculdade Santa Marcelina.

Reginaldo Gonçalves (*)

Arrecadação baixa não dá 
sustentação às ações

de investimento
ao governo soberano

Ofi cialmente, a volta das 
atividades do Parlamen-
to ocorre na quinta-feira 

(2), a partir das 16h00, com a 
sessão solene do Congresso 
Nacional, que deverá contar 
com a presença do presidente 
da República, Michel Temer, e 
da presidente do STF, Carmem 
Lúcia. Ministros do governo 
e dos tribunais superiores, 
embaixadores estrangeiros e 
outras autoridades também 
estão entre os convidados da 
sessão solene.

Na ocasião, Temer deverá ler 
sua Mensagem Presidencial ao 
Congresso, na qual abordará 
as realizações do governo e 
propostas para este ano, além 
de falar de alguns cenários do 
país para 2017 e de pedir apoio 
do Congresso para ações do 
Executivo. Antes da abertura 
ofi cial dos trabalhos do Legisla-
tivo, Senado e Câmara irão es-
colher seus novos presidentes 
e demais integrantes da Mesa 
Diretora.

No Senado, a eleição ocorre 
amanhã (1º). A tradição deter-
mina que os partidos indiquem 
nomes para ocupar esses cargos 
de acordo com a proporção de 
senadores que possuem em ati-
vidade. Assim, cabe ao PMDB, 
dono da maior bancada, indicar 
o novo presidente do Senado. 
O senador Eunício Oliveira 
(CE) é o nome escolhido pelo 

Congresso Nacional retoma os trabalhos, após recesso parlamentar.

Após o ex-presidente Lula ter dito que a Ope-
ração Lava Jato “tem dedo estrangeiro” e que 
teria sido “tramada no exterior”, a ex-presidente 
Dilma Rousseff declarou em um seminário em 
Sevilha, na Espanha, que “há interesses escusos” 
na operação. Segundo ela, a Lava Jato tem o 
deliberado propósito de “inviabilizar empresas 
brasileiras”. Corroborando as afi rmações do an-
tecessor, Dilma insinuou que o objetivo da Lava 
Jato é “benefi ciar empresas estrangeiras”. 

Para o deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), as 
afi rmações dos petistas demonstram uma articula-
ção com o intuito de desqualifi car a operação que 
está investigado o maior esquema de corrupção e 
lavagem de dinheiro da história. De acordo com a 
reportagem da revista “Veja”, a ex-presidente disse 
que a Lava Jato usa o combate à corrupção como 
instrumento de luta política e ideológica. 

“Acho estranha a sintonia dos dois discursos. 
Está muito claro que é um delírio que estão 
usando para tentar convencer os incautos de 
que de fato isso tem a ver com interesse empre-
sarial estrangeiro que vai fragilizar as empresas 
brasileiras”, disse Betinho. O tucano enalteceu 
a importância da Lava Jato e reiterou que o PT 
foi o grande responsável por ampliar a relação 
perniciosa em vez de tentar criar instrumentos 
para combatê-la e dar transparência.

Deputado Betinho Gomes (PSDB-PE).

Proibir sindicados de cobrar 
compulsoriamente qualquer 
contribuição, salvo o imposto 
sindical, dos trabalhadores a 
ele não fi liados é o objetivo do 
projeto o senador Ivo Cassol 
(PP-RO). A proposta impede, 
por exemplo, a cobrança de 
contribuição confederativa 
e contribuição assistencial. 
Ivo ressalta que somente 
a contribuição prevista na 
Constituição - imposto sindi-
cal - pode ser exigida de todos 
os membros de determinada 
categoria profi ssional, mesmo 
daqueles não fi liados a qual-
quer sindicato. 

Ainda assim, argumenta o 

senador, muitos sindicatos exi-
gem dos não fi liados o pagamen-
to de diversas contribuições, 
sob os mais diversos títulos.

“Cabe a este Parlamento coi-
bir tal prática, mediante propo-
sição legislativa que garante ao 
trabalhador não sindicalizado 
o direito de somente pagar a 
contribuição sindical e aquelas 
cujo desconto em seu salário 
anuir previamente”, apontou. 
O projeto ainda aguarda desig-
nação de relator na Comissão 
de Assuntos Sociais e tramita 
em decisão terminativa, ou seja, 
se aprovado pela CAS seguirá 
direto para apreciação na Câ-
mara (Ag.Senado).

Senador Ivo Cassol (PP-RO).

Precatório usado para 
pagar fi nanciamento 
imobiliário

Tramita na Câmara o projeto do 
deputado Antonio Carlos Mendes 
Thame (PV-SP), que permite o 
uso de precatórios para pagar 
fi nanciamento imobiliário. Pela 
proposta, o credor poderá ceder os 
créditos, total ou parcialmente. As 
taxas de desconto cobradas pelos 
bancos na cessão não poderão ser 
maiores que os juros cobrados no 
fi nanciamento. 

Caso o precatório seja pago em 
data diferente da cessão de crédito, 
a taxa de desconto deve ser rea-
justada. Quando ocorre a cessão, 
segundo Thame, o banco troca sua 
exposição ao risco de o cliente não 
pagar pela exposição ao risco de 
um ente federado não cumprir suas 
obrigações. “Como a probabilida-
de de um ente público tornar-se 
insolvente em regra é menor não 
haveria sentido em aumento das 
taxas de juros”, disse.

Sempre que o valor do crédito 
em precatório for superior a 50% 
da dívida do fi nanciamento, o 
imóvel não poderá ser leiloado por 
falta de pagamento até ser abatido 
o valor da dívida do governo com 
o contribuinte. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será ana-
lisada pelas comissões de Desen-
volvimento Urbano; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Projeto amplia 
argumentação 
oral na Justiça

A Câmara analisa proposta 
que acrescenta mais uma hi-
pótese de utilização da palavra 
em uma sessão de julgamento. 
Trata-se do uso da palavra pelo 
recorrente e pelo recorrido em 
sessão de julgamento de agravo 
de instrumento apresentado 
contra decisão de julgamento 
antecipado parcial do mérito.

A medida está prevista no 
projeto do deputado Carlos 
Manato (SD-ES). A lei atual 
permite o uso da palavra pelo 
recorrente e pelo recorrido em 
diversas situações na sessão 
de julgamento, como nos casos 
de apelação ou de mandado de 
segurança. Segundo Manato, a 
medida proposta é justa por per-
mitir uma maior discussão sobre 
decisões parciais de mérito. 

“Elas não podem fi car ao de-
samparo, pois do ponto de vista 
prático equivalem ao recurso de 
apelação, hipótese em que se ve-
rifi ca a ampla discussão”, afi rma o 
parlamentar. O projeto tramita em 
caráter conclusivo e será analisado 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Projeto que regulamenta a 
profi ssão de educador social, 
categoria que atua para resgatar 
pessoas em situação de risco 
social, tramita na Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado. A 
proposta, do senador Telmário 
Mota (PDT-RR), conta com rela-
tório favorável do senador Paulo 
Paim (PT-RS) e deve receber 
decisão terminativa na CAS. 

Paim acolheu emendas no seu 
relatório. Uma delas, ao defi nir 
o campo de atuação dos edu-
cadores sociais, deixa claro que 
os profi ssionais devem exercer 
ações de educação e mediação 
no campo dos direitos e deveres 
humanos, da justiça social e do 
exercício da cidadania. Essa 
emenda também defi ne como 
alvo da atenção dos educadores 
pessoas de “qualquer classe 
social, gênero, etnia, cultura, 
nacionalidade e outras, por 
meio de promoção cultural, 
política e cívica”.

Em resposta também a 
demanda de profi ssionais da 
área, Paim acolheu emenda 
que impõe a necessidade de 
nível superior para o exercício 
da profi ssão, mas com ressal-

Senador Paulo Paim (PT-RS) apresentou relatório

favorável à proposta.
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Câmara e Senado elegem 
presidentes e retomam 
trabalhos legislativos

Depois de mais de um mês de recesso, deputados e senadores retomam os trabalhos legislativos

partido e conta tem o apoio da 
maior parte das legendas. No 
entanto, na última semana, o 
senador José Medeiros (PSD-
MT), lançou candidatura para 
concorrer à vaga. Apesar de 
não ter o apoio ofi cial de seu 
partido, o senador acredita que 
“há espaço” para a disputa. 

Na Câmara, amanhã (1) será 
um dia de negociações para a 
eleição que vai ocorrer no dia 
seguinte, a partir das 9h00. Em 

votação secreta, serão eleitos o 
presidente, dois vices, quatro 
secretários e quatro suplen-
tes. O cargo de presidente da 
Câmara é o primeiro na linha 
sucessória da Presidência da 
República.

Ofi cialmente, estão na dis-
puta à presidência da Câmara 
os deputados Jovair Arantes 
(PTB-GO), André Figueiredo 
(PDT-CE) e Rogério Rosso 
(PSD-DF), que na semana 

passada anunciou a suspensão 
da campanha até a defi nição 
sobre a candidatura do atual 
presidente da Casa, deputado 
Rodrigo Maia. Ele ainda não 
anunciou ofi cialmente que será 
candidato, mas tem percorrido 
o Brasil para encontros com 
governadores e bancadas parti-
dárias em busca de apoio a uma 
provável candidatura, que foi 
questionada no STF, e que ainda 
não se posicionou (ABr).

Discurso de Dilma contra a 
Lava Jato é “oportunismo” 

Dilma também voltou a chamar o processo de 
impeachment de “golpe” e defendeu a candida-
tura do ex-presidente Lula em 2018, apontando 
que há uma tentativa de inviabilizar o petista via 
condenação judicial. A petista também acusou 
o PMDB de “usurpador”, e o PSDB de “grande 
concebedor do golpe”. Na avaliação de Betinho, 
as afi rmações da petista são “desonestas”, 
“oportunistas” e não contribuem em nada no 
debate político (psdbnacamara).

Imposição de 
contribuições sindicais 

pode ser proibida

Regulamentação da profi ssão 
de educador social

va para admitir escolaridade 
mínima de nível médio para 
aqueles educadores que já es-
tejam em atuação até a data de 
publicação da lei resultante do 
projeto. Outra emenda excluiu 
do texto obrigações atribuídas 
a estados e municípios, como a 
imposição do uso da nomencla-
tura “educador social” para os 
profi ssionais de seus quadros 
envolvidos nesse campo de 
atividade. 

O texto determinava ainda 

que esses entes criassem e 
preenchessem cargos públicos 
de educador social, além de 
elaborar planos de cargos, car-
reira e de remuneração da nova 
profi ssão. Essas medidas foram 
consideradas inconstitucionais, 
por afetar a autonomia das uni-
dades federativas. Assim, se for 
aprovada poderá seguir direta-
mente para exame da Câmara, a 
menos que haja recurso para que 
a votação fi nal no Senado seja 
no Plenário (Ag.Senado).
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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.

Qua, 01/fev/17 - 11h30Qua, 01/fev/17 - 11h30Qua, 01/fev/17 - 11h30Qua, 01/fev/17 - 11h30Qua, 01/fev/17 - 11h30
Inform., Eletrôn. e Telefonia

Nobreaks, Switches,
Caixas de Som, Centrais

Telefônicas, Etc

SexSexSexSexSex, , , , , 0303030303/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Inform., Enf. e Eletros

Arquivos Deslizantes,
Armários, Vasos, TVs,

Notebooks, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Utensílios e Inform.

Cadeiras, Mesas,
Televisores, CPUS,
Impressoras, Etc

Seg, 06/fev/17 - 1Seg, 06/fev/17 - 1Seg, 06/fev/17 - 1Seg, 06/fev/17 - 1Seg, 06/fev/17 - 144444h30h30h30h30h30
Industrial e Informática

Torres de Iluminação,
Impressoras, Notebooks,
Desktops, Switches, Etc

TTTTTererererer,,,,, 0 0 0 0 077777/f/f/f/f/feeeeev/17 - 1v/17 - 1v/17 - 1v/17 - 1v/17 - 100000h3h3h3h3h355555
Móveis, Utensílios e Eletros

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras,

Colchões, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 0909090909/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Celulares e Informática

Iphones, Samsungs,
Motorolas, Fechadoras de

Caixa, Placas, HDs, Etc

SeSeSeSeSexxxxx, , , , , 1010101010/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 111111hhhhh
Imóveis

Casa e Salas Comerciais
Pagto: até 8x s/Juros ou

em até 240x c/Juros + IPCA

SegSegSegSegSeg, , , , , 1313131313/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 144444hhhhh
Vending Machines

Máquinas de
Refrigerantes, Máquinas

de Café, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 1313131313/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 177777hhhhh
Desativação de Escola

Carteiras, Mesas,
Brinquedos, Etc

(Prédio Jd. Infância)

TTTTTererererer,,,,,      1414141414/////fffffeeeeevvvvv/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Desativação de Escola

Brinquedos, Carteiras e
Cadeiras, Etc

(Prédio Ensino Fund.)

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 1515151515///// fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1212121212hhhhh
Industrial, Eletros e Inform.

Cafeteira, Nobreaks,
Geladeiras, Balanças,

Telefones, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 1515151515/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1515151515hhhhh
Geradores e Equip. Indust.

Geradores, Manipuladores
Telescópicos, Mini
Carregadeiras, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 1616161616/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1010101010hhhhh
Mat. de Const., Inds. e Eletros

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

Pisos, Ares , TVs, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 2020202020/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1414141414hhhhh
Industrial

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

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará

ao leiloeiro
 5% sobre  o valor da

arrematação.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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DEMISSÃO DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS
Empresa estando em férias coletivas pode demitir funcionário no con-
trato de experiência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA CONTRATAR O SÓCIO QUE REALIZA RETIRADA COMO PRÓ-LA-
BORE MENSALMENTE, COMO FUNCIONÁRIO, DEVEMOS ALTERAR O 
CONTRATO SOCIAL, COMO PROCEDER?

Informamos que perante a legislação trabalhista não há previsão legal 
expressa, porém, entende-se não poder o sócio ser empregado na 
empresa onde há a sociedade, devendo ser feita a alteração do contrato 
social o retirando da sociedade para posterior admissão como empregado.

PAGAMENTO DO AUXÍLIO MUDANÇA
Para o auxílio mudança devemos utilizar apenas para transferências de 
funcionários para outros Estados ou posso utilizar na contratação de outros 
Estados. Essa despesa deve passar pela folha, que tipo de despesa é per-
mitida no reembolso? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM RECEITA
Qual a obrigatoriedade do pagamento de pró-labore aos sócios quando a 
empresa não gera receita? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NAS AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS DE PRODUTOR RURAL PESSOA 
JURÍDICA,QUANDO O FUNRURAL NÃO É RECOLHIDO PELO EMI-
TENTE, EXISTE PREVISÃO LEGAL DA OBRIGAÇÃO SER DO ADQUI-
RENTE, SENDO PESSOA JURÍDICA?

Informamos que quando quem vende a mercadoria é produtor rural 
pessoa jurídica não existe responsabilidade solidária, desta forma, se 
quem vendeu não cumpriu com sua obrigação de recolher a contribui-
ção previdenciária sobre a comercialização, está não será transferida 
ao adquirente da mercadoria.

DETIDO DURANTE A EXPERIÊNCIA
Funcionário durante o contrato de experiência foi detido, empresa pode rescin-
dir o contrato no término? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ/MF n° 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de Dezembro de 2016
Data, Hora e Local: No dia 16 de dezembro de 2016, às 10h00min, na sede da Companhia, localizada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, CEP 01310-913. 
Convocação e Presença: Convocação dispensada diante da presença da totalidade dos acionistas, nos termos
do § 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e 
verifi cado no Boletim de Posição Acionária anexo, pelo que foram instalados os trabalhos. Composição da Mesa:
Presidente: Sr. Tadaaki Kurakake; Secretário: Sr. Takayuki Yoshida. Ordem do Dia: Deliberar acerca das
seguintes matérias: (i) o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital próprio no exercício de 2016, no valor
de R$ 6.936.398,80 (seis milhões e novecentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos);
e (ii) o pedido de renúncia do Sr. Rui Akimoto ao cargo de Diretor da Companhia. Deliberações: Os acionistas,
por unanimidade, após deliberarem sobre as matérias da ordem do dia, aprovaram, sem ressalvas: (i) o pagamento
de juros sobre o capital próprio aos acionistas, no exercício de 2016, no valor de R$ 6.936.398,80 (seis milhões e
novecentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), na proporção de suas respectivas
participações na Companhia, sendo pago o valor de R$ 0,0873 por ação. a. A administração da Companhia fi cou 
incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias ao devido cumprimento da deliberação ora aprovada.
(ii) acatar a renúncia apresentada pelo Sr. Rui Akimoto, ao cargo de Diretor da Companhia, que se desligou em 21
de novembro de 2016. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme
e assinada pelos presentes.  A presente é copia fi el da ata lavrada no livro próprio de Atas de Assembleias Gerais.
Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Takayuki Yoshida - Secretário; Acionistas: Marubeni Corporation
- p.p. Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. Registrada na JUCESP sob o n° 41.259/17-8 em 18.01.17

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - COOPERPAS10
EM LIQUIDAÇÃO - CNPJ 00.955.320/0001-03.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. cooperados convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 21 de 
fevereiro de 2017, às 17:00 h em primeira chamada, às 18:00 h em segunda chamada, e às 19:00 h em 
terceira e ultima convocação na Av. das Nações Unidas, 12.399 - 7º andar - conjunto 74 A - Brooklyn - São 
Paulo - SP, a mesma está sendo realizada no local apontado, em razão de melhor adequação do espaço físico 
aos cooperados convocados que se reunirão para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Prestação de contas do liquidante e posição atual da liquidação extrajudicial. O número de 
cooperados na data da publicação deste edital para efeitos de convocação, é de 169 (cento e sessenta e nove) 
cooperados. São Paulo, 31 de janeiro de 2017. Adolfo Manoel da Silva - Liquidante.

O decreto foi assinado na noite de sexta-
feira (27) e, ao longo de todo o fi m de 
semana, protestos ganharam as ruas 

de cidades dos Estados Unidos, como Nova 
York, Washington, Houston e Atlanta, e de 
capitais internacionais.

Advogados independentes deram assis-
tência gratuita a imigrantes muçulmanos 
em aeroportos norte-americanos nos últimos 
dias. Empresas como Google, Starbucks e 
a Uber criticaram a medida e anunciaram 
a abertura de vagas de empregos para 
refugiados, além de fundos de assistência 
fi nanceira. As grandes potências europeias 
também se uniram contra a política imigra-
tória de Trump. 

França, Itália e Alemanha, nações que 
recebem milhares de imigrantes e vivem 
uma crise de refugiados, e até o Reino 
Unido, cuja premier Theresa May se reuniu 
com Trump semana passada, demonstraram 
desacordo com o decreto norte-americano. 
“A necessária luta contra o terrorismo não 
justifi ca essa medida”, disse a chanceler 
alemã, Angela Merkel. “Está nos valores da 
Itália manter uma identidade pluralisma, uma 
sociedade aberta e nenhuma discriminação”, 
argumentou, por sua vez, o premier italiano, 
Paolo Gentiloni.

Decreto de Donald Trump contra 
muçulmanos gera caos no mundo
Protestos, boicotes, mal-estar diplomático e críticas de líderes mundiais estão entre as reações provocadas 
pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de barrar a entrada de imigrantes 
muçulmanos de sete países e de refugiados

A petição promovida por 
eleitores do Reino Unido para 
anular a visita ofi cial do pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, superou um 
milhão e trezentas mil assina-
turas. A petição surgiu antes 
da premier britânica, Theresa 
May, convidar ofi cialmente 

Trump a visitar o país na se-
mana passada, durante uma 
viagem a Washington. 

Segundo a rede BBC, a 
premier acredita que desistir 
da visita de Trump “signicaria 
apagar tudo que foi discutido 
no primeiro encontro em 

As Bolsas de Valores da Europa abriram 
a semana com queda devido aos efeitos da 
medida imigratória e com os temores de que 
o presidente norte-americano adote mais 
políticas protecionistas. Em Milão, a Bolsa 
registrou queda de -1,5%. Mais de um mi-
lhão de britânicos também já assinaram uma 
petição para proibir que Trump realize uma 
visita ofi cial a Londres, em retaliação às suas 
políticas. Diante das críticas, Trump tentou 
se explicar, amenizando que a medida não é 
uma retaliação a muçulmanos. “Há mais de 
40 países no mundo de maioria islâmica que 
não foram afetados pela decisão”, comentou, 
argumentando que se trata de uma proteção 
de fronteiras. 

A aprovação de Trump também tem caído 
dentro dos EUA, de acordo com uma pesquisa 
do instituto Gallup, que anunciou que 51% 
dos eleitores desaprovam a gestão do novo 
presidente. Outros 42% demonstraram apoio 
com o trabalho feito em 10 dias. Fontes locais 
também disseram que dezenas de diplomatas 
e funcionários do Departamento de Estado 
norte-americano estariam preparando um 
memorando de desacordo com a política 
imigratória de Trump. 

Juízes federais, por sua vez, estão se 
opondo à medida de Trump e impedindo 

Petição contra visita
de Trump a

Londres ganha força
Washington”, no qual os dois 
concordaram em unir esfor-
ços em temas estratégicos. 
Desde a campanha eleitoral à 
Presidência norte-americana, 
Trump gera polêmica entre 
os britânicos devido às suas 
propostas de governo. Em 
janeiro de 2016, o Parlamento 
de Londres votou uma outra 
petição para proibir a entrada 
do magnata republicano no 
país. 

A visita ofi cial de Trump ao 
Reino Unido pode ocorrer ao 
longo de 2017 e contar com um 
jantar com a rainha Elizabeth 
II, como manda o protocolo de 
viagens de chefes de Estado. 
“Donald Trump deve poder 
entrar no Reino Unido na sua 
capacidade de chefe do gover-
no norte-americano, mas não 
deve ser convidado para uma 
visita de Estado porque isso 
iria causar embaraço para a 
rainha”, lê-se na petição.

“A bem documentada miso-
ginia e vulgaridade de Donald 
Trump inabilitam-no para ser 
recebido pela rainha e pelo 
príncipe de Gales”, acrescenta 
o texto, pedindo para que, 
durante a sua Presidência, 
não seja convidado para uma 
visita de Estado. Todas as pe-
tições que passem as 100 mil 
assinaturas, os deputados têm 
que debatê-la (ANSA).

Citação Prazo 20 dias Proc. 1009915-28.2015.8.26.0100, Controle 234. A Drª. Maria Carolina De
Mattos Bertoldo, Juíza de Direito da 21ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Nayara Luciano
Marra, RG: 15.588.868-8 e CPF 097.866.826-02 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação
Monitória da quantia de R$ 13.783,88, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou ofereça embargos,
sob pena de não o fazendo, consituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida, ficando
advertida de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 07 de Novembro de 2016.                     (31/01 e 01/02)

Comercial e Empreendimentos Brasil S/A
CNPJ Nº 60.583.747/0001-41 - NIRE Nº 35.300.049.098
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 15/12/2016, às 15:00 h, na sede social, na Alameda Santos, 960,
19º andar, Conjunto 1903, nesta Capital. Convocação: Dispensada a convocação nos
termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76. Presença Totalidade. Mesa: Pre-
sidente, Antranik Kissajikian; Secretário, André Kissajikian. Deliberações Aprovadas
por Unanimidade: 1. A alteração do valor das ações ora sem valor nominal para valor
nominal de R$1,00 cada uma, representativas do capital social integralizado de
R$25.115.652,73, 2. que a diferença de R$0,73, portanto menor que R$1,00, seja
transferida para a conta Reserva de Capital, alterando-se por conseguinte o artigo 5º do
Estatuto Social, o qual passa a ter a seguinte redação: Artigo 5º - O Capital Social
totalmente subscrito e integralizado é de R$25.115.652,00, dividido em 25.115.652
ações ordinárias, todas nominativas, com valor nominal de R$1,00 cada uma, observan-
do quando de sua emissão o disposto na legislação em vigor. 3. que em consequência
da alteração do valor da ação, os acionistas receberão em substituição de suas ações
sem valor nominal, tantas ações quantas necessárias com valor nominal de R$1,00
cada uma, na mesma proporcionalidade da participação acionária que cada acionista
possuir no capital social da empresa inteiramente integralizado. 4. Aprovaram também,
o aumento do capital social da Companhia em R$38.000.000,00, mediante subscrição
em dinheiro, com a emissão de 38.000.000 de novas ações ordinárias nominativas, com
valor nominal de R$1,00 cada uma, na proporção que cada acionista possuir, com a
integralização de 10% no ato da subscrição e o restante no prazo de até 12 meses. 5.
Como, os acionistas da Companhia, renunciaram expressamente o seu direito de prefe-
rência que teriam na subscrição proporcional do aumento de capital ora aprovado, con-
forme permitido pelo artigo 171 da Lei 6.404/76, as novas ações, são totalmente subs-
critas, neste ato, pela acionista AA-Empreendimentos e Participações S/A, conforme
devidamente detalhado no Boletim de Subscrição que integra a ata, como Anexo I,
sendo o mesmo aprovado, sem reservas, pela unanimidade dos acionistas presentes.
Foi homologado, então, o aumento do Capital Social da Companhia de R$25.115.652,00,
para R$63.115.652,00, na forma proposta e aprovada. Em consequência das delibera-
ções acima, fica alterado o caput do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar
com a seguinte redação: Artigo 5º - O Capital Social totalmente subscrito é de
R$63.115.652,00, dividido em 63.115.652 ações ordinárias, todas nominativas, com
valor nominal de R$1,00 cada uma, observando quando de sua emissão o disposto
na legislação em vigor. Encerramento: Formalidades legal registrada na JUCESP.
nº 39.760/17-0, em 16/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas  da 1ª Emissão de 23.12.2016

Data, hora, local: 23.12.2016, 16hs, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), São Paulo/SP, Avenida das 
Nações Unidas 8501, 3º andar. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos titulares das 
Debêntures (conforme defi nido abaixo) (“Debenturistas”), nos termos do artigo 71, § 2º, e do artigo 124, §4º, Lei 
6.404/76, conforme alterada. Para os fi ns desta assembleia, “Debêntures” signifi cam as debêntures emitidas nos ter-
mos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 9 de outubro de 2013, entre a Companhia e SLW 
Corretora de Valores e Câmbio Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), con-
forme aditada em 18.11.2013, em 3.12.2013, em 21.01.2014, em 23.06.2014, em 12.03.2015, em 11.12.2015, em 
30.09.2016 e em 30.11.2016 (“Escritura de Emissão”). Presença: (i) Debenturistas representando a totalidade das 
Debêntures em circulação, conforme se verifi cou das suas assinaturas no livro próprio; (ii) o Agente Fiduciário; e (iii) a 
Companhia. Composição da Mesa: Antonio Najm Junior, Presidente, e Bruno Vespa Del Bigio, Secretário. Ordem 
do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre a retifi cação e a ratifi cação da ata da assembleia geral de Debenturistas 
realizada em 6.12.2016 (“AGD de 6.12.2016”). Deliberações: após a prestação dos devidos esclarecimentos referen-
tes às matérias da Ordem do Dia, os Debenturistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade: I. Retifi car os itens 1, 
2 e 3 da ata da AGD de 6.12.2016 para que passe a constar a seguinte redação: “1. A prorrogação para 15.12.2016 da 
data de pagamento da primeira parcela do Valor Nominal das Debêntures e da Remuneração, ambas previstas incial-
mente para 9.12.2016. 2. Caso aprovada a matéria acima, prorrogação da Condição Suspensiva (conforme defi nido na 
Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 30.11.2016) prevista no item 5, subitem (iii), da Assembleia Geral de 
Debenturistas realizada em 30.11.2016, para 15.12.2016, no que diz respeito aos pagamentos de principal e Remune-
ração das Debêntures. 3. Caso aprovadas as matérias previstas acima, aprovação de autorização para que o Agente Fi-
duciário realize todos os atos necessários para a formalização e implementação dos itens da Ordem do Dia, inclusive 
perante a CETIP S.A. – Mercados Organizados.” II. Retifi car os itens 1, 2 e 3 da ata da AGD de 6.12.2016 para que pas-
se a constar a seguinte redação: “1. A prorrogação para 15.12.2016 da data de pagamento da primeira parcela do Va-
lor Nominal das Debêntures e da Remuneração, ambas previstas incialmente para 9.12.2016. 2. A prorrogação da Con-
dição Suspensiva prevista no item 5, subitem (iii), da Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 30.11.2016, para 
15.12.2016, no que diz respeito aos pagamentos de principal e Remuneração das Debêntures. 3. A autorização para 
que o Agente Fiduciário realize todos os atos necessários para a formalização e implementação dos itens acima, inclu-
sive perante a CETIP S.A. – Mercados Organizados.” III. Ficam ratifi cadas as demais deliberações da AGD de 6.12.2016 
não mencionadas nesse ato. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturis-
tas e que não estiverem aqui defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado que 
lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais 
e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e, portanto, não são consideradas 
como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emis-
são e demais documentos da Emissão. Ficam ratifi cados todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão, 
bem como todos os demais documentos da Emissão até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali pre-
vistas. Ainda, a Emissora comparece para todos os fi ns e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com 
todos os termos aqui deliberados e confi rma a validade, vigência e efi cácia de todos os demais termos da Escritura de 
Emissão. Encerramento: nada mais a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. Mesa: Antonio Najm Junior, Presidente, e Bruno Vespa Del Bigio, Secretário. Debenturistas: Banco Bradesco S.A. 
Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. Companhia: Alphaville Urbanismo S.A. Certifi co que a pre-
sente é cópia fi el da ata original lavrada no livro próprio. Bruno Vespa Del Bigio - Secretário. JUCESP nº 4.364/17-0 em 
11.01.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de 6.12.2016

Data, hora, local: 6.12.2016, 16h, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), São Paulo/SP, Avenida das Nações 
Unidas 8501, 3º andar. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos titulares das Debêntures (con-
forme defi nido abaixo) (“Debenturistas”), nos termos do artigo 71, §2º, e do artigo 124, §4º, Lei nº 6.404/76, conforme alte-
rada. Para os fi ns desta assembleia, “Debêntures” signifi cam as debêntures emitidas nos termos do “Instrumento Particular 
de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urba-
nismo S.A.”, celebrado em 9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., na qualidade de agen-
te fi duciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), conforme aditada em 18.11.2013, em 3.12.2013, em 21.01.2014, em 
23.06.2014, em 12.03.2015, em 11.12.2015, em 30.09.2016 (“Escritura de Emissão”). Presença: (i) Debenturistas represen-
tando a totalidade das Debêntures em circulação, conforme se verifi cou das suas assinaturas no livro próprio; (ii) o Agente Fi-
duciário; e (iii) a Companhia. Composição da Mesa: Marco Antonio Duro, Presidente, e Bruno Vespa Del Bigio, Secretário. 
Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: 1. A alteração da data de pagamento da primeira parcela do Valor No-
minal das Debêntures e da Remuneração, ambas previstas para 9.12.2016, passando a serem devidas em 15.12.2016. 2. 
Caso aprovada a matéria acima, a Condição Suspensiva (conforme defi nido na AGD de 30.11.2016) prevista no item 5.5, su-
bitem (iii), da AGD de 30.11.2016, também será prorrogada para 15.12.2016, no que diz respeito aos pagamentos de princi-
pal e Remuneração. 3. Caso aprovadas as matérias previstas acima, aprovação de autorização para que o Agente Fiduciário 
celebre aditamento à Escritura de Emissão e aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, bem como realize todos os atos 
necessários para a formalização e implementação dos itens da Ordem do Dia. Deliberações: após a prestação dos devidos 
esclarecimentos referentes às matérias da Ordem do Dia, os Debenturistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, as 
matérias da Ordem do Dia abaixo: 1. A alteração da data de pagamento da primeira parcela do Valor Nominal das Debêntu-
res e da Remuneração, ambas previstas para 9.12.2016, passando a serem devidas em 15 de dezembro de 2016. 2. Prorro-
gação da Condição Suspensiva prevista no item 5.5, subitem (iii), da AGD de 30.11.2016, para 15.12.2016, no que diz respei-
to aos pagamentos de principal e Remuneração. 3. Autorização para que o Agente Fiduciário celebre aditamento à Escritura 
de Emissão e aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, bem como realize todos os atos necessários para a formalização 
e implementação dos itens acima. 4. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta AGD e que não estiverem aqui 
defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado que lhes foi atribuído na Escritura de 
Emissão. As aprovações objeto desta AGD são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade 
dos Debenturistas e, portanto, não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos 
Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. Ficam ratifi cados todos os demais termos 
e condições da Escritura de Emissão, bem como todos os demais documentos da Emissão até o integral cumprimento da to-
talidade das obrigações ali previstas. Ainda, a Emissora comparece para todos os fi ns e efeitos de direito e faz constar nesta 
ata que concorda com todos os termos aqui deliberados e confi rma a validade, vigência e efi cácia de todos os demais termos 
da Escritura de Emissão. Encerramento: nada mais a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. Mesa: Marco Antonio Duro - Presidente, Bruno Vespa Del Bigio - Secretário. Debenturistas: Banco Bradesco S.A.. 
Nome: Marco Antonio Duro, Cargo: Gerente Corporate, Nome: Bruno Vespa, Bradesco Corporate. Agente Fiduciário: SLW Cor-
retora de Valores e Câmbio Ltda. Nome: Nelson Santucci Torres, Pedro Sylvio Weil. Companhia: ciente e de acordo com as con-
dições previstas nesta ata: Alphaville Urbanismo S.A. Nome: Ricardo Leonel Scavazza, Nome: Guilherme de Puppi e Silva. JU-
CESP nº 49.264/17-5 em 20.01.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

JAAR EMBALAGENS S.A.
CNPJ/MF - 03.031.882/0001-40 - NIRE - 35300321448

Ata da 11ª Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 10 de agosto de 2016, às 08:00 horas, na sede social da empresa,
na Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Sala A, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo
(SP). Presença: Totalidade dos acionistas representantes do Capital Social. Convocação:
Carta-Convite dirigida a todos acionistas. Mesa: Alcindo Heimoski - Presidente, Flavio
José Martins - Secretário. Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária: a) Relatório da
Administração e Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2015; b) Consolidação do Estatuto Social; c) Outros
assuntos de interesse social. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Assembleia
Geral Ordinária: a) Aprovados integralmente o Relatório da Administração e as
Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2015, publicados no Diário Oficial e no Jornal Empresas e Negócios,
ambos do Estado de São Paulo, em edição do dia 28.04.2016, bem como aprovadas sem
qualquer ressalva ou restrição, todas as contas e atos praticados pela Diretoria da
Companhia referentes ao exercício acima mencionado; b) Aprovada a Consolidação do
Estatuto Social da Companhia, que devidamente autenticado pela Mesa dos Trabalhos na
forma do artigo 130, §1º, alínea “a”, da Lei 6404/76, passará a viger nos termos do Anexo
I da presente Ata. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a Ordem do Dia e como ninguém
mais se manifestasse, é a presente cópia fiel da ata lavrada nas folhas 82 a 87 do Livro
nº 01 desta Empresa em forma de sumário, a qual lida e achada conforme, foi por todos
assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins para Jaar Administração e
Participação S.A. Flavio José Martins - Secretário. JUCESP nº 549.207/16-8 em
23.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Rio Jordão Papéis S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49 - NIRE - 35.300.159.055

Ata da 18ª Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 10 de agosto de 2016, às 09:00 horas, na sede social da empresa,
na Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo (SP).
Presença: Acionistas representando mais de dois terços do total do Capital Social. Con-
vocação: Edital - publicado no Diário Oficial e Jornal Empresas e Negócios, ambos do
Estado de São Paulo, em edições dos dias 23, 26 e 27/07/2016. Mesa: Alcindo Heimoski
- Presidente, Flavio José Martins - Secretário. Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordiná-
ria e Extraordinária: a) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis-Financei-
ras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; b) Consolida-
ção do Estatuto Social; c) Outros assuntos de interesse social. Deliberações Tomadas
por Unanimidade: Assembleia Geral Ordinária: a) Aprovados integralmente o Relatório
da Administração e as Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2015, publicados no Diário Oficial e Jornal Empre-
sas e Negócios, ambos do Estado de São Paulo, em edição do dia 28/04/2016, bem como
aprovadas sem qualquer ressalva ou restrição, todas as contas e atos praticados pela
Diretoria da Companhia referentes ao exercício acima mencionado; b) Aprovada a Conso-
lidação do Estatuto Social da Companhia que, devidamente autenticada pela Mesa dos
Trabalhos na forma do artigo 130, § 1º, alínea “a”, da Lei 6404//76, passará a viger nos
termos do Anexo I da presente Ata. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a Ordem do
Dia e como ninguém mais se manifestasse, é a presente cópia fiel da ata lavrada nas
folhas 95 a 99, do Livro nº 01 desta Empresa em forma de sumário, a qual lida e achada
conforme, foi por todos assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins para
Jaar Administração e Participação S.A. Flavio José Martins - Secretário. JUCESP
nº 549.359/16-3 em 23.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

que as autoridades deportem viajantes. 
Magistrados de Massachusetts, Virginia e 
Washington emitiram sentenças que proíbem 
a deportação de refugiados cujos pedidos de 
entrada nos EUA já tinham sido previamente 
aprovados (ANSA).

Presidente dos Estados Unidos, 

Donald Trump.

Qua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09h
Móveis, Inf. e Eletros

Estações de Trabalho,
Cadeiras, Notebooks,
Computadores, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Armários, Cadeiras,
Cama/Mesa/Banho,

Colchões, Cortinas, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1313131313hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Sofás, Mesas, Armários,
Chaise, Aparadores,
Racks, Painéis, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1616161616hhhhh
Industrial

Balcões e Divisórias em
MDF

Qua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09h
Informática, Móveis e Eletros

Cadeiras, Toners,
Cilindros, Notebooks,
CPUs, Monitores, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 0909090909/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Eletroeletrônicos e Utens.

Climatizadores,
Depuradores,

Aquecedores, Etc

SeSeSeSeSexxxxx, , , , , 1010101010/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 133333hhhhh
Desativação de Escritório

Estações de Trabalho,
Cadeiras, Frigobares,

Gaveteiros, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 1313131313/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Eletros, Inf. e Telefonia

Ipod Apple, Sofás,
Estações de Trabalho,

Armários, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 1515151515/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 133333hhhhh
Industrial e Informática

Torres de Iluminação,
Impressoras, Notebooks,
Desktops, Switches, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 1616161616/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras,

Cama/Mesa/Banho, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 2020202020/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1515151515hhhhh
Eletrônicos e Informática

Servidores, Impressoras,
Eletrificadores,

Trituradores, Coletores, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 2222222222/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Mat. e Equip. de Construção

Cerâmicas Portobello,
Transformadores, Quadros

Elétricos, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 2222222222/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1212121212hhhhh
Mat. e Equip. de Construção

Escoras Metálicas,
Dutos, Telas de Nylon, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 2222222222/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1616161616hhhhh
Ativos Corporativos

Mesas, Impressoras,
Monitores, CPUs,

Celulares, Etc

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará

ao leiloeiro
 5% sobre  o valor da

arrematação.
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Divulgação

Clemente Ganz Lúcio (*)

As iniciativas de fl exibilização da legislação trabalhista 
estão novamente na agenda prioritária dos empre-
sários, do governo federal e do Congresso Nacional. 

Neste artigo, será feita breve refl exão sobre o sentido histó-
rico desse movimento e os riscos que ele traz para o padrão 
civilizatório construído pela sociedade brasileira.

Dois séculos de disputas
É por meio do trabalho que as sociedades produzem o 

bem-estar e a qualidade de vida. Desde a revolução indus-
trial, no século XIX, a economia capitalista transforma o 
trabalho em mercadoria (mão de obra) a ser comprada 
livremente para ser empregada na produção. Desde então, 
os trabalhadores lutam para se libertar das amarras que os 
aprisionam nos limites da sociedade de mercado. Regular 
as relações sociais de produção por meio das leis e dos 
acordos coletivos visa colocar limites à livre exploração 
dos trabalhadores.

Nesses quase dois séculos, a engrenagem de produção 
capitalista aumentou a produção da riqueza, viabilizou 
a acumulação de capital e promoveu a desigualdade e, 

muitas vezes, a pobreza. A sociedade de mercado ges-
tou a questão social e a economia de mercado, a luta 
de classes.

Os trabalhadores desenvolvem, em cada tempo histórico, 
diversas formas de lutas para disputar as regras que regem 
a produção e a distribuição da riqueza e da renda. Duas 
grandes guerras fi zeram emergir na Europa, no pós-45, a 
consolidação do Estado moderno, a democracia e os pac-
tos sociais que combinaram a acumulação de capital com 
estratégias distributivas, de tal modo que a era de ouro do 
capitalismo conformou, em 30 anos, um sistema tributário 
progressivo, com políticas sociais de promoção e proteção 
social e laboral. 

A disputa distributiva e regulatória ganhou centralidade 
na sociedade, com legislação protetora e organização so-
cial, especialmente o sindicalismo, capaz de representar 
interesses. As negociações coletivas ganharam importância 
como mecanismo regulador das relações de trabalho e os 
sindicatos conseguiram o direito de representação coletiva 
e de organização desde o local de trabalho.

Nem leão,
nem gazela
“Todas as manhãs, a gazela acorda sabendo que tem que correr 
mais veloz que o leão ou será morta. Todas as manhãs o leão 
acorda sabendo que deve correr mais rápido que a gazela ou 
morrerá de fome. Não importa se és um leão ou uma gazela: 
quando o Sol desponta o melhor é começares a correr”

(Provérbio africano).

Os empresários constroem, desde sempre, uma resis-
tência à expansão da regulação. Nos anos 1970, já eram 
visíveis os sinais de que fariam tudo para dar o troco ao 
modelo regulatório que emergiu no pós-guerra. Conforma-
ram nova força econômica, política e social, denominada 
neoliberalismo, comandada pelas grandes corporações 
transnacionais e, especialmente, pelo sistema fi nanceiro 
e rentista. Ronald Reagan e Margareth Thatcher são ba-
luartes desse movimento, que se tornou hegemônico em 
quase todo o mundo. 

Os neoliberais prometem entregar crescimento econô-
mico, vendem felicidade, exacerbam o individualismo e a 
meritocracia. Não entregam o crescimento. Ao contrário, 
provocaram a monumental crise de 2008, promovem o 
aumento vertiginoso da desigualdade, exacerbam o indi-
vidualismo que adoece uma sociedade conectada e que 
vive a solidão, a depressão e o acirramento dos confl itos 
sociais.

Afi rmam, com convicção divina, que é necessário com-
petir, reduzir o custo do trabalho, diminuir o tamanho do 
Estado, aliviar a carga tributária e reduzir impostos, liberar 
o acesso aos mercados, limitar o direito de representação 
coletiva e o papel das instituições. Coagir, reprimir, cooptar 

são verbos que os neoliberais 
precisam conjugar, instru-
mentos necessários para o 
convencimento, renovados 
todas as manhãs quando 
acordam. Adoram uma so-
ciedade de leões e gazelas, 
com a certeza de que são 
leões e de que não morrerão 
de fome.

Gazelas, 
comecem
a correr

Há 30 anos, a lógica ne-
oliberal busca desregular o 
mercado de trabalho para 
reduzir o custo do trabalho, 
fl exibilizar as regras que pro-

movem e protegem os empregos e os direitos laborais, dimi-
nuir o poder de proteção coletiva dos sindicatos e aumentar 
o poder de coerção das empresas sobre os trabalhadores. 
As crises e o desemprego criam ambiente favorável para o 
alcance desses objetivos. Tem sido assim na Europa. Agora, 
passa novamente a ser assim no Brasil.

É preciso lembrar que, nos anos 1990, dezenas de inicia-
tivas legislativas desregularam direitos trabalhistas, criaram 
formas precárias de contrato de trabalho, de fl exibilização 
da jornada de trabalho sem pagamento (banco de horas) 
etc. A terceirização foi uma grande sacada e passou a ser 
uma maneira estrutural de reduzir custos, transferir riscos 
e fragilizar a ação sindical. Precarização, informalidade, 
arrocho salarial, desemprego, desigualdade, pobreza são 
expressões desse movimento que agora retorna.

As lutas sociais no Brasil acompanharam a disputa regula-
tória que os trabalhadores fi zeram mundo afora. Avançou-se 
na produção social e política de uma legislação de proteção 
laboral e sindical reunida na CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho), bem como na estruturação de um sistema 

de relações de trabalho que, 
por meio da negociação cole-
tiva, representa o interesse 
coletivo dos trabalhadores 
e avança na formatação dos 
direitos laborais. Em 1988, 
a ditadura civil-militar foi 
superada com um conjunto 
de novas regras que se con-
solidaram na Constituição. 
Ambas, Constituição e CLT, 
têm sido permanentemente 
alteradas.

Os sindicatos sempre apos-
taram nas negociações e na 
prevalência do acordado, 
sempre que é superior ao 
legislado. É assim que, há 
décadas, a negociação co-
letiva promove, de maneira 
incremental, avanços nos 
direitos laborais.

Agora, mais uma vez, os 
empresários propõem refor-

mas na legislação para que o negociado prevaleça sobre o 
legislado e se faça a modernização da legislação trabalhis-
ta. Para eles, modernizar é sinônimo de fl exibilidade para 
reduzir, desmontar e desmobilizar o padrão civilizatório 
duramente construído. Negociar, para eles, é aumentar a 
capacidade de submeter e enquadrar, para que o acordado 
possa reduzir aquilo que a legislação defi ne como piso.

Não somos nem leões nem gazelas. A inteligência (pen-
samento e memória) e a história (conhecimento de si e do 
outro) permitem desenhar projetos de futuro e de sociedade 
nos quais a igualdade, a liberdade, a justiça, a cooperação 
e a solidariedade deem outro sentido para as manhãs.

Por isso, o movimento sindical luta para: modernizar a 
legislação trabalhista a fi m de incluir aqueles que ainda 
estão desprotegidos e criar novas regras para as ocupações 
que surgem; fortalecer as negociações coletivas; coibir a 
fragmentação sindical; ter organizações sindicais represen-
tativas desde o chão da empresa; garantir uma institucio-
nalidade que promova a solução ágil dos confl itos; ampliar 
direito de greve e de organização; que todos os trabalhadores 
estejam protegidos pelas leis laborais e previdenciárias, pois 
um terço ainda está sem nenhuma proteção.

O movimento sindical acredita que, na democracia, as 
escolhas se fazem pelo debate público, capaz de afi rmar 
o sentido geral e o bem comum de cada dimensão da vida 
em sociedade, pela ampla participação, pela capacidade 
coletiva de corrigir erros e de aprender.

(*) - É Sociólogo, diretor técnico do DIEESE, membro do CDES – Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social e do Grupo Reindustrialização.



Desenvolver uma 
plataforma própria ou 
adquirir uma pronta: 
qual a melhor escolha 

para sua empresa?

O que é melhor: fazer 

sua própria plataforma 

ou investir em uma 

solução já pronta?

Essa dúvida vem me in-
trigando há anos, pois 
convivo com muitos 

profi ssionais que têm opini-
ões divergentes sobre o tema. 
Alguns preferem a praticidade 
de já começar os trabalhos 
com uma plataforma pronta, 
testada e reconhecida. Outros 
garantem que ter uma solução 
personalizada exclusivamente 
para o seu negócio garante uma 
funcionalidade muito melhor. 
Eu acredito que, na verdade, 
temos pontos positivos e ne-
gativos dos dois lados.

Uma plataforma Do It Your-
self adere mais rápido aos pro-
cessos da empresa, a solução 
é desenvolvida sob medida e 
não existe o custo extra com 
adaptações. Por outro lado, 
ela exige um maior tempo de 
implantação e desenvolvimen-
to, a manutenção depende de 
sua própria equipe, fi ca mais 
sujeito a bugs (já que não foi 
testado por outras empresas) e 
precisa desenvolver uma rotina 
de desenvolvimento constante 
e manutenção, para não perder 
as inovações do mercado.

Já uma solução UCP (Unifi ed 
Compute Platform) tem como 
vantagens o menor tempo de 
implantação, menor vulnera-
bilidade a bugs, upgrades pro-
gramados e funcionalidades 
construídas tomando como 
base as melhores práticas do 
mercado. Como desvantagem 
temos o maior tempo de 
aderência aos processos da 
empresa, o custo de aquisição 
e os gastos com as adaptações 
que forem necessárias. No 
entanto, depois de muito ob-
servar o mercado, eu considero 
que as plataformas prontas 
apresentam mais pontos po-
sitivos que as plataformas DIY 
quando paramos para pensar 
em aspectos além da TI.

Meu primeiro argumento diz 
respeito aos profi ssionais da 
área de TI. A maioria trabalha 
em equipes pequenas, fazen-
do com que cada um precise 
se desdobrar para conseguir 
atender todas as demandas 

da empresa. O tempo utiliza-
do desenvolvendo uma nova 
plataforma seria muito mais 
bem aproveitado atendendo a 
esses pedidos e investindo em 
melhorias para suas demandas 
diárias.

Isso pode ser comprovado 
com os dados divulgados na 
pesquisa desenvolvida pelo 
Edison Group. Segundo o 
estudo, as soluções UCP en-
tregaram uma economia de 
38,1% em TCO (Custo Total 
de Propriedade) quando com-
parada com as soluções desen-
volvidas na própria empresa. 
Além disso, existe também 
uma economia substancial em 
Design de Serviços (59,1%), 
Transição (50%) e Operações 
(60%). Esses valores podem 
ser investidos em novas tecno-
logias e melhorias tanto para 
o setor como para a empresa 
como um todo.

Existe também um outro 
estudo da IDC que mostra que 
as soluções UCP apresentam 
um ROI (Retorno sobre Inves-
timento) de 360%, apresenta 
100% menos de tempo não-
programado sem atividades, 
têm redução de custos rela-
cionados com infraestrutura 
de 37% e 44% menos tempo 
gasto com itens essenciais de 
manutenção, como energia 
elétrica.

Outro detalhe que também 
considero importante é a 
possibilidade de ter um único 
fornecedor para toda a infra-
estrutura de TI. Isso facilita 
a aquisição e a manutenção 
dos sistemas, já que todos 
conversam entre si. Além disso 
é possível contar com toda a 
expertise adquirida com as 
outras empresas que utilizam 
o mesmo sistema.

Mesmo com a quantidade 
de vantagens oferecidas pelas 
soluções desenvolvidas dentro 
das próprias empresas, acre-
dito que a aquisição de uma 
plataforma pronta seja uma 
escolha mais interessante. 
Considerando custos, tempo 
de desenvolvimento e neces-
sidade de atualizações, saem 
ganhando as empresas que 
optam pela UCP.

(*) É Head de Marketing e 
Comunicação da Hitachi Data 

Systems Brasil.

Paulo Roberto Ferreira Henneberg (*)

São Paulo, terça-feira, 31 de janeiro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
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News@TI
Conteúdos da Globo chegam ao Looke
@Os conteúdos da Globo chegam ao Looke, plataforma de streaming 

de vídeo para desktops e dispositivos móveis, que disponibiliza 
mais de 70 títulos, entre séries e minisséries, produzidos pela emis-
sora ao longo de seus mais de 50 anos. Disponíveis para locação e 
compra, o usuário tem à disposição na página https://www.looke.com.
br/globo séries como ‘Malu Mulher’, que foi um marco na história da 
teledramaturgia brasileira, criada por Daniel Filho e protagonizada 
por Regina Duarte; passando pelos humorísticos ‘Os Trapalhões’, 
‘Viva o Gordo’, ‘TV Pirata’, ‘Os Normais’, até o mais recente ‘Tá No Ar’, 
com Marcelo Adnet e Marcius Melhem. E para as várias gerações que 
cresceram vendo o ‘Sítio do Pica Pau Amarelo’, estão na plataforma 
alguns títulos da década de 70 e 80 e da segunda versão, estrelada 
por Isabelle Drummond.

Toccato lança novo portfólio de consultoria

@Prevendo entregar os melhores resultados para os seus clientes, 
a Toccato anuncia doze novos produtos que passam a integrar 

seu portfólio. As novas soluções foram desenhadas com a intenção 
de manter e aumentar a satisfação do cliente usuário das soluções 
Qlik, que será o principal benefi ciado tendo à disposição pacotes de 
serviços que se ajustam às demandas mais usuais percebidas no dia a 
dia. Os produtos também serão estratégicos para os canais de venda 
da Toccato, uma vez que fornecem mão de obra especializada que 
só se tornam viável economicamente após um nível maior de escala 
que a empresa possui.

Switch Open Networking Multigigabit da 
indústria para redes de campus

@A Dell EMC anuncia o lançamento do primeiro switch Open 
Networking da indústria com tecnologia Multigigabit Ethernet 

para redes de campus. O switch N3132PX-ON permite alcançar taxas 
de conectividade de dados de 1GbE, 2.5GbE e 5GbE em redes CAT5e 
com Power over Ethernet+ e Universal Power over Ethernet, compa-
tível com sistemas operacionais de terceiros, bem como com o Dell 
Networking OS6. A confi guração do switch N3132PX-ON contempla 
24 portas de 1GbE, 8 portas multi-gig de 1 /2.5GbE / 5GbE sobre o 
cabo Cat 5e ou superior; uplink 4 fi xed SFP+ x 10 GbE; uplink de até 
2 módulos de 40GbE QSFP; suporte PoE + e PoE 60W (nas 24 portas 
de 1GbE e 8 multi-gig), suporte ao carregador de inicialização ONIE. 
Além disso, esse novo switch pode ser perfeitamente combinado com 
os novos pontos de acesso da Dell Networking Série W, padrão 802.11ac 
Wave 2, projetados para fornecer acesso de alta capacidade e fácil 
integração em ambientes de campus. Utilizando a tecnologia Ethernet 
Multigigabit, permite conexão de 2,5 Mbps de uplink, garantindo a 
melhor performance para transferência de dados e efi ciência entre 
usuários remotos ou wireless e as redes cabeadas.

Luiz Antonio Sacco (*)

Os comércios terão um pouco mais de tempo para ajustarem-
se, mas as mudanças virão, trazendo refl exos, nem sempre 
positivos, para as lojas online, como custo adicionais para 

os lojistas, especialmente os de pequeno e médio portes.

Se por um lado a nova plataforma de boletos com cobrança 
registrada tem o intuito de unifi car, modernizar e tornar mais 
seguro o pagamento impresso, por outro é importante alertar 
que boletos não pagos pelo consumidor até o dia do vencimento 
ou alterações de dados no documento poderão ocasionar uma 
cobrança do banco emissor por esse título.

Como essa não era a prática até então, a loja deve levar em 
consideração esses e outros custos, principalmente se lembrarmos 
que a conversão de boletos no Brasil, quanto às vendas realizadas 
pela internet, não é superior a 50%, e ainda pode ser bem inferior 
a depender das categorias de produtos comercializadas.

Em um momento no qual o mercado debate os impactos dessa 
mudança no dia a dia das empresas, vale a pena refl etir sobre 
os demais custos envolvidos no uso dos boletos, que são talvez 
até mais relevantes do que aqueles trazidos pela implantação do 
título registrado.

Quais são os custos

Tangíveis e intangíveis. Além dos valores adicionais que serão 
cobrados na nova modalidade de boleto registrado, cujo preço 
varia de acordo com a instituição fi nanceira e do relacionamento 
do correntista. Não podemos esquecer também dos custos de 
alocação de estoque pelos dias de espera na informação de 
pagamento dos boletos pagos (ou não pagos). Além disso, a 
alocação de mercadoria que não será vendida traz o impedi-
mento de se atender outro consumidor, trazendo frustração ao 
cliente e danos de imagem ao lojista. E, nesta questão logística, 
a solução passa sempre pela gestão efi ciente de estoques a fi m 
de não se comprometerem as margens operacionais já bastante 
comprimidas.

Como resolver esse problema

É preciso ampliar os canais de recebimento e principalmente 
fomentar os pagamentos eletrônicos que proporcionam con-
fi rmações em tempo real. Além disso, em momentos onde o 
capital de giro é apertado, é fundamental buscar mais opções de 
pagamento à vista, afi nal essa é a preferência de mais de 25% 

Boleto registrado:
os impactos no comércio 

eletrônico e as oportunidades
Nos últimos dias, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) publicou as novas datas de implantação 
de sua nova plataforma de cobrança bancária para que as empresas se adequem às regras que 
determinam a necessidade de registro de informações sobre o cedente no documento fi scal – boleto 
registrado. É importante entender o que de fato muda neste cenário

dos consumidores que compram on-line. No mercado, existem 
diversas Fintechs que otimizam esse processo, entre o banco e 
o e-commerce. Lembre-se que a tecnologia bancária no Brasil 
evoluiu fortemente e é uma das mais avançadas do mundo. Se-
gundo a Febraban, 54% de todas as transações bancárias de 2015 
foram realizadas via internet ou mobile banking.

É relevante notar também que os meios eletrônicos de pagamen-
tos também são acessíveis à uma parte expressiva da população 
economicamente ativa, os que querem comprar no comércio 
eletrônico, mas não tem conta em banco, grupo que contempla 
um total de mais de 50 milhões de pessoas. É nesse cenário que 
as novas soluções chegam como alternativa também ao boleto 
impresso, já que permitem que os consumidores possam pagar em 
dinheiro e à vista, seja em casas lotéricas, agências bancárias ou 
em lojas de conveniência, e assim fi nalizar sua compra realizada 
na internet (de livros a passagens aéreas) com a confi rmação de 
pagamento ao lojista em tempo real.

Portanto, diante dos desafi os que se impõem aos empresários 
por conta da implantação do boleto registrado, abrem-se opor-
tunidades de questionamento do uso deste modelo. Afi nal, são 
incomparáveis os benefícios e conveniências trazidos pelos meios 
eletrônicos de pagamentos frente ao boleto que, independente-
mente de mudanças, ainda é uma plataforma de mais de 25 anos 
de existência, criada em um contexto econômico e de sociedade 
muito diferentes.

(*) É Diretor-Presidente da SafetyPay para a América Latina, uma empresa de 
tecnologia voltada aos serviços fi nanceiros (Fintech).

O segmento de com-
putadores no Brasil vivia 
plena ascensão em 2010. 
A proliferação da Internet 
aliada ao bom desempenho 
da economia brasileira e à 
falta de concorrência com 
outros dispositivos que se 
popularizariam nos anos 
subsequentes – como tablets 
e smartphones – fizeram 
com que o País começasse 
a década com um pico histórico de vendas, com 13,7 milhões 
de aparelhos comercializados somente naquele ano, segundo 
informações da consultoria IDC Brasil. No entanto, o sucesso 
foi gradativamente se dissipando e o setor perdeu 27% de seu 
poder de mercado de 2011 para cá. 

O que esse tempo áureo do mercado de PCs nos ensina é que, 
no segmento de Tecnologia, é preciso sempre evoluir e reinventar. 
O ano de 2017 dá indícios de que esta pode ser a fase de guinada 
do segmento. Há um novo horizonte para o setor, caracterizado 
pela retomada do crescimento econômico do País aliada à maior 
importância dada pelos próprios fabricantes ao mercado de 
computadores e à inovação em seus lançamentos. 

A CES (Consumer Electronics Show), principal feira anual 
de tecnologia do mundo, trouxe diversas novidades que serão 
tendências nos próximos anos. PCs com sensores para escanear 
objetos em 3D, monitores com tecnologia 8K ou múltiplas telas 
acopladas, computadores com projetores embarcados, aparelhos 
com design mais refi nado e materiais mais resistentes – como 

metal no lugar de plástico 
–, máquinas equipadas com 
sistema de resfriamento 
especial. São muitas as 
características que podem 
ainda ser implementadas e 
que transformarão os tradi-
cionais PCs em dispositivos 
aspiracionais, inovadores e 
indispensáveis nos lares e 
escritórios brasileiros.

Os principais institutos 
de pesquisas também autenticam esse caminho: um estudo do 
Gartner, por exemplo, prevê que as vendas mundiais de PCs 
voltem a crescer a partir de 2017 e a IDC Brasil já divulgou que 
o mercado nacional vai encerrar o ano com aumento de 5%. 

Com a retomada do foco da indústria nos computadores, a 
recuperação da economia e a queda do dólar, os segmentos cor-
porativo e de varejo devem voltar a comprar em maior volume. 
O ciclo de compra dos PCs também está sendo reduzido, já que 
máquinas mais modernas e robustas estão sendo lançadas com 
rapidez – diminuindo o tempo médio de troca pelo consumidor. 
Isso tudo combinado com os investimentos em inovação certa-
mente trarão bons frutos para o mercado como um todo. 

Especifi cações técnicas já não são mais os principais fatores 
para um usuário trocar o seu equipamento. Proporcionar uma 
experiência nova e melhor para o consumidor: essa será a chave 
para ditar o ritmo do segmento neste ano. 

(Fonte: Francisco Ferreira, Diretor de Varejo da DATEN)

Nova guinada no mercado de PCs

De acordo com o institutoGartner, em 2017, um terço do 
atendimento será humano. A automação e inteligência artifi cial 
reduzirão o número de interações que exijam o suporte de um 
agente humano no contact center. Hoje a automação nas opera-
ções deixou de ser um complemento e se tornou essencial para 
quem quer se manter vivo dentro do setor.

Alexandre Azzoni, diretor da CallFlex Sistemas, desenvolvedora 
de tecnologias para contact centers, elencou cinco motivos para 
automatizar a operação.
 1. Redução de custo - Sendo o RH um dos maiores custos 

de um contact center, a automação do atendimento é de 
suma importância para conseguir um aumento imediato 
da efi ciência das operações, sem elevar drasticamente o 
custo;

 2. Aumento da Produtividade - Investir em uma solução de 
automação efi ciente pode elevar os bons resultados de uma 
campanha, otimizando o tempo das posições de atendimento 
(PA’s).

 3. Minimização de erros e fraudes – Por tratar-se de um 
sistema automatizado com menor intervenção humana, a 
chance de erros e até mesmo fraude de processos é reduzida 
drasticamente;

 4. Absorção de novas operações com mesma estrutura – 

Com o atendimento acontecendo de forma automatizada, é 

Automação de contact centers reduz custos e 
aumenta a satisfação de clientes

possível assumir novas campanhas sem que seja necessário 
aumentar o número de PAs;

 5.  Fidelização dos clientes – Com uma operação mais ágil de 
forma geral e o menor tempo de espera, é possível alcançar 
uma maior satisfação dos clientes quanto à experiência que 
tiveram, fazendo com que a possibilidade de retornarem a 
comprar algo por aquele canal seja maior.



Serviço: Teatro Folha, Av. Higienó-
polis, 618, Higienópolis, tel. 3823-2323. 
Sextas às 21h30, sábados às 20h e 22h e 
aos domingos às 20h. Ingressos: R$ 50 a 
R$ 60. Até 26/02.
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Esta terça, o quinto dia da lunação é propício à saúde e aos tratamentos, mas não aos negócios. Mercúrio que facilita a comu-

nicação desde o início da manhã, mas depois perto do meio-dia poderemos nos sentir cobrados. A Lua em mau aspecto com 

Saturno poderá provocar difi culdades e descontrolar o nosso emocional. De tarde a Lua junto com Vênus em Peixes torna o 

astral mais amoroso e romântico. Será possível relaxar um pouco mais até a Lua ingressar em Áries, no início da noite, o que 

pode trazer mais agitação. A Lua se une a Marte e pode ser difícil descansar e pegar no sono no fi nal desta terça-feira.
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De manhã pode se sentir exigido 
demais, até com sobrecarga sobre 
os ombros. Os astros aconselham 
toda a paciência e a calma possível. 
Obstáculos, demoras e atrasos são 
esperados devido ao excesso de efi -
ciência. Precisa cortar os excessos. 
48/548 – Vermelho.

Esta é uma boa hora para enxergar as 
pessoas melhor e partilhar um vínculo 
em que a relação sairá ganhando. 
Organize melhor o cotidiano ou pla-
nejem aquela viagem. Encontrará a 
força necessária para seguir adiante 
e realizar conquistas que idealizou. 
89/289 – Branco.

Mercúrio que facilita a comunicação 
desde o início da manhã. Com a Lua 
em Áries a noite ajuda a para manter 
a disciplina e seguir as regras. Em 
qualquer coisa valorize os detalhes. 
Será mais fácil materializar as ide-
ais, aplicando-as no dia a dia, tanto 
no dinheiro como amor. 42/342 
– Amarelo.

O dia dá a capacidade de ter boas 
iniciativas e muita harmonia e be-
nevolência em seu ambiente logo 
depois da metade do dia. Terá uma 
percepção mais apurada enxergando 
as pessoas de forma mais objetiva e 
melhorando a relação. Pode sentir a 
generosidade fazendo parte do dia. 
83/283 – Verde.

Os assuntos materiais, como o dinhei-
ro, fi cam em destaque. Há tendência 
à independência e a força que teima 
em manter tudo como está estão em 
choque e podem abalar as relações. 
Seja alguém que faz a roda da vida 
girar, acredite nela e conquiste seu 
lugar ao sol. 58/358 – Amarelo.

A Lua em Áries de noite dá ajuda 
para tomar atitudes e investir em 
efi ciência. Hora de manter, esta-
bilizar e permanecer naquilo que 
estiver sendo realizado. Procure 
atender suas necessidades básicas 
e evitar usar a comunicação para 
criticar. Logo cedo pode sentir-se 
sobrecarregado. 86/786 – Verde.

A posição da Lua em Áries no fi nal 
da terça ajuda a tomar decisões nas 
relações cotidianas ou nas fi nanças 
de forma direta e fi rme, podendo 
iniciar parcerias e sociedades que 
já estejam sendo preparadas. Espere 
um pouco para a execução dos planos 
menos importantes. 59/259 – Cores 
escuras. 

É importante distinguir o que é 
prático e necessário daquilo que é 
apenas aventura e ilusão. Com a Lua 
em Áries a noite podemos nos sentir 
exigidos demais e muito atarefados, 
com sobrecarga sobre os ombros. 
Até a noite haverá disposição e 
energia. 53/153 – Azul.

As emoções tendem a fi carem im-
pulsivas no fi nal desta terça-feira 
com a Lua em Áries. É melhor saber 
expressar suas preocupações e 
facilmente ser bem compreendido 
pelos seus amigos. Agrados e sorrisos 
devem estar em sua agenda nesta 
terça, pois ajudarão para seu sucesso. 
80/580 – Amarelo.

Não insista em contar com a ajuda 
de pessoas, pois a maioria delas está 
indo a outra direção, bem diferente 
da sua. Faça acordos necessários 
para que tenha forças para com-
pletar suas tarefas neste dia. A 
sensualidade está no ar e deve ser 
usada em seu proveito nesta terça. 
54/954 – Azul.

O dia dá capacidade de ter boas 
iniciativas. Logo depois do meio dia 
haverá maior harmonia e benevolên-
cia. Pode-se sentir a generosidade 
no astral desta terça. A vida social 
fi ca mais agradável e aumenta a 
chance de boas novas. Mas o ideal 
é esperar o Sol entrar em seu signo. 
76/576 – Branco.

Positivo para lidar com as coisas 
de forma mais concreta com a Lua 
em seu signo oposto Áries a noite. 
Assim haverá determinação para 
resolver pendências e a dar o melhor 
de si em cada tarefa durante todo 
o dia. A ambição e a determinação 
o levam a realizar o que quiser. 
82/482 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 31 de Janeiro de 2017: Dia de São João Bosco, Santa 
Marcela, Santa Luísa Albertoni e Dia do Anjo Haaiah, cuja virtude é a 
compaixão. Dia Mundial dos Mágicos. Hoje aniversaria a atriz Minnie 
Driver que faz 46 anos, o ator  Malvino Salvador que nasceu em 1976 
e o cantor Justin Timberlake que chega aos 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui uma natureza que busca 
sempre a verdade e contempla a coisas divinas. Costuma desenvolver 
habilidades no relacionamento formal, tal como na área da política, da 
diplomacia, das vendas e do jornalismo. Dotado de mente concreta, 
prefere as manifestações afetivas sem muita sutileza e com resultados 
concretos. Conciliador inato acredita fi rmemente na liberdade pessoal e 
não aceita a existência de um destino já estabelecido. No lado negativo 
pode ser ambicioso, traidor e até conspirador. 

Simpatias que funcionam
Pedir o que quiser (Simpatia dos Salmos): Comece 
rezando um Pai Nosso e diga: " Faço essa campanha com 
o propósito de orar um salmo por dia para conseguir... 
(diga o que deseja alcançar)." Abra a bíblia nos Salmos 
e lei o salmo Um. No fi nal faça o sinal da cruz. No dia 
seguinte faça o mesmo e o Salmo 2 e assim até ler todos 
os salmos. Quando conseguir o que deseja, continue 
fazendo a campanha até o último salmo, mas agradeça o 
pedido realizado no fi nal. Se esquecer um dia ou passar 
da meia noite, recomece toda a campanha.

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a 
chance de uma grande realização profi ssional. Que 
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar de 
você inesperadamente. Dentes superiores indicam sexo 
masculino e os inferiores sexo feminino. Dentes cariados, 
doenças. Falha nos dentes, prejuízos. Dentes quebrados: 
acidente. Números de sorte:  15, 29, 47, 78 e 89.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Ouro
(símbolo)

Qualidade
do bom

jogador de
pôquer

Símbolo 
do avanço
progres-

sivo

Recurso
comum ao
repentista 
e ao rapper

Armadilha
pequena
feita de
gravetos

(?) Tse-
tung,

estadista
chinês

Empresa
que realiza
obras em
estradas

Imitar a
voz do
gato

Problema 
coberto pe-
lo seguro
do carro

Sódio
(símbolo)

Assinatura
(abrev.)

Rival
histórico
do ateu

Comando 
do ícone do
disquete,
no Word

Estado da
praia de

Pipa
(sigla)

(?)-
amarela,
pássaro

brasileiro

Frente (?):
é detectada
pela me-
teorologia

(?)
Marques,
apresen-

tador

Provedor
de internet,
um dos precursores 
das salas de bate-papo

 É formado por olhos,
nariz, ouvidos, pele e

língua
(Anat.)

Pontuação de saque
no tênis e no vôlei

Tipo de lente de 
câmeras fotográficas

Veículo que
vira abóbo-
ra após a

meia-noite
(Lit. inf.)

Adorno
usado por

noivas

Barão
de (?),

industrial
Limpeza

Seguro
que cobre
acidentes
no trânsito

(?)-folhas,
doce de

massa fina
Cidade

europeia
tida como
a Capital

Viking
Dentes do
vampiro
Par, em
inglês

Tchau
(?) de ba-
nho, produ-
to do spa

O talento
"de berço"
Elevar-se,
em inglês

Última fila da forma-
ção do exército (mil.)

Mãe de Ismael
(Bíblia)

A militân-
cia lide-

rada pelo
deputado

Jean
Wyllys

A Princesa
de (?):
Lady Di

(?) da conta,
expressão

caipira

Fotógrafo brasileiro
conhecido por suas
imagens em preto e 

branco sobre situações
humanas
extremas
Papai Noel,
em inglês

Padroeiro 
dos ourives

Prata
(símbolo)

REB
SANTACLAUS

DEGRAUELOI
BAGAFLS

CARRUAGEMT
SMIARACE
TIARAZOOM

MILDPVATNA
ÃMAUAASS

OSLOCRENTE
AAPAIRRN

SALVARADEUS
GALESNATO
AGSAIRAOR
DEMAISFRIA

HOMOSSEXUAL

3/ace. 4/agar — elói — oslo — pair — rise — zoom. 5/dpvat. 10/santa claus.

A exposição fotográfi ca Newborns reúne imagens de 
recém-nascidos produzidas pelo estúdio ClickTH Foto 
e Vídeo. O estúdio é formado apenas por mulheres e 
voltado ao universo familiar, seja por meio de retratos 
ou do registro de ocasiões especiais.

Serviço:Atrium Shopping, R. Giovanni Batistta Pirelli, 155,  Santo André, tel. 
3135- 4500. De segunda a sábado das 10h às 22h e domingos das 14h às 20h. 
Entrada franca. Até 31/03.

Vera Fischer e Edson Fieschi.

Com Vera Fischer e 
Edson Fieschi. A peça 
“Ela é o Cara”, conta 
a estória de Gilberto 
Fonseca, um terapeuta 
de competência e 
caráter duvidosos

Após um incidente com 
um paciente famoso, 
ele se vê obrigado a 

administrar a repercussão 
negativa do caso, o assédio 
da imprensa e a fúria dos fãs 
do seu paciente, que o culpam 
pelo ocorrido e estão ávidos 
por vingança. Sem saída e 
com a sua carreira fadada ao 
fracasso, Gilberto cogita ven-
der sua alma ao Diabo. Neste 
exato momento, surge em 
seu consultório Vera Fischer, 
que insiste em ser atendida. 
Sofrendo um transtorno de 

Cena de “Projeto Rastejar”.

No espetáculo “Projeto Ras-
tejar”, atores e personagens 
se unem em um ritual de rei-
niciação em que o momento 
da descoberta vale mais que o 
objetivo aparentemente maior, 
no caso, a peça em si. Busca-se 
o resgate de uma humanidade 
que o ser contemporâneo pare-
ce perder a cada dia. Propõe-se 
um metateatro no qual o público 

será, pouco a pouco, envolvido 
pelos atores e por suas relações 
com os personagens que, por 
sua vez, serão como fragmentos 
soltos dos próprios atores. Com 
Dani Corrêa, José Alessandre e 
Roberto Santos.

Serviço: VIGA Espaço Cênico, R. Capote 
Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. 
Segundas e terças às 21h.Ingresso: R$ 40. 
Até 28/03.

Noite de sábado
A comédia “Manual Prático da Mulher Desesperada” mostra o 

desespero de uma mulher solteira em uma noite de sábado. Alice 
aguarda o telefonema do namorado. O desespero por sentir-se 
sozinha enquanto não recebe a ligação a corrói, e para se distrair 
ela vai a um salão de beleza desabafar com o manicure Celinho e 
falar de seus problemas, especialmente com relação a homens. 
Mais tarde, quando percebe que seu companheiro não vai ligar, 
Alice resolve ir para uma boate, onde conhece Everton, um 
verdadeiro ogro que a convida para dançar de forma bizarra. De 
qualquer forma Alice prefere continuar essa noite totalmente 
esquecível com o homem que dança terrivelmente mal do que 
dar o braço a torcer e enfrentar sozinha essa noite de sábado. 
Com Adriana Birolli e Alexandre Contini.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República,tel. 3255-1979. Sextas e sábados às 
21h30 e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 50 e R$ 60. Até 26/02.

Stand-up
“Rindo nas Férias”, apresenta elenco variado e, muitas vezes, menos 

movimentados de produções, além da adesão do público ao formato 
“Stand up Comedy”. Toda a noite 5 humoristas subirão ao palco, entre 
eles: Marco Zenni, Rogério Vilela, Fábio Gueré, Victor Camejo, Nando 
Vianna, Luiz França, André Santi, Hallorino Júnior, Márcio Donatto, 
Patrick Maia, Thiago Carvalho, Rudy Landucci, Zé Neves, Osmar Cam-
pbell, Rodrigo Fernandes, Rodrigo Marques, Dinho Machado, Rodrigo 
Cáceres e Afonso Padilha.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. Sábados às 
23h30. Ingresso:R$ 60. Até 18/02.

Comédia
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personalidade, a famosa atriz 
insiste em dizer que não é Vera 
Fischer. Diante da gravidade do 
quadro, Gilberto aceita atendê-
la em troca de publicidade, na 

esperança de retomar sua car-
reira. Gilberto passa a viver um 
novo confl ito: quem será a solu-
ção para os seus problemas? O 
Diabo ou Vera Fischer?

Recém-nascidos

Obra da exposição Newborns.
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É PRECISO PARAR

Há momentos em que a tempestade é forte, tudo parece ruir.
A quem recorrer, onde se agarrar se tudo parece estar desmo-
ronando conosco?
Esse é o sinal vermelho de parada.
Algo não vai bem em nossa vida,e nós nem nos demos conta disso. 
Só percebemos agora, que a crise chega com força total.
Mas ainda bem que aconteceu a tempestade!
É preciso parar, encontrar um porto, lançar âncoras.
E lembrar que vida não é só trabalho, é também lazer, diálogo, 
refl exão, oração...
Façamos uma pausa para olhar o céu, sentir a brisa do mar; 
andar por um parque, brincar com as crianças, conversar com 
os vizinhos, entrar em uma 
igreja...
Sobretudo, neste momento, busquemos a Deus.
Ele está esperando por isso, Ele quer encontrar-se conosco.
Ele pode ter batido tantas vezes em nossa porta!
Finalmente, nós o escutamos.
Isso foi maravilhoso, está despertando em nós uma vida nova.

(De "Como lidar com a depressão", de Carmem Seib).
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Competitividade cada 

vez mais acirrada 

no mercado de 

trabalho tornou os 

cursos superiores 

fundamentais para o 

crescimento profi ssional

Foi-se o tempo em que a 
boa vontade e experiên-
cia prática eram diferen-

ciais e garantia de uma boa co-
locação profi ssional. Por conta 
da acirrada disputa no mercado 
de trabalho nos dias atuais, as 
exigências são muito maiores e 
um diploma em curso superior 
passou a ser fundamental. Por 
conta disso, a diversidade de 
cursos é cada vez maior, as 
universidades estão em franca 
expansão e a expectativa é de 
que a procura também cresça 
proporcionalmente.

Diferentemente do que acon-
tecia há alguns anos, hoje, mui-
tos alunos do ensino médio já 
analisam o mercado e avaliam 
as alternativas mais indicadas 
para a área em que pretendem 
atuar. São muitos os benefícios 
que um curso superior oferece; 
além de aprofundar seus conhe-
cimentos, diferenciar-se dos de-
mais concorrentes no mercado 
de trabalho, crescer no plano 
de carreira e ter ganhos mais 
expressivos, é uma excelente 
oportunidade para networking, 
aumenta a estabilidade no em-
prego, as chances de promoção 
e, consequentemente, propor-
ciona melhorias no rendimento 
e crescimento profi ssional de 
uma maneira geral.

Por conta de todos os argu-
mentos apresentados acima, 
a conscientização sobre a ne-
cessidade de realizar um curso 
superior tem sido bastante ele-
vada. Àqueles que têm pressa, 
seja por já estarem no mercado 
de trabalho, ou por possuírem 
uma idade um pouco mais avan-
çada, os Cursos Superiores de 
Tecnologia são uma excelente 
alternativa. Além de um variado 
leque de opções, possuem a 
vantagem de conclusão em até 
seis semestres. Gestão de RH, 
Gestão da Qualidade, Gestão 
Financeira, Processos Geren-
ciais, Logística, Marketing, 
Desenvolvimento de Sistemas, 
Estética e Cosmética, Gestão 
Hospitalar e Radiologia estão 
entre algumas das opções.

O curso de Logística é um 
dos mais procurados. Essa 
cadeira visa capacitar profi s-
sionais a exercerem funções 
de supervisão e gerenciamento 
em diversos setores, tais como 
Distribuição, Armazenagem, 
Embalagem, Transporte e, prin-
cipalmente, na gestão da cadeia 
de suprimentos, entre outros. 
O curso capacita o aluno a re-
lacionar conceitos específi cos 
da área com os demais setores 
das empresas e da economia, 

levando em conta não apenas as 
particularidades regionais, mas 
também, os aspectos ligados 
às atividades inter-regionais e 
internacionais.

Outra opção concorrida é o 
curso de Marketing, que ofe-
rece aos alunos capacitação 
de análise, monitoramento e 
planejamento das atividades 
pertinentes à área. O profi s-
sional formado por este curso 
é capaz de elaborar plano de 
marketing, diagnosticar neces-
sidades empresariais e atender 
com versatilidade políticas de 
comercialização, envolven-
do planejamento, controle e 
execução dos processos de 
marketing.

Já quem opta pelo Curso de 
Gestão da Qualidade busca 
postos de trabalho em empresas 
do segundo e terceiro setor ou 
indústrias, podendo exercer 
funções tanto nos setores de 
Controle e Garantia da Quali-
dade, como nos processos de 
acreditação (Certifi cação), con-
duzindo e orientando a implan-
tação, supervisão e manutenção 
dos processos de qualidade. O 
curso habilita os profi ssionais 
a acompanharem a evolução e 
a incorporação dos conceitos 
e ferramentas da qualidade e 
aplicá-los em suas atividades 
profissionais, bem como os 
qualifi ca para a participação do 
desenvolvimento e implantação 
de programas da qualidade que, 
sustentados pelo conjunto das 
Normas NBR ISO 9000, possam 
contribuir para a obtenção da 
certifi cação das empresas.

O Curso de Análise e De-
senvolvimento de Sistemas é 
voltado a quem procura por 
uma graduação com enfoque no 
desenvolvimento de softwares 
e aplicativos. O aluno formado 
poderá atuar especialmente em 
desenvolvimento e manutenção 
de sistemas na categoria de 
analista-programador, podendo 
desenvolver projetos, progra-
mação, instalação-confi guração 
e manutenção de softwares em 
empresas de qualquer porte. O 
curso dá formação para atender 
muito bem às necessidades do 
mercado de software, especial-
mente em empresas de médio 
e grande porte.

Enfi m, são diversas as opções, 
para todos os gostos e estilos. O 
mais importante é o profi ssional 
se conscientizar de que, hoje, 
acomodação é uma palavra proi-
bida no mercado de trabalho. 
Estudar permanentemente e 
estar disposto a investir parte 
do seu tempo na aquisição de 
novos conhecimentos é fun-
damental, não só para manter 
sua colocação dentro de uma 
empresa, mas principalmente 
para alçar voos mais altos.

(*) - É Coordenador dos
Cursos de Tecnologia em Gestão

da UMC Universidade,
Campus Villa-Lobos/Lapa.

A importância de um 
Curso Superior

Ivan de Campos Mendes (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

São Paulo, terça-feira, 31 de janeiro de 2017 Página 9

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: LUIZ DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão Auxiliar de escritório, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (24/09/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Benedito Rosa do Carmo e de Terezinha de Jesus 
Ramos do Carmo. A pretendente: ANDREIA BRAGA RIBEIRO, estado civil solteira, pro-
fi ssão analista contábil, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (14/01/1993), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Reis Ribeiro e de Francisca 
Gerusa Braga Ribeiro.

O pretendente: DOUGLAS FELIPE DE MELO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (14/10/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ciselmar Pereira da Silva e de Adegilda Gomes 
de Melo Silva. A pretendente: GABRIELA PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão técnologa de radiologia, nascida em Caieiras, SP, no dia (05/03/1988), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira de Sousa e 
de Francisca Alves Pereira de Sousa.

O pretendente: GENIVALDO GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em Jitaúna, BA, no dia (12/12/1966), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Gonçalves de Souza e de Maria Seorinha dos Santos. 
A pretendente: ANDREA DOS REIS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (22/09/1981), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Selma Francisca Nascimento.

O pretendente: JOSÉ PEDREIRA DE JESUS NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (18/08/1963), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivete Lobo Pedreira. A pretendente: ROSIMEIRE 
RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Perus, SP, no dia (18/02/1967), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Dario Rodrigues dos Santos e de Idê Batista da Silva Santos.

O pretendente: DAVID DE SOUSA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Caieiras, SP, no dia (22/03/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Floriano Barbosa e de Silvana Aparecida de 
Sousa. A pretendente: THAMIRIS DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Miguelópolis, SP, no dia (11/11/1990), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salvador Dionisio Lemos da Silva e de Lucia 
Gomes de Oliveira.

O pretendente: REINALDO ROSSO, estado civil viúvo, profi ssão funileiro, nascido em 
Lins, SP, no dia (02/04/1948), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Fioravante Rosso e de Benedita Pereira Rosso. A pretendente: ELZA TEIXEIRA 
SANTIAGO, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Junqueirópolis, SP, no dia 
(17/07/1959), residente e domiciliada em Americana, SP, fi lha de Alberto Teixeira e de 
Zulmira Teixeira.

O pretendente: ALEXANDRE FERNANDES CORRÊA, estado civil solteiro, profi ssão 
arquiteto, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/06/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Manoel Fernandes Corrêa e de Rose Meire dos 
Santos Fitas. A pretendente: CARINA DJÉSSICA ALVES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão estilista, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (29/07/1989), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro dos Santos e de Maria 
Cecília Alves dos Santos.

O pretendente: KAUAN RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão pa-
deiro, nascido em Bonito de Minas, MG, no dia (17/09/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Silva Souza e de Ana Rodrigues de 
Souza. A pretendente: GABRIELA DIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (20/08/1993), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir Bispo dos Santos e de Maria Aparecida 
Dias da Luz.

O pretendente: FABIO SOUSA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão produtor 
de eventos, nascido em Imperatriz, MA, no dia (14/01/1980), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Fernandes da Silva e de Maria Alice 
Sousa da Silva. A pretendente: CLEANE CORDEIRO DIAS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Imperatriz, MA, no dia (18/04/1982), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Dias e de Brandinete 
Gomes Cordeiro.

O pretendente: PEDRO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Caem, BA, no dia (09/09/1985), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo José dos Santos e de Lúcia Maria da Silva. A 
pretendente: EDINEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Jacobina, BA, no dia (23/09/1993), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Santana dos Santos e de Hilda Conceição 
dos Santos.

O pretendente: DIOGO AUGUSTO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de atendimento, nascido em Caieiras, SP, no dia (19/04/1988), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fátima Aparecida Soares. A pretendente: JOYCE 
FERREIRA ESTEVES, estado civil solteira, profi ssão operador de Sac I, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (02/07/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Miltom da Silva Esteves e de Selmanizia Ferreira Esteves.

O pretendente: RUDNEY DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (08/04/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gidenilson das Virgens Santos e de Rosana 
Penha da Silva. A pretendente: CAROLINA DA SILVA DIAS, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (06/03/1993), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Gonçalves Dias e de Jacira 
da Silva Pinto Dias.

O pretendente: ROBERTO CAVEÇA GALTAROSSI, estado civil divorciado, profis-
são motorista, nascido em Altônia, PR, no dia (10/10/1969), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Galtarossi e de Maria Caveça Galtarossi. 
A pretendente: VALERIA ASSUNTA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
operadora de caixa, nascida em Barueri, SP, no dia (09/08/1970), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Zízimo da Silva e de Vanda 
Gomes da Silva.

O pretendente: MÁRCIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de funileiro, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (19/04/1974), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Milton de Souza e de Vera Helena de Jesus de Souza. A pretendente: 
LUCIARA SEBASTIÃO DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (14/10/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Oswaldo de Paula e de Maria de Lourdes Sebastião.

O pretendente: MARIO APARECIDO MENDES DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão 
auxiliar de vendas, nascido nesta Capital, SP, no dia (14/04/1963), residente e domiciliado 
neste Distrito, fi lho de Emílio Mendes da Silva e de Júlia Papae da Silva. A pretendente: 
EDNÉIA MARIA LIMA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão diarista, nascida 
em Guarujá, SP, no dia (15/02/1966), residente e domiciliada em Guarujá, SP, fi lha de 
José Dernival dos Santos e de Maria de Lourdes Lima dos Santos.

O pretendente: LUIS CLAUDIO PRADO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Salvador, BA, no dia (30/05/1973), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valber Ferreira dos Santos e de Norma Prado dos San-
tos. A pretendente: MARIA LUIZA SAMPAIO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
cobradora de ônibus, nascida em Santo Antônio de Jesus, BA, no dia (02/10/1966), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pompilio Fernandes de 
Jesus e de Maria Josefi na Sampaio.

O pretendente: ANDRÉ LUÍS FRANCISQUINI, estado civil solteiro, profissão micro 
empresário, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (24/06/1974), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Regina Francisquini. A preten-
dente: PATRÍCIA ROCHA SIQUEIRA, estado civil solteira, profissão orientadora 
educacional, nascida nesta Capital, SP, no dia (20/02/1983), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Gerônimo Siqueira e de Lucia Maria 
Rocha Siqueira.

O pretendente: JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão açou-
gueiro, nascido nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (13/02/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dermivaldo Pereira dos Santos e de Rosemeire 
da Costa. A pretendente: MONICA FERNANDES DO ROSÁRIO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de loja, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (17/01/1999), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ismair Aparecido do Rosário 
e de Patrícia Fernandes Bagon.

Maria Guimarães/Revista Pesquisa FAPESP

O arqueólogo André Strauss, professor visitante brasileiro 
na Universidade de Tübingen, na Alemanha, verifi ca que é 
impossível avançar na exumação sem retirar o osso. Strauss 

é um dos coordenadores da equipe composta por uma média de 
25 voluntários, com variedade de especialidade (e sotaques), e 
nada acontece no sítio arqueológico sem a sua autorização ou de 
seu colega Rodrigo Elias de Oliveira, dentista e bioantropólogo 
ligado ao Laboratório de Ecológicos Humanos da USP.

A cena acontece na Lapa do Santo, uma caverna na região de 
Lagoa Santa, Minas Gerais, que nos últimos anos vem se revelando 
um importante centro de rituais ligados à morte em um período 
entre 10 mil e 8 mil anos atrás. 

Antes de serem retirados, todos os achados precisam ser 
localizados no espaço com ajuda de um aparelho de topografi a, 
conhecido como estação total, que fornece coordenadas ao lon-
go de três eixos. Todos os dias, e antes que modifi cações sejam 
feitas em qualquer trecho da escavação, a equipe também faz 
um registro fotográfi co detalhado do avanço na exposição de 
cada ossada. 

Essas fotos são impressas ali mesmo, e sobre elas o respon-
sável por cada exumação vai anotando observações. Pequenos 
quadrados vermelhos de plástico posicionados em vários pontos 
do sepultamento também são localizados (ou plotados) e inclu-
ídos na fotografi a, e depois ajudam a reconstruir um modelo 
tridimensional de cada esqueleto.

O trabalho é feito com imenso cuidado, solenidade até, não 
só porque qualquer deslize pode representar milhares de anos 
perdidos – só se pode pisar de meias na quadra de escavação, 
para evitar danos às ossadas. Mais marcante é a presença dos 
habitantes antigos que foram sepultados por seus companhei-
ros, como a criança que morreu com cerca de 8 anos de idade 
e foi posta deitada de lado, com as pernas dobradas e os braços 
entre elas. 

Olhar de perto esse esqueleto, cuidadosamente sepultado a 
ponto de estar na mesma posição há cerca de 10 mil anos, pro-
voca forte emoção. Ainda mais perturbador é perceber hoje uma 
atenção equivalente de parte de um grupo tão distante no tempo 
e em procedência. Além dos inúmeros sotaques brasileiros, em 

Sistema meticuloso permite compilar informações sobre a vida e 

a morte há 10 mil anos em caverna de Lagoa Santa.

Cenas de um sítio arqueológico
“Posso tirar este ossinho?”. A bióloga petropolitana Lisiane Müller aponta para um fragmento sustentado por 
palitos de dente sobre um esqueleto ainda enterrado. Curvada sobre a quadra de escavação, por horas a fi o ela 
separa grãos de sedimento com um pincel e os empurra para uma garrafa de plástico cortada à guisa de pá

Léo Ramos Chaves/Revista Pesquisa Fapesp

2016 a equipe também contou com a mexicana María López Sosa 
e a alemã Franziska Mandt, ambas estudantes da Universidade 
de Tübingen.

A sensação da expedição era o esqueleto de uma mulher acom-
panhado de minúsculos ossos que, à medida que foram expostos, 
revelaram compor o esqueleto de um feto ou bebê recém-nascido. 
Ali fi cava Oliveira durante praticamente o dia todo, retirando 
grão por grão de sedimento, enquanto mantinha um olho nas 
outras exumações em curso. De acordo com ele, a mulher foi 
acomodada de joelhos na cova, com o corpo dobrado por cima 
das pernas em posição fetal, provavelmente com o tronco torcido 
de maneira que, caso ainda estivesse grávida, a barriga fi caria 
para o lado e não abaixo das costelas. Isso, e mais a pedra que 
servia de lápide, explicaria o fato de o diminuto esqueleto estar 
afastado dos ossos da suposta mãe.

“Só vou saber se era bebê ou feto quando examinarmos este 
dente no laboratório”, explicou o dentista ao encontrar um 
fragmento recuperado graças às exaustivas práticas de busca. O 
sedimento retirado com ajuda de um pincel, ou de uma pera de 
borracha usada para assoprar, é passado por pequenas peneiras 
de cozinha – daquelas que se põe em cima da caneca para separar 
a nata do leite fervente – com ajuda de um regador de água, de 
maneira a separar os fragmentos menores.

Quando um pequeno recipiente, chamado de petisqueira, foi 
levado de volta ao dentista supostamente sem nada relevante 
dentro, ele pinçou o dente. De volta a São Paulo, as análises não 
permitiram uma resposta conclusiva. “É bem típico da época em 
torno do nascimento, com alguma margem de erro, de maneira 
que poderia estar no fi m da gestação ou ter nascido”, explica. 
Os dentes de leite começam a se formar entre o segundo e o 
terceiro mês de gestação.

Além dos coadores para o material delicado, boa parte do 
sedimento retirado da escavação passa por uma grande peneira 
pendurada em um tripé, para separar fragmentos que escaparam 
ao crivo do pincel. Nessa função que requer atenção constante 
e uma boa resistência à poeira que enche o ar, era frequente 
encontrar Gabriel Francisco Pereira, voluntário que vive em 
Lagoa Santa e que “sabe tudo da região”, segundo Strauss, e a 
veterinária Nina Hochreiter, que pouco depois dos 50 anos se 
aposentou e passou a dedicar-se à paixão por arqueologia – era 
sua quarta participação como voluntária na Lapa do Santo.Pesquisadores na caverna Lapa do Santo.
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O pretendente: ROMERO FÁBIO FONTES DUARTE, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Pau dos Ferros - RN, nascido aos: 02/09/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Neto Duarte e de Maria Enílsa Fontes 
Duarte. A pretendente: VALQUIRA PATRÍCIA ALVES SILVA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Alexandria - RN, nascido aos: 01/11/1979, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Augusto Alves de Santana e de Maria 
Gizeuda da Silva Alves.

O pretendente: DANILO DE SIQUEIRA CAMPOS, profi ssão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Cunha - SP, nascido aos: 17/03/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Roque de Campos e de Dulcinea de Siqueira. A preten-
dente: ALINE GISELE DE SOUZA PACHECO, profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Salvador - BA, nascido aos: 17/06/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Sylvio Pacheco e de Lucia Maria da Silva.

O pretendente: MARCIO ALBERTO MONTEIRO PITA, profi ssão: engenheiro mecatrônico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 12/03/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto Pita e de Laura An-
tonia Teixeira Monteiro Pita. A pretendente: GEISA CARNEIRO DO CARMO, profi ssão: 
arquiteta urbanista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista 
- SP, nascido aos: 17/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
João Rafael do Carmo e de Marta Carneiro de Melo.

O pretendente: MARCELO DE SOUZA FERNANDES, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 25/03/1983, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de José do Egito Fernandes e de Fatima Maria de Souza 
Fernandes. A pretendente: CANDICE DE OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 21/04/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de João Bosco de Oliveira e de Josefi na Rosa de Oliveira.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO MASLIONIS, profi ssão: representante comercial, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido aos: 27/12/1962, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Victor Alexandre Maslionis e de 
Shirley Maslionis. A pretendente: RITA DE CASSIA GOMES DE CARVALHO, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, 
nascido aos: 21/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Brasilino 
Ferreira de Carvalho e de Margarida Gomes de Carvalho.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de pa-
daria, estado civil: solteiro, naturalidade: em Canarana - BA, nascido aos: 16/06/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ananias Gonçalves dos Santos e 
de Valéria Patricia Martins de Araújo. A pretendente: KAROL TELES SANTOS, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Mulungú do Morro - BA, 
nascido aos: 30/01/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando 
Rodrigues Santos e de Lucivania Teles da Silva.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - Ofi cial 

CARTÓRIO de REGISTRO CIVILCARTÓRIO de REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ELVIS RICARDO DE ALMEIDA, solteiro, porteiro, nascido em 16/01/1991, 
natural de Igarapé Grande - MA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Raimundo Carneiro de Almeida e de Iêda Ricardo de Almeida; A pretendente: MÁVILA 
SUÉLEM NEVES DA SILVA, solteira, atendente, nascida em 12/06/1996, natural de 
Igarapé Grande - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Verlene Ricardo 
da Silva e de Genilva da Silva Neves.

O pretendente: ADRIANO CARLOS DA SILVA, divorciado, agente de correios, 
nascido em 15/12/1975, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Maria Geralda da Silva; A pretendente: MARIANA ALMEIDA 
SILVA, solteira, operadora de caixa, nascida em 05/06/1992, natural de Diadema - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Odilon Barrosos da Silva e 
de Edna Jesus de Almeida.

O pretendente: FRANCISCO ERIK ANDRÉ MUNIZ, solteiro, garçon, nascido em 
13/09/1988, natural de Cruz - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Raimundo Souza Muniz e de Ana Célia André Muniz; A pretendente: MARIA VANESSA 
MORAES, solteira, estudante, nascida em 04/03/1993, natural de Acaraú - CE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Messias Moisés Moraes e de Maria Vilani de 
Moraes.

O pretendente: EDSON CARLOS DE FREITAS OLIVEIRA, solteiro, mecânico, nascido 
em 20/04/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Samuel Vieira de Oliveira e de Maria Geovanda de Freitas; A pretendente: VAN-
DERLEIA ARRUDA TORRES, solteira, enfermeira, nascida em 18/06/1985, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Felisberto Arruda 
Torres e de Dorvalina Mariano Torres.

O pretendente: OSMAR ALVES DOS SANTOS, solteiro, contador, nascido em 19/07/1981, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Alves 
dos Santos e de Maria de Lourdes Feitosa Santos; A pretendente: ANGELICA CRISTINA 
DA SILVA, solteira, contadora, nascida em 03/02/1982, natural de João Monlevade - MG, 
residente e domiciliada em Diadema - SP, fi lha de Antonio João da Silva e de Maria José 
Vicente da Silva.

O pretendente: CAIO RODRIGUES OLIVEIRA, solteiro, motoboy, nascido em 13/04/1991, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Erisvaldo 
Gomes de Oliveira e de Arlinda Bastos Rodrigues de Oliveira; A pretendente: GABRIELLE 
ESTEVES DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 15/03/1993, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adelino Pinheiro da Silva e de Eliete 
Borges Esteves da Silva.

O pretendente: JOSÉ RIBAMAR ANDRADE COSTA, solteiro, mecânico, nas-
cido em 15/07/1992, natural de Penalva - MA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Ribamar Costa e de Maria do Carmo Andrade Costa; 
A pretendente: BRAZIELE COSTA ANDRADE, solteira, vendedora, nascida em 
16/03/1990, natural de Olinda Nova do Maranhão - MA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Braz Nogueira Andrade e de Anunciação de Maria 
Costa Andrade.

O pretendente: JOSÉ VITOR SENA MEIRELES, solteiro, garçom, nascido em 04/02/1990, 
natural de Camacã - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adelson 
Santos Meireles e de Maria José Sena; A pretendente: CARLA DE JESUS DA SILVA, 
divorciada, vendedora, nascida em 30/10/1988, natural de Jacobina - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Pereira da Silva e de Jucileide Lindaura 
de Jesus.

O pretendente: EDUARDO ROBERTO DA CRUZ, solteiro, açougueiro, nascido em 
09/12/1981, natural de Pedro Velho - RN, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Sebastião Francisco Roberto e de Margarida da Cruz Roberto; A pretendente: 
ANDRÉIA SANTOS DA CRUZ, divorciada, esteticista, nascida em 14/05/1985, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Silva da 
Cruz e de Valdete Maria dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, solteiro, garçon, nascido em 
01/12/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Genair Antonio de Oliveira e de Iracilda de Oliveira; A pretendente: DAIANY BARRE-
TO DA SILVA, solteira, promotora de vendas, nascida em 24/07/1991, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Lima da Silva e 
de Zuleide Barreto de Souza.

O pretendente: JURACI SOARES DA SILVA, divorciado, porteiro, nascido em 20/03/1953, 
natural de Barra de São Francisco - ES, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Albuci Soares da Silva e de Selvina Rodrigues da Silva; A pretendente: ZÉLIA 
LOURIDES DE FARIA, solteira, do lar, nascida em 15/03/1954, natural de Resplendor 
- MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Lourides de Faria e de 
Aurea Ferreira.

O pretendente: JOÃO MONTEIRO, solteiro, pedreiro, nascido em 18/06/1961, natural 
de Araçuaí - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Herculana 
Monteiro; A pretendente: ALESANDRA LAGE SANTANA, solteira, auxiliar de enferma-
gem, nascida em 06/07/1980, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Lage José Santana e de Rita Maria de Santana.

O pretendente: ROGÉRIO SANTANA BOMFIM, solteiro, auxiliar de tratador, nascido em 
05/08/1990, natural de Cícero Dantas - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Renato Bonfi m e de Maria do Carmo Reis de Santana; A pretendente: DE-
VANIR JESUS NASCIMENTO, solteira, ajudante geral, nascida em 28/05/1997, natural 
de Jeremoabo - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Nilson de 
Santana Nascimento e de Nilvanda Alice de Jesus.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA DA SILVA ALMEIDA, solteiro, líder de varrição, 
nascido em 10/12/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Fernando José de Almeida e de Luciane Pereira da Silva Almeida; A 
pretendente: JULIANA SANTANA MACHADO, solteira, estagiária, nascida em 31/03/1992, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Daniel 
Prudente Machado e de Sueli Santana Machado.

O pretendente: MAURICIO CERQUEIRA PIRES, solteiro, confeiteiro, nascido em 
27/04/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Cerqueira Pires e de Maria Barbosa Pires; A pretendente: PAULA MACEDO 
NUNES, solteira, técnica em radiologia, nascida em 12/03/1988, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Celso Macedo Nunes e de Fatima 
Angela de Jesus Prado Nunes.

O pretendente: EVANDRO DE SOUZA, solteiro, auxiliar de logística, nascido em 
10/11/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Maria da Conceição Souza; A pretendente: BRUNA DIAS HONORIO DA 
LUZ, solteira, do lar, nascida em 20/08/1998, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Altino Messias Ferreira da Luz e de Amanda 
Dias Honorio da Luz.

O pretendente: EDIVANDO DE JESUS, solteiro, motorista, nascido em 11/12/1980, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Oleide Maria de 
Jesus; A pretendente: PATRICIA PINTO DA SILVA, divorciada, assistente administrativo, 
nascida em 18/09/1978, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de José Maria da Silva e de Ivoneide Francisca Pinto da Silva.

O pretendente: DAVID ROCHA TEIXEIRA, solteiro, instalador de gás, nascido em 
18/02/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Joana Rocha Teixeira; A pretendente: BEATRIZ LEITE DE OLIVEIRA, sol-
teira, atendente, nascida em 17/09/1997, natural de São Roque - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Tertuliano Pereira de Oliveira e de Betania 
Leite Sampaio.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA GOMES, solteiro, serralheiro, nascido em 
27/02/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Fernandes Gomes e de Ivete Ferreira da Silva; A pretendente: JESSICA 
MINATO ESTEVEZ SILVA, solteira, do lar, nascida em 09/10/1997, natural de Embu 
das Artes - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Danilo Estevez Silva 
e de Vanete Minato.

O pretendente: BENEDITO SOUZA DE JESUS, solteiro, pedreiro, nascido em 29/10/1964, 
natural de Nova Viçosa - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Agenor de Jesus e de Eva Rodrigues de Souza; A pretendente: LUZINETE XAVIER 
RODRIGUES, divorciada, diarista, nascida em 10/11/1969, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Florentino Inacio Rodrigues e de 
Iramaia Inacio Rodrigues.

O pretendente: ANTÔNIO ROQUE DE JESUS, solteiro, armador, nascido em 
27/02/1981, natural de Ponto Novo - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Isabel Maria de Jesus; A pretendente: DJALMA ALVES DOS SANTOS, sol-
teira, zeladora, nascida em 19/07/1976, natural de Santo Estevão - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jaime Pedro dos Santos e de Esteva Alves 
dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA, solteiro, porteiro, nascido em 
02/10/1973, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Dirceu Batista de Oliveira e de Iracema Rodrigues Oliveira; A pretendente: CRISTINA 
PESTANA, solteira, babá, nascida em 15/01/1979, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valter Pestana e de Catarina Bernadete Teclak 
Pestana.

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

O pretendente: JORRIMAR FERREIRA SERRA, divorciado, motorista, nascido em 
11/03/1955, natural de São João Batista - MA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Antonio Castro Serra e de Rosilda Ferreira Serra; A pretendente: GILMARA 
MENDES SILVA, solteira, doméstica, nascida em 16/10/1983, natural de Matinha - MA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Ribamar Silva e de Valterina 
de Jesus Mendes Silva.

O pretendente: ELTON PINHEIRO, solteiro, manobrista, nascido em 30/01/1984, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Geronimo Pinheiro e 
de Laurides Nascimento Pinheiro; A pretendente: MICHELE FERREIRA DE SOUZA, solteira, 
balconista, nascida em 07/03/1985, natural de Teofi lo Otoni - MG, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Gelmar Ferreira de Souza e de Maria Lucia Dias de Souza.

O pretendente: JOSÉ QUIELO ALMEIDA RODRIGUES, divorciado, técnico em elétrica, 
nascido em 23/03/1955, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Pocair e de Laurinda Rodrigues Pocair; A pretendente: ZENAIDE FERREIRA 
PEREIRA, divorciada, doméstica, nascida em 11/06/1967, natural de Cansanção - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Garcia Pereira e de Ernestina Ferreira.

O pretendente: MATEUS DE ARAUJO SOUZA SILVA, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em 15/03/1996, natural de Mauá - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Cicero Jacinto da Silva e de Ivanilda de Araujo Souza Silva; A pretendente: JESSICA PEREIRA 
DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 12/08/1997, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gerson Pereira Da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: RONALDO LOYOLA LIMA, solteiro, eletrotécnico, nascido em 03/11/1975, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Erom Loyola Lima 
e de Aurelina Nascimento Lima; A pretendente: LUCIANA APARECIDA PERUCI BORGES, 
solteira, assistente social, nascida em 20/12/1977, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luciano Borges da Silva e de Ivani Peruci Borges.

O pretendente: BEILSON BARBOSA DOS SANTOS SILVA, solteiro, motorista, nascido 
em 16/06/1968, natural de Queimadas - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Valdemar Nunes da Silva e de Izabel Barbosa dos Santos Silva; A pretendente: 
SONIA VIANA DE OLIVEIRA SANTOS, divorciada, babá, nascida em 15/02/1981, natural 
de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sedequias 
José dos Santos e de Maria de Lourdes Viana de Oliveira Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA MENEZES, divorciado, analista fi nanceiro, 
nascido em 22/08/1984, natural de Juazeiro do Norte - CE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Iracema Oliveira Menezes; A pretendente: THAMIRES LEITE 
ANDRADE, solteira, assistente administrativo, nascida em 24/07/1992, natural de Campo 
do Brito - SE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo de Andrade 
e de Keli Cristina Gonçalves Leite.

O pretendente: GILBERTO GUILHERMINO DOS SANTOS FILHO, solteiro, ajudante 
geral, nascido em 31/01/1981, natural de Atalaia - AL, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Gilberto Guilhermino dos Santos e de Maria Aparecida Alves; A pre-
tendente: ANA LETÍCIA DA SILVA, solteira, ajudante de cozinha, nascida em 15/01/1986, 
natural de Cajueiro - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Ailton 
da Silva e de Maria Leni Soares.

O pretendente: EDAMERES JOAQUIM DE SOUZA, solteiro, autônomo, nascido em 
09/01/1982, natural de Seabra - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Zelicio Joaquim de Souza e de Gleide Mari de Souza; A pretendente: DAIANA BARBOSA 
DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 16/08/1985, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Barbosa da Silva e de Marlene 
Lopes Barbosa da Silva.

O pretendente: EDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, solteiro, bancário, nascido em 
18/02/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Paulo de Oliveira e de Neide Ferreira de Oliveira; A pretendente: JOSEANE GUILHER-
MINO DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em 25/03/1992, natural de Cajueiro - AL, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Guilhermino dos Santos e 
de Maria Aparecida Alves.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE LUCAS, solteiro, especialista em tecnologia, nascido 
em 15/03/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Carlos de Lucas e de Neide Aparecida de Biagi Lucas; A pretendente: KA-
ROLINA PEREIRA DE MACÊDO, solteira, gestora fi nanceira, nascida em 22/04/1987, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aparecido 
Lopes de Macêdo e de Maria das Dores Pereira de Macêdo.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: EDERVAN DE ALMEIDA BARBOSA, brasileiro, solteiro, mecânico, 
nascido em São Felipe - BA, aos 12/02/1986, residente e domiciliado São Paulo - SP, 
fi lho de Benedito Santos Barbosa e de Dalva de Almeida Barbosa; A pretendente: THAÍS 
MOURA RABELO, brasileira, solteira, assistente de vendas, nascida em São Paulo - SP, 
aos 15/10/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benjamin 
Ferreira Rabelo e de Josefa Maria de Moura Rabelo.

O pretendente: MEQUIAS BATISTA DA CRUZ, brasileiro, solteiro, auxiliar operacional, 
nascido em São Paulo - SP, aos 25/09/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Erivaldo Nunes da Cruz e de Marilda Batista Nunes da Cruz; 
A pretendente: CAUANE CAROLINE FLORESTA DE ANDRADE, brasileira, solteira, 
operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 08/03/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Clayton Paulino de Andrade e de Marcia Aparecida 
Leal Floresta.

O pretendente: RAPHAEL SANTOS MEDEIROS, brasileiro, solteiro, analista de 
qualidade, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/12/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Luiz de Medeiros e de 
Cleusa Silva dos Santos de Medeiros; A pretendente: BEATRIZ DO NASCIMENTO 
DANTAS, brasileira, solteira, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 03/10/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Oliveira Dantas 
e de Valdete do Nascimento Dantas.

O pretendente: ZEZITO BISPO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, açougueiro, nascido 
em Planalto - BA, aos 05/08/1962, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Deoclides Bispo dos Santos e de Ermina Passos dos Santos; A pretendente: VERA 
LUCIA DIAS FREIRE, brasileira, solteira, manicure, nascida em Barra do Choça - BA, 
aos 20/09/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cacionilio 
da Silva Freire e de Agemira Dias.

O pretendente: ARLAN SILVA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, terraplanagem, nascido 
em São Paulo - SP, aos 22/02/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Rubens Silva de Almeida e de Maria Valdirene da Silva; A pretendente: GREYSE 
ELLEY MENDES DOS SANTOS, brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em 
São Paulo - SP, aos 01/11/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ires Mendes dos Santos e de Marinalva Maria Viana.

O pretendente: ALEANDRO CONCEIÇÃO SÁ TELES, brasileiro, solteiro, operador de 
máquinas, nascido em Wanderley - BA, aos 10/11/1982, residente e domiciliado neste 
distritio, São Paulo - SP, fi lho de Anias Alves de Sá Teles e de Irene Maria da Conceição 
Sá Teles; A pretendente: ELAINE CRISTINA DA SILVA, brasileira, solteira, repositora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 30/04/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Carlos da Silva e de Marli Pereira da Silva.

O pretendente: AUGUSTO BARBOZA SALUSTRI, brasileiro, solteiro, assistente de ven-
das, nascido em São Paulo - SP, aos 24/06/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Fernando Salustri e de Neilma Lucia Barboza Salustri; A 
pretendente: CIBELLE CRISTINA OLIVASTRO, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, aos 11/03/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Gilberto Olivastro e de Maria Auxiliadora Olivastro.

O pretendente: ISMAEL DE SOUZA, brasileiro, solteiro, recepcionista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 23/08/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Joao Batista de Souza e de Nivia Martins de Souza; A pretendente: VANESSA 
CRISTINA SANTOS NASCIMENTO, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - 
SP, aos 08/08/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Marcleodes Nascimento e de Silvania Maria dos Santos.

O pretendente: TIAGO PEREIRA BARREIRO, brasileiro, solteiro, gerente administrativo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/02/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vandelei Carvalho Barreiro e de Neusa Aparecida Pereira Barreiro; 
A pretendente: ANA LAIS GAMBOA FREITAS, brasileira, solteira, assistente de depar-
tamento pessoal, nascida em São Paulo - SP, aos 04/12/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Oseas Marcelino de Freitas e de Ana Claudia 
Moriyama Gamboa.

O pretendente: LEANDRO MENDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido 
em Alto Rio Doce - MG, aos 25/07/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Messias Bento da Silva e de Isabel de Fatima Mendes Silva; A pretendente: 
CASSIA COUTINHO MENDES, brasileira, solteira, babá, nascida em São Paulo - SP, 
aos 23/04/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carmo 
Francisco Mendes e de Maria Aparecida Coutinho Mendes.

O pretendente: WESLEY VERISSIMO DE LIMA, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido 
em Osasco - SP, aos 15/03/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Givanildo Caetano de Lima e de Simone Verissimo da Silva; A pretendente: 
JESSICA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO SANTOS, brasileira, solteira, operadora de call 
center, nascida em São Paulo - SP, aos 02/12/1989, residente e domiciliada e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Ribeiro dos Santos e de Divina Ribeiro 
da Conceição Santos.

O pretendente: GILMAR MENDES, brasileiro, solteiro, gerente de produção, nasci-
do em São Paulo - SP, aos 29/04/1972, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Giné Mendes e de Tercilia Candida Mendes; A pretendente: 
NEIDE MARIA DA SILVA, brasileira, solteiro, aposentada, nascida em Recife - PE, 
aos 03/09/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Donaria da Silva.

O pretendente: RONIELIO AMORIM DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de manuten-
ção, nascido em Diadema - SP, aos 05/09/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberio Avelino da Silva e de Elioneide Rozendo de Amorim; A 
pretendente: GABRIELA THEREZA SOUZA BISPO, brasileira, solteira, operadora de 
caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 24/11/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Cassia Hermelina Souza Bispo.

O pretendente: ADELSON GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, micro empresário, 
nascido em Imaculada - PB, aos 19/03/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Patrício dos Santos e de Teresinha Gomes dos Santos; A 
pretendente: VERÔNICA DE LIMA SANTANA, brasileira, divorciada, cabeleireira, nascida 
em São Paulo - SP, aos 02/01/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Maria de Lourdes de Lima Santana.

O pretendente: SAMMY SEVERO DA SILVA, brasileiro, solteiro, atendente, nascido em 
Diadema - SP, aos 25/03/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jose Jolimario da Silva e de Francisca Samia Severo da Silva; A pretendente: 
GABRIELA PEREIRA JERONIMO, brasileira, solteira, atendente, nascida em São Pau-
lo - SP, aos 04/11/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Osvaldo dos Santos Jeronimo e de Maria Inacia Pereira da Silva.

O pretendente: RAMON CAIQUE SANTOS DE JESUS, brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em Jequié - BA, aos 30/03/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Valmir Almeida de Jesus e de Maricélia Ramos dos Santos; A pre-
tendente: AMANDA MARQUES DE JESUS, brasilera, solteira, atendente, nascida em 
São Paulo - SP, aos 06/08/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Geraldo Salvio de Jesus e de Maria Lucia Marques de Jesus.

O pretendente: GUILHERME BONFIM DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio da Silva e de Maria de Oliveira Bonfi m; A preten-
dente: AGLINY DARCIENE BARROS DA SILVA, brasileira, divorciada, técnica de gesso, 
nascida em Belo Jardim - PE, aos 21/12/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José João da Silva e de Avaneide Barros da Silva.

O pretendente: ANDERSON CLAYTON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, montador, 
nascido em Serra Talhada - PE, aos 22/07/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Geraldo Pontes da Silva e de Virginia Antonia Pereira da Silva; 
A pretendente: MICHELLE BARBOSA DOS SANTOS, brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em Embu - SP, aos 22/08/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Noel Barbosa dos Santos e de Maria José Pereira dos Santos.

O pretendente: LEONARDO ALVES COSTA, brasileiro, solteiro, assistente administrativo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/07/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Adinaldo Teixeira Costa e de Lucia Helena da Silva Alves; A pretendente: 
MARCELA DE SOUZA ROCHA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 31/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cleudelino 
Candido da Rocha e de Eliana Aparecida de Souza da Rocha.

O pretendente: MARCIO MACHADO NUNES, brasileiro, solteiro, segurança, nascido em 
São Paulo - SP, aos 05/09/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Moacir Machado Nunes e de Francisca Maria Nunes; A pretendente: MÔNICA 
DE CALDAS CRUZ, brasileira, solteira, operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo - SP, aos 19/12/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Leite da Cruz e de Maria José de Caldas.

O pretendente: ANDERSON ALEXANDRE NAZARETH DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, 
agente de organização escolar, nascido em São Paulo - SP, aos 06/02/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Nazareth Pedro de Araujo e 
de Dalvina Rosa Araujo; A pretendente: GISELE DE MELO NAMBU, brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 02/04/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Marcos Nambu e de Olivia Souza Melo Nambu.

O pretendente: ALEXSANDRO SILVA SOUZA, brasileiro, divorciado, técnico eletrônico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/11/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Valdemir Santos Souza e de Neuza da Silva Souza; A pretendente: 
ANA PAULA VIEIRA DE BRITO, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 20/02/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pulino 
Vieira de Brito e de Terezinha Maria de Brito.

O pretendente: LUCIMARCO PAIVA MENDONÇA, brasileiro, solteiro, instalador, nascido 
em Palmeira dos Indios - AL, aos 23/02/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Romão Bezerra de Mendonça e de Francisca de Assis Paiva Men-
donça; A pretendente: ARLETE SANTANA DE MIRANDA, brasileira, solteira, auxiliar de 
faturamento, nascida em Ipirá - BA, aos 03/02/1980, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Fernando Miranda e de Adelidia Santana de Miranda.

O pretendente: ODAIR GOMES PEREIRA, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em 
Paragualu Paulista - SP, aos 10/12/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Adão Gomes Pereira e de Margarida Francisca Pereira; A pretendente: 
VANIA PAULA DA SILVA, brasileira, divorciada, atendente, nascida em São Paulo - SP, 
aos 05/05/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Carmelino da Silva e de Antonia de Paula da Silva.

O pretendente: FERNANDO DE JESUS, brasileiro, divorciado, pintor industrial, nascido 
em Euclides da Cunha - BA, aos 15/07/1957, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maria de Jesus; A pretendente: REJÂNIA CLEUBA DUARTE MA-
CIEL, brasileira, solteira, do lar, nascida em Distrito, Aracatiaçu, Municipio Sobral - CE, 
aos 02/07/1966, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antônio 
Duarte Maciel e de Maria Edina Maciel.

O pretendente: SILVAL FREDERICO AFONCIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, empre-
sário, nascido em Porteirinha - MG, aos 18/06/1990, residente e domiciliado em Mato 
Verde - MG, fi lho de Silval Afoncio da Silva e de Almerinda Antunes Cardoso; A preten-
dente: JACQUELINE CELINA CHAVES, brasileira, solteira, psicóloga, nascida em São 
Paulo - SP, aos 05/05/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ambrosio Teixeira Chaves e de Edilva Celina Chaves.

O pretendente: RUBIAN SILVA MEIRELES, brasileiro, solteiro, coordenador de projetos, 
nascido em São Paulo - SP, aos 31/08/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Valdeci Rocha Meireles e de Joana da Silva Meireles; A pretendente: 
VALERIA DA VEIGA MOTA, brasileira, solteira, micropigmentadora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 13/09/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Altair Martins Mota e de Mara Regina Pinheiro da Veiga.

O pretendente: MAYCON ROGER SILVA, brasileiro, solteiro, pintor de construção civil, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 25/01/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria de Lourdes da Silva; A pretendente: TAMARA RI-
BEIRO SILVA, brasileira, solteiro, esteticista, nascida em São Paulo - SP, aos 13/12/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Ribeiro da Silva e de 
Marta Maria de Oliveira Silva.

O pretendente: SIDNEY DO NASCIMENTO, brasileiro, divorciado, peixeiro, nascido em 
São Paulo - SP, aos 17/12/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Francisco do Nascimento e de Maria Aparecida do Nascimento; A pretendente: 
VIVIANE SOARES MENDES, brasileira, solteira, garçonete, nascida em São Paulo - SP, 
aos 25/08/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João de 
Sousa Mendes e de Regina Celia Martins Soares.

O pretendente: FERNANDO DOS REIS RODRIGUES, brasileiro, divorciado, funileiro, 
nascido em Belo Horizonte - MG, aos 09/02/1980, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues da Silva e de Solange Maria da Silva Reis; 
A pretendente: SILENE SANTOS XAVIER, brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 23/12/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Eurico Xavier Sobrinho e de Ana Nireide dos Santos.

O pretendente: ALEX VEIGA GONÇALVES, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 
São Paulo - SP, aos 13/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Valdevino Gonçalves e de Fatima de Jesus Veiga Gonçalves; A pretendente: 
TÂNIA CRISTINA BARRETO DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, administradora 
de empresas, nascida em São Paulo - SP, aos 29/06/1975, residente e domiciliada e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Artur do Nascimento e de Iraci 
Barreto Nascimento.

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
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DE PESSOAS NATURAIS 
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DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: WESLEI VIEIRA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de produção, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 24/04/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco José de Sousa 
Alves e de Maria de Fatima Vieira Alves. A pretendente: IONARA SILVA CARDOSO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em Uibaí - BA, no dia 
01/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilma 
Lucia Silva Cardoso.

O pretendente: JOSÉ NILTON ROCHA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão 
farmaceutico, nascido em Tutóia - MA, no dia 21/01/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Marques e de Maria da Luz da Rocha. A 
pretendente: VIVIAN SOARES MORETTI, estado civil solteira, profi ssão farmaceutica, 
nascida na Bela Vista - SP, no dia 18/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Vitor Moretti e de Daisy Soares Moretti.

O pretendente: KLEBER CARLOS FARIA, estado civil divorciado, profissão 
gerente de projetos de tecnologia da informação, nascido em Itapeva - SP, no 
dia 06/06/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Carlos Roberto Ferraresi Faria e de Cleusa Maria Machado Faria. A preten-
dente: VIVIAN MÜLLER BOTTURA, estado civil solteira, profissão engenheira 
de alimentos, nascida em Cerqueira Cesar - SP, no dia 28/06/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wilson Aparecido Bottura 
e de Palmira Müller Bottura.

O pretendente: MARCIO ALEXANDRE CARRASCO, estado civil solteiro, profi ssão 
protético, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 04/04/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carrasco e de Ida 
Ferreira Carrasco. A pretendente: KELLY FLAVIA SILVA DA PAZ, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida na Lapa - SP, no dia 26/03/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Romir Anselmo da Paz e de Maria das 
Graças Silva da Paz.

O pretendente: RENAN ROMERO ROSSIN, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
mecânico, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 20/07/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Almir Rossin e de Sonia Regina 
Romero Rossin. A pretendente: VIVIAN REGINA FERIANI, estado civil solteira, profi ssão 
gerente de rh, nascida na Vila Formosa - SP, no dia 08/06/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Roberto Feriani e de Marli Aparecida 
da Silva Feriani.


