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“Não é que as moças 
de hoje sejam mais 
bonitas. É que as de 
ontem já deixaram 
de ser”.
Max Nunes (1922/2014)
Humorista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1,48% Pontos: 
63.992,93 Máxima de +0,57% : 
65.327 pontos Mínima de -1,57% 
: 63.933 pontos Volume: 6,34 
bilhões Variação em 2017: 6,25% 
Variação no mês: -1,05% Dow 
Jones: -0,17% (18h29) Pontos: 
20.037,95 Nasdaq: -0,19% 
18h29) Pontos: 5.656,00 Iboves-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1237 Venda: R$ 3,1242 
Variação: -0,01% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,19 Venda: R$ 3,29 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1173 Venda: R$ 
3,1179 Variação: -0,2% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,0470 
Venda: R$ 3,2500 Variação: 
-0,09% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,61% ao 
ano. - Capital de giro, 12,66% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.232,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,92% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,200 
Variação: +1,82%.

Cotação: R$ 3,1330 Variação: 
-0,11% - Euro 18h29) Compra: 
US$ 1,0752 Venda: US$ 1,0752 
Variação: -0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3540 Venda: R$ 
3,3560 Variação: -0,21% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2630 Ven-
da: R$ 3,4970 Variação: -0,17%.

pa Futuro: -1,7% Pontos: 64.165 
Máxima (pontos): 65.560 Míni-
ma (pontos): 64.065. Global 40 
Cotação: 914,295 centavos de 
dólar Variação: -1,06%.

Os fabricantes de veícu-
los automotores come-
çaram 2017 com uma 

queda nas vendas de veículos 
de 5,2% em janeiro em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Os dados da Anfavea 
foram divulgados ontem (6) 
e frustaram o setor.

“O número de janeiro frus-
trou as nossas expectativas. 
Claro que tem a questão da 
sazonalidade, mas esperáva-
mos chegar, pelo menos, no 
mesmo nível de janeiro de 
2016”, disse o presidente da 
Anfavea, Antonio Megale, du-
rante coletiva onde apresen-
tou o desempenho da indústria 
automobilística brasileira no 

     

Safra recorde "deve 
impulsionar venda de 
máquinas agrícolas"

primeiro mês de 2017.
A expectativa da associação, 

no entanto, é que as vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias 
deve alavancar o setor. Somente 
no primeiro mês deste ano houve 
um crescimento interno de 74,9% 
em relação a janeiro de 2016, e 
de 42% nas exportações.

A previsão da entidade é de um 
aumento na produção de 10,7%, 
puxando o crescimento em 13% 
nas vendas internas, e 6% nas 
exportações. “A previsão da safra 
recorde este ano é positiva para 
a questão das substituições de 
equipamentos agrícolas. Espe-
ramos boa produtividade nessa 
safra e nas demais”.

Já os fabricantes de caminhões 

tiveram o pior desempenho no 
mês desde 2006, com queda de 
33,3% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2016. Megale conside-
rou a situação “dramática” para o 
segmento, que vem apresentado 
recuos desde 2011.

Embora o mercado interno 
tenha amargado queda nas 
vendas de autoveículos novos, as 
exportações tiveram crescimen-
to em janeiro de 56% em relação 
ao período anterior. “Este foi 
o melhor janeiro desde 2008 
nas exportações, isso nos dá a 
indicação de que teremos um 
bom ano de vendas externas”, 
disse Megale.

E o setor tem se preparado 
para isso. A produção de veículos 

A previsão da safra recorde é positiva para a questão das substituições

de equipamentos agrícolas.

em janeiro cresceu 17,1% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado, chegando a 174,1 mil 
unidades fabricadas. A produção 
de máquinas agrícolas cresceu 
82% no mês, com a produção 
três mil máquinas agrícolas. A 

previsão é que as exportações 
cresçam 7% em 2017, o que 
deve movimentar 11,7 bilhões 
de dólares no ano.

Os postos de trabalho no setor 
seguem estáveis, com ligeira 
queda em janeiro de 0,04% em 

relação a dezembro de 2016. 
“Este mês já estabilizou a ques-
tão de postos de empregos, 
estamos prontos para dar a 
largada, mas ainda não apre-
sentamos números positivos”, 
disse Megale (ABr).

As atividades turísticas li-
gadas ao carnaval devem 
movimentar este ano aproxi-
madamente R$ 5,8 bilhões, 
segundo pesquisa divulgada 
ontem (6) pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC). 
O levantamento mostra que ser-
viços de alimentação em bares e 
restaurantes vão responder por 
57,3% da receita, o equivalente 
a R$ 3,31 bilhões. Apesar da ex-
pectativa, o volume de recursos 
deve ser 5,7% menor do que o 
apurado no mesmo período do 
ano passado e o pior desempe-
nho das atividades turísticas 
para esse período dos últimos 
três anos.

O transporte rodoviário deve 
movimentar por R$ 977,9 mi-
lhões e os serviços de alojamento 
em hotéis e pousadas, R$ 652,5 
milhões. Com o setor de bares e 

restaurantes, os serviços podem 
responder por mais de 85% de 
toda a receita gerada no perío-
do carnavalesco, considerado 
o maior feriado do calendário 
nacional. Segundo a CNC, se 
descontada a infl ação, a queda 
real do faturamento será a maior 
dos últimos cinco anos, de 8,6%. 
“A retração real da renda tem 
imposto a necessidade de ajustes 
frequentes no orçamento das 
famílias, através da postergação 
dos gastos não essenciais, como 
é o caso do lazer”, disse o econo-
mista Fábio Bente, da CNC.

O Rio de Janeiro é o estado que 
pode ter maior movimentação 
de recursos, com expectativa 
de circulação de R$ 2,4 bilhões, 
seguido de São Paulo, com R$ 
1,5 bilhão e, juntos, devem 
concentrar 68,2% da receita do 
setor no período (ABr).

A queda do faturamento será de 8,6%, a maior dos últimos anos.

O Índice de Intenção de Con-
sumo das Famílias (ICF) paulis-
tanas alcançou os 75,9 pontos em 
janeiro, um aumento de 10,9% 
em comparação com o mesmo 
mês do ano passado. O índice, 
divulgado ontem (6), é apurado 
pela  FecomercioSP. Janeiro foi o 
sétimo mês consecutivo em que 
a intenção de consumo das famí-
lias registrou alta. No primeiro 
mês do ano, o índice alcançou 
o maior patamar (75,9 pontos) 
desde junho de 2015, quando 
fi cou em 81,7 pontos.

O ICF varia de zero a 200 
pontos, sendo que abaixo de 
100 indica insatisfação e acima 
de 100 satisfação em relação 
às condições para compras. 
Portanto, apesar da alta, o ín-
dice ainda está em um patamar 
considerado de “insatisfação” 

para as condições de consumo. 
“O resultado de janeiro mostra 
que os paulistanos começam 
o ano com menos insatisfação 
em relação às suas condições 
econômicas do que iniciaram 
o ano passado. A conjuntura 
ainda é grave, mas há sinais de 
pequenas melhoras em alguns 
indicadores econômicos, po-
rém com efeitos mais visíveis a 
partir do segundo semestre do 
ano”, destacou a entidade.

A FecomercioSP ressaltou 
ainda que, na medida em que a 
queda da infl ação e a redução dos 
juros comecem a ter efeitos posi-
tivos sobre o emprego e a renda, 
o avanço do ICF será maior, já 
que estas são as duas variáveis 
mais importantes do índice e que 
defi nem a intenção de consumo 
das famílias (ABr).

Vendas do varejo 
caíram 4,2% em janeiro

O movimento dos consu-
midores nas lojas de todo o 
país caiu 2,1% em janeiro na 
comparação com dezembro. 
Em relação a janeiro de 2016, 
a queda foi de 4,2%, segundo 
pesquisa do Indicador Serasa 
Experian de Atividade do Co-
mércio, divulgada ontem (6). O 
desemprego em alta e a neces-
sidade de quitação de dívidas 
de consumidores mantiveram 
o consumo enfraquecido em ja-
neiro, afi rmam os economistas 
da Serasa.

As lojas de material de cons-
trução acusaram queda de 3,6% 
em janeiro, a maior dentre os 
segmentos varejistas. No setor 
de veículos, motos e peças a 
retração foi de 2,4%. No setor 
de móveis, eletroeletrônicos 
e informática, o recuo foi de 
2,2%. Houve, ainda, retração 
de 1,6% tanto no segmento de 
combustíveis e lubrifi cantes 
como no de tecidos, vestuário, 
calçados e acessórios (ABr).
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Famílias com renda de até 
R$ 9 mil poderão ter acesso 
aos fi nanciamentos do Minha 
Casa, Minha Vida. Atualmen-
te, o limite para participar do 
programa era de R$ 6,5 mil. As 
faixas de renda do programa 
habitacional tiveram os limites 
reajustados em 7,69%, equi-
valente à variação da infl ação 
pelo INPC, que encerrou o 
ano passado em 6,57%, mais 
1,12 ponto percentual. O 
programa tem condições de 
fi nanciamento mais vantajo-
sas que o crédito imobiliário 
tradicional. 

“O que vemos hoje é uma 
combinação virtuosa de estí-
mulo ao setor com fortaleci-
mento de um programa social 
da maior relevância, que é o Mi-
nha Casa, Minha Vida”, afi rmou 
ontem (6) o presidente Michel 
Temer, durante o anúncio das 
mudanças. 

As mudanças incluem

reajuste no perfi l de

renda dos benefi ciários.
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São Paulo - Dona de um dos 
maiores parques industriais do 
Brasil, a Volkswagen terminou 
o ano passado com o menor 
nível de produção em 25 anos, 
mostram dados publicados 
ontem (6), pela Anfavea. A 
montadora, que tem sido a mais 
afetada pela queda na venda de 
veículos, também foi prejudica-
da por atrasos e interrupções 
no fornecimento de peças em 
diversos momentos de 2016, 
vendo-se obrigada a trocar de 
fornecedor.

A empresa alemã, que tem 
três fábricas espalhadas pelo 
Brasil e que em 2010 chegou a 
produzir cerca de 1 milhão de 
veículos leves (automóveis e co-
merciais leves), fabricou menos 
de um terço disso em 2016, ou 
seja, 324,8 mil unidades. Volume 
menor que esse só em 1991, 
quando foram produzidos 287,3 
mil veículos leves. Em relação a 
2015, quando a produção atin-
giu 422,5 mil unidades, a queda 
é de 23%, a maior retração entre 
as principais montadoras. 

Minha Casa passa a incluir famílias 
com renda de até R$ 9 mil

valiosa contribuição de todos, 
o país vai derrotar a recessão, 
retomar o crescimento e gerar 
emprego. As condições para 
a revirada estão [postas]. O 
governo tem coerência, povo 
tem força e o Brasil tem rumo”, 
disse o presidente. O ministro 
do Trabalho, Ronaldo Noguei-
ra, informou que as mudanças 
foram aprovadas na manhã de 
ontem de forma unânime pelo 
Conselho Curador do FGTS.

O presidente da Câmara Brasi-
leira da Indústria da Construção, 
José Carlos Martins, elogiou as 
medidas. “Nos últimos tempos 
o setor perdeu muito empregos 
e agora começamos a estimular 
[novamente a expansão por 
meio da construção]”. O governo 
também anunciou a meta de 
contatar o fi nanciamento de 
610 mil unidades habitacionais 
do Minha Casa, Minha Vida para 
este ano (ABr).

Temer voltou a dizer que “há 
sinais” de que o crescimento 
econômico do Brasil seja reto-
mado “já no começo do ano”.

“Tenho certeza que, com a 

Carnaval brasileiro deve 
movimentar R$ 5,8 bilhões

Produção da Volks é a 
menor em 25 anos

Um dos motivos foi o fato de 
que suas linhas de montagem se 
concentraram em veículos popu-
lares, voltados ao consumidor de 
menor renda. Este evitou fazer 
esse tipo de compra durante 
a crise econômica, período no 
qual o desemprego atingiu níveis 
recordes, e os bancos, com medo 
da inadimplência, fi caram mais 
rigorosos na aprovação de fi nan-
ciamentos. Além disso, atrasos 
no fornecimento de bancos 
por parte da empresa Keiper, 
do grupo Prevent, obrigaram a 
Volkswagen a interromper a pro-
dução em diversos momentos. A 
montadora estimou que as in-
terrupções forçadas impediram 
a produção de cerca de 150 mil 
veículos (AE).
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O retorno do otimismo da in-
dústria levou o Indicador Ante-
cedente de Emprego a subir 5,6 
pontos em janeiro, alcançando 
95,6 pontos – o maior nível des-
de os 98,7 pontos de maio de 
2010. A melhora se deu após o 
indicador recuar 3,1 pontos em 
dezembro frente a novembro. 
Os dados foram divulgados on-
tem (6), no Rio de Janeiro, pelo 
Ibre da FGV e indicam que, na 
média móvel dos últimos três 
meses, o indicador avançou 0,9 
ponto. O Indicador Coincidente 
de Desemprego (ICD) também 
fechou janeiro com evolução 
favorável, recuando 1 ponto em 
janeiro, para 103,6 pontos. 

A queda interrompeu a 
sequência de quatro altas 
consecutivas, mas foi, segun-
do a FGV, insufi ciente para 
alterar a tendência de alta do 
indicador em médias móveis 
trimestrais. Para o economista 
da FGV, Fernando de Holanda 
Barbosa Filho, o retorno do 
otimismo quanto à situação 
do emprego no país está di-
retamente ligado ao ciclo de 
redução da taxa básica de 
juros. “Os resultados foram 
puxados por um retorno do 
otimismo na indústria quanto 

Produção e emprego caem em 

2016, mas reagem em

relação a 2015.
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Volta do otimismo leva 
expectativa de emprego 

ao melhor nível

ao futuro e estão relacionados 
ao ciclo de redução da taxa de 
juros”, frisou.

Para o economista, o retorno 
do otimismo na indústria “deve 
contribuir para uma acelera-
ção cíclica da economia mais 
adiante, ao longo do ano”. A 
queda observada no Índice 
Coincidente de Desemprego 
representa uma estabilidade 
em um nível ainda elevado 
do indicador, enfatizando a 
situação difícil do mercado 
de trabalho atual. “A possível 
melhora da economia no futuro 
ainda não parece infl uenciar a 
percepção de difi culdade atu-
almente presente no mercado 
de trabalho”, explica (ABr).

Intenção de consumo 
das famílias ainda 
refl ete insatisfação Divulgação

Temer indica Moraes 
O presidente Michel Temer in-

dicou ontem (6) o atual ministro 
da Justiça, Alexandre de Moraes, 
para ocupar uma vaga no STF. Com 
a indicação, Moraes é o nome do 
governo para substituir o ministro 
Teori Zavascki. Para assumir a 
vaga, ele precisa antes ser sabati-
nado pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça do Senado e, depois, 
aprovado pelos senadores.



OPINIÃO
É hora de

executar planos

Depois de recuperar as 

energias em janeiro, 

agora o ano começa 

para valer

É hora de colocar em 
execução os planos 
feitos na virada para 

2017. Como deseja que sua 
vida esteja no fi nal deste ano? 
Bom será se estiver regada por 
sentimentos de dever cumpri-
do ou de prazer por vitórias 
alcançadas.

Comece a executar seus pla-
nos, usando bem o seu tempo 
para que nenhuma hora ou 
nenhuma oportunidade sejam 
perdidas. 

Já basta o tempo perdido 
quando, por fatores alheios 
à nossa vontade, como é o 
caso de uma crise econômica 
ou perda de emprego, não 
conseguimos cumprir nossas 
metas. Planejar é criar um ca-
minho para facilitar o alcance 
de um determinado objetivo. 
Antes de qualquer decisão, 
não abrace metas impossíveis, 
mas o que efetivamente pode 
conseguir, com muito trabalho 
e sacrifício. Ajuda muito refl e-
tir sobre o que não deu certo 
no ano passado e por quais 
motivos. 

Isso vale tanto para as con-
quistas no aprimoramento pes-
soal, como abandonar algum 
vício que esteja impedindo 
seu crescimento espiritual, 
quanto nos estudos, no tra-
balho, nos negócios e dentro 
da própria família. Passamos 
muito rápido pelo tempo. É 
preciso aproveitá-lo bem, sem 
desperdiçar oportunidades. 

No plano espiritual, você 
pode definir mudanças de 
comportamento que vão deixá-
lo mais realizado e mais feliz 
como ser humano. Mas, esteja 
consciente de que isso exige 
renúncias. “Ao seguir pela 
trilha do autoaprimoramen-
to, você encontrará vários 
obstáculos bloqueando seu 
caminho”, nos lembra o autor 
e líder espiritual Ryuho Okawa 
em seu livro Trabalho e Amor 
(IRH Press do Brasil).

“Quanto mais seus objetivos 
forem elevados, abrangentes 
e profundos, mais você irá se 
deparar com uma resistência 
equivalente. Se não tiver força 
suficiente, descobrirá que, 
quanto mais elevada sua po-

sição, quanto mais abrangente 
sua visão, quanto mais profun-
da a compreensão que almeja 
obter, maior a frequência com 
que será confrontado com a 
dor”, diz Okawa.

No plano material, procure 
mapear com objetividade suas 
fontes de renda, suas possibili-
dades de maiores ganhos ou de 
crescimento no emprego antes 
de assumir dívidas – até mesmo 
aquelas que contribuirão para 
concretizar os sonhos deste 
ano. Isso vale para o caso de 
abertura de um negócio pró-
prio, para a compra de uma 
casa, para a troca de um car-
ro, ou mesmo para fazer uma 
viagem ou organizar aquela tão 
sonhada festa de aniversário 
ou casamento. Esteja seguro 
do que vai fazer, evitando que 
sonhos de melhorias para você 
e sua família se transformem 
em pesadelo.

O caminho do bem e das 
conquistas exige desapego, 
determinação, espírito de sa-
crifício e dedicação constante. 
Nesta estrada, não há espaço 
para tíbios e preguiçosos. Ao 
contrário das ondas do mar, 
que pela força da natureza 
avançam sobre a praia e recu-
am logo depois, em repetitivo 
e infi ndável movimento, você 
deve sempre avançar.

Ainda em Trabalho e Amor, 
Okawa diz que “nós, humanos, 
temos coração e dentro dele 
reside uma força poderosa 
que chamamos de vontade. 
Somos capazes de decidir a 
direção que queremos tomar e, 
por meio do esforço, podemos 
lançar mão de nossas capaci-
dades para conseguir isso. É 
o que torna os humanos tão 
grandes. Sem o poder dessa 
vontade seríamos incapazes 
de abrir um caminho para o 
nosso objetivo”.

O líder espiritual japonês nos 
lembra por fi m que “a força de 
vontade pode ser aprimorada. 
Não é algo que a pessoa traga 
desde o nascimento. O poder 
espiritual pode ser cultivado. 
A vontade é o entusiasmo de 
alcançar as próprias metas, é 
um tipo de energia”.

(*) - É gerente da editora IRH Press 
do Brasil, que publica as obras 

de Ryuho Okawa, um dos autores 
mais prestigiados no Japão, com 
mais de 2.100 livros publicados, 

ultrapassando 100 milhões de cópias 
vendidas em 28 idiomas
(www.irhpress.com.br).

Kie Kume (*)
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Atendendo a solicitação 
do 9º Tribunal de Apelações, 
o Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos encami-
nhou documento detalhando 
os motivos que levaram o 
presidente Donald Trump a 
baixar uma ordem executiva 
no dia 27 de janeiro. A ordem 
vetava a entrada, por 90 dias, 
de cidadãos de sete países de 
maioria muçulmana - Iraque, 
Síria, Irã, Líbia, Somália, 
Sudão e Iêmen - nos Estados 
Unidos, de refugiados de qual-
quer origem  por 120 dias e 
refugiados da Síria por tempo 
indeterminado.

Com base nesse documento 
e com informações a serem 
encaminhadas pelo juiz Ja-
mes Robart, que suspendeu 
a medida de Trump, o 9º 
Tribunal de Apelações vai se 
pronunciar de forma defi nitiva 
sobre a legalidade da ordem 
executiva. As autoridades do 
governo norte-americano es-
peram que o tribunal revogue 
a decisão de Robart. Com isso, 
o Departamento de Justiça es-
pera restabelecer a proibição 
para a entrada de pessoas que 
representam potencial perigo 
de terrorismo.

Imigrantes são recebidos por parentes nos Estados Unidos.

Inaugurado o voo mais longo do mundo

Ministro diz 
que Brasil quer 
‘ética, cara 
limpa e fi cha 
idem’

Ao abrir o Encontro Município 
Transparente, voltado para agen-
tes públicos e representantes 
da sociedade civil, o ministro 
da Transparência, Fiscalização 
e Controladoria-Geral da União, 
Torquato Jardim, disse ontem 
(6) que o “Brasil quer ter ética, 
quer ter cara limpa, o Brasil quer 
ser fi cha limpa”. Em um vídeo 
apresentado no início do evento, 
Jardim destacou a necessidade de 
os municípios fazerem parte do 
esforço nacional anticorrupção. 

Ele também ressaltou a im-
portância de os agentes públicos 
atentarem para a contratação de 
empresas cujos sócios sejam liga-
dos a funcionários de prefeituras 
ou a doadores de campanha para 
evitar confl itos de interesse.

A conferência foi sediada em 
São Cristóvão (SE). Os partici-
pantes foram capacitados sobre 
medidas de aperfeiçoamento da 
gestão; de prevenção e combate à 
corrupção; e de incentivo à trans-
parência das informações públi-
cas e gastos governamentais.

No evento, o portal Painel Mu-
nicípios foi apresentado para os 
gestores. O site consolida dados 
produzidos e coletados pela pasta 
desde 2012 sobre 5.561 cidades 
brasileiras. A proposta do gover-
no federal é apoiar a gestão dos 
prefeitos e estimular nos cidadãos 
o exercício do controle social. O 
portal permite consultas sobre 
relatórios de auditoria e fi sca-
lização; valor de transferências 
de recursos federais; convênios 
celebrados com a União; denún-
cias e reclamações; operações 
especiais; e relações de empresas 
declaradas inidôneas.

Nos últimos 13 anos, foram 
fi scalizados in loco 2.314 muni-
cípios e analisado um montante 
de mais de R$ 26,5 bilhões. Entre 
as principais falhas encontradas 
estão contratos superfaturados; 
despesas pagas e não realizadas; 
licitações direcionadas; sobre-
preço e desvio de fi nalidade na 
aplicação de verbas; além de 
obras paralisadas ou com atraso 
na execução. As áreas mais afe-
tadas pela má gestão são saúde 
e educação (ABr).

Desde ontem (6), viajantes procedentes do 
Brasil terão que apresentar o Certifi cado Inter-
nacional de Vacinação ou Profi laxia (CIVP) com 
registro da dose contra a febre amarela, aplicada 
pelo menos dez dias antes da viagem, para entrar 
no Panamá. Na semana passada, o governo da 
Nicarágua também anunciou que passará a exigir 
a apresentação do certifi cado.

Para emissão do CIVP, o viajante deve ter 
tomado uma dose da vacina contra a febre 
amarela, que tem validade para toda a vida. 
Desta forma, quem já  foi vacinado deve apenas 
apresentar o cartão nacional de vacinação para 
emissão do documento. O viajante que não tiver 
nenhum histórico vacinal comprovado deverá 
tomar a dose para emissão do certifi cado.

O cartão nacional de vacinação deve estar 
preenchido corretamente com a data de adminis-
tração e o lote da vacina, além da assinatura do 

O presidente da Argentina, 
Mauricio Macri, se encontra 
hoje(7) para uma visita de 
Estado ao seu homólogo 
brasileiro, Michel Temer

O encontro é considerado “muito im-
portante” pelos governos dos dois 
países para impulsionar uma aliança 

bilateral. O subsecretário-geral da América 
Latina e do Caribe do governo brasileiro, Pau-
lo Estivallet, disse que a viagem é “simbólica” 
porque “ajuda a atingir avanços para as ações 
coordenadas”. O representante ainda ressal-
tou que Macri “ajuda” Temer, a “melhorar a 
relação bilateral e o Mercosul”.

“É importante que os presidentes tenham 
percepções semelhantes [...] que tenham 
coincidências sobre a eliminação de bar-
reiras” comerciais, acrescentou Estivallet. 
Uma comitiva argentina para a preparação 
da visita já está em Brasília para fechar com 
membros do governo brasileiro sobre os 
temas que serão debatidos entre os dois 

Temer e Macri voltam a se encontrar, 

desta vez em Brasília.
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Temer e Macri se reúnem em 
Brasília para discutir ‘aliança’

líderes. Apesar de não ter sido adiantado 
o conteúdo da conversa, é certo que a 
situação do Mercosul e as questões refe-
rentes à taxação de produtos brasileiros na 
Argentina deverão estar na pauta.

A agenda da visita inclui uma conversa 
privada entre Temer e Macri a qual, minutos 
após seu fi m, serão incluídos ministros dos 
dois países. Após a reunião, será oferecido 
um almoço ao argentino no Itamaraty, se-
guido por visitas de praxe ao Congresso e 
ao Supremo Tribunal Federal. Atualmente, 
a Argentina é o principal comprador de 
produtos brasileiros na América Latina e o 
terceiro no mundo, fi cando atrás de China 
e Estados Unidos.

Esse será o segundo encontro ofi cial 
entre os dois presidentes. Foi na Argentina 
que Temer fez sua primeira visita bilateral 
como presidente do país, em outubro do 
ano passado. Naquela ocasião, os dois afi r-
maram que querem “fl exibilizar” as regras 
do Mercosul para “fortalecer e consolidar” o 
bloco e prometeram ações para fortalecer a 
“Tríplice Fronteira”, entre Brasil, Argentina 
e Uruguai (ANSA).

EUA: tribunal vai decidir se 
barra imigrantes e refugiados

Existe, porém, a possibilida-
de de o Tribunal de Apelações 
considerar inexistentes ou 
exagerados os argumentos 
do Executivo sobre o risco de 
terrorismo. Nesse caso, a corte 
pode suspender, de forma defi -
nitiva, a ordem executiva. Com 
o objetivo de tentar sensibilizar 
o Tribunal de Apelações, o pre-
sidente Donald Trump procu-
rou demonstrar, pelo Twitter, 
que a responsabilidade de um 
hipotético ataque terrorista 
contra os Estados Unidos não 
é do Executivo. 

Que a culpa deveria ser 

atribuída a um juiz federal e 
ao sistema judiciário ameri-
cano, caso não seja possível 
restabelecer a proibição para 
que pessoas de sete países de 
maioria muçulmana entrem 
nos Estados Unidos. “Apenas 
não posso acreditar que um 
juiz colocaria nosso país em 
tal perigo”, escreveu Trump 
no Twitter, numa referência 
ao juiz James Robart. Em 
outra mensagem, ele disse: 
“Se algo acontecer, culpá-
lo e [também] o sistema 
judicial. Pessoas entrando. 
Mau!” (ABr).

Começou a operar no último 
domingo (5) o voo comercial mais 
longo do mundo, que faz o trajeto 
entre Doha, no Qatar, e Auckland, na 
Nova Zelândia. Operado pela Qatar 
Airways, o Boeing 777-200LR fez um 
trajeto de 14.500 km em 16 horas e 23 
minutos. Com quatro pilotos a bordo 
e 15 comissários, foram servidas 1,1 

mil xícaras de chá, 2 mil bebidas 
geladas e 1.036 refeições. O voo de 
volta para Doha ainda mais longo, 
de 17 horas e 30 minutos, informou 
a companhia aérea. Até então, o 
maior voo comercial disponível era 
oferecido pela Emirates Airlines e 
fazia a rota Dubai- Auckland, com 
14.200 quilômetros (ANSA).

Panamá exige certifi cado de vacina 
contra febre amarela

A prefeitura de São Paulo proi-
biu blocos de carnaval com mais 
de 20 mil pessoas na zona oeste. 
A cidade cadastrou 495 blocos 
para o carnaval, sendo que 89 
devem desfi lar apenas na região 
oeste, concentrados nos bairros 
Pinheiros e Vila Madalena. As 
áreas residenciais próximas aos 
trajetos defi nidos para o desfi le 
dos blocos serão isoladas com 
grades de proteção, com objeti-
vo de impedir a perturbação do 
sossego dos moradores. 

Não será permitida a passa-
gem dos blocos em 23 ruas e 
avenidas da região, entre elas 
Rua Cardeal Arcoverde, Rua 
Teodoro Sampaio, Avenida 
Rebouças, Avenida Faria Lima, 
Avenida Brasil e Avenida Nove 
de Julho. O tempo máximo 

Bloco no tunel da Paulista, no último domingo.
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Blocos de carnaval não podem ter 
mais de 20 mil foliões

Haverá controle de entrada 
de público na parte central da 
Vila Madalena, no quadrilátero 
formado pelas ruas Inácio Pereira 
da Rocha, Harmonia, Wisard e 
Simão Álvares. Será montada 
uma base operacional com par-
ticipação da CET, Guarda Civil 
Metropolitana e Polícia Militar. 
Os moradores dos bairros pode-
rão acionar auxílio nesse local em 
caso de transtornos.

O calendário ofi cial de even-
tos do carnaval paulistano deste 
ano vai de 17 de fevereiro a 5 de 
março. Na Vila Madalena, a festa 
começa no dia 18, a partir das 
9h00. Todos os blocos da região 
deverão começar os desfi les 
antes das 15h00, como forma 
de evitar atrasos na dispersão 
(ABr).

de duração do desfi le será de 
cinco horas. Os carros de som 
deverão ser desligados às 19h e 
a dispersão dos blocos deverá 
ocorrer até as 20h. Os ambulan-
tes fi cam obrigados a encerrar 

a comercialização de bebidas 
alcoólicas às 20h, assim como 
os bares da área, que deverão 
fechar as portas às 22h, para 
evitar a continuidade da aglo-
meração no local.

profi ssional que fez a aplicação e a identifi cação 
da unidade de saúde onde ocorreu a aplicação 
da vacina. A emissão do CIVP é gratuita e o 
documento pode ser emitido nos Centros de 
Orientação para a Saúde do Viajante, localizados 
em portos, aeroportos e fronteiras (ABr).
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Conhecer o cliente é 
fundamental para obter 

melhores resultados

Conhecer mais sobre 

os aspectos da vida de 

seus clientes é um passo 

essencial para defi nir 

uma estratégia efi ciente 

e muitas empresas têm 

despertado para essa 

necessidade

Marcas como Unilever, 
Citroën, Toyota, Kraft 
Food, Pepsico, entre 

tantas outras, buscam na etno-
grafi a uma maneira de alcançar 
resultados ainda mais satisfató-
rios. Entender melhor a realida-
de do seu público, destituindo-se 
de qualquer pré-conceito sobre 
ele, é essencial e deve ser o 
ponto de partida para qualquer 
projeto. 

Uma pesquisa etnográfica 
aplicada ao consumo signifi ca 
imergir na realidade do público-
alvo, buscando entender seu 
dia a dia, sua maneira de agir e 
pensar a vida, e aprender quais 
as lógicas e mecanismos que 
estão por trás de cada cultura e 
comportamento.

É por meio de empatia, obser-
vação e análise que a etnografi a 
busca, dentro de uma estratégia 
de branding, transformar insi-
ghts gerados pela pesquisa em 
ideias e as ideias em produtos 
e serviços inovadores que real-
mente criem um diálogo com seu 
público. A etnografi a também 
serve para entender a relação 
entre o consumo e nossa própria 
identidade. 

Segundo Genevieve Bell, 
antropóloga e vice-presidente 
de Estratégia Corporativa da 
Intel, nós usamos determinados 
tipos de produtos ou serviços 
para dizer quem somos para nós 
mesmos e para outras pessoas: 
os carros que dirigimos, os ob-
jetos tecnológicos que usamos, 
os apps que baixamos, tudo isso 
diz algo sobre nós ou sobre quem 
queremos ser.

O consumo nos dias atuais 
tende a ser cada vez menos com-
pulsivo, isto é, os consumidores 

estão começando a associar 
status ao que estão comprando 
e não simplesmente ao ato da 
compra. A partir do momento 
que as pessoas passam a refl e-
tir mais sobre o que compram, 
começam a escolher com mais 
cautela o discurso das marcas, 
que passam a representar ainda 
mais valores éticos e morais. 

As frequentes inconstâncias 
dos contextos sociais, econô-
micos e de comportamento têm 
transformado o consumidor, 
tornando-o ainda mais cético e 
exigente: cansado da repetição 
do marketing e empoderado 
pelas redes sociais, eles esperam 
que as marcas se comuniquem 
de forma transparente e próxi-
ma e que a experiência com os 
produtos e serviços seja sempre 
surpreendente.

É preciso notar que, hoje, 
as tendências de consumo não 
seguem mais necessariamente o 
fl uxo “top down”, isto é, das clas-
ses mais altas para as classes mais 
baixas: muitas infl uências vêm 
exatamente do sentido oposto. 
Entre os anos 2003 e 2014, em 
razão do aumento de empregos, 
da renda e da redução da de-
sigualdade social, cerca de 40 
milhões de brasileiros migraram 
da classe D e E para a classe C. 

Este nicho, até então negligen-
ciado, passou a compor a maior 
fatia da população brasileira. 
Sem conhecimento específi co 
sobre esse público, algumas 
marcas enfrentaram grandes 
desafi os para entender os novos 
padrões de consumo e as infl u-
ências trazidas por eles.

Para oferecer produtos, servi-
ços e experiências cada vez mais 
alinhadas com o perfi l comporta-
mental de seu público, suas re-
presentações e suas percepções 
da realidade, precisamos deixar 
de lado nossa visão de mundo e 
experimentar ver através dos 
olhos dos outros.

(*) - É fundador e diretor da 
consultoria saad branding+design 

(www.saad-studio.com), de Curitiba, 
além de consultor e especialista

em branding.

Lucas Saad (*)

A - Centenário de Ratto
A partir de hoje (7), o Sesc Consolação, recebe a exposição ‘Gianni Ratto 
– 100 Anos’, celebrando o centenário do diretor, cenógrafo e ator. Estão 
reunidos fotos, esboços, maquetes e recortes de jornal que refazem a 
trajetória do artista desde o início da carreira na Itália até as contribuições 
para o teatro no Brasil, onde chegou no pós-guerra. Os objetos e obras 
são complementados com projeções, maquetes virtuais e instalações 
sonoras, para aproximar o público do trabalho que era feito nos palcos. 
As peças foram reunidas a partir dos acervos do Instituto Gianni Ratto, 
da Fundação Nacional de Artes e dos teatros Piccolo (Milão), Scala de 
Milão, Maggio Musicale Fiorentino e dell’Opera de Roma.

B - Curta Duração
A Fundação Getulio Vargas está recebendo inscrições para os seus 47 
cursos do PEC FGV (Programa de Educação Continuada). Os cursos 
abrangem as áreas: administração geral e estratégia; administração da 
saúde; comunicação, marketing e vendas; economia; fi nanças, controla-
doria e tributação; gestão de pessoas; investimentos imobiliários; logística 
e operações; métodos quantitativos; negócios internacionais e comércio 
exterior; sustentabilidade, meio ambiente e terceiro setor; tecnologia 
da informação; e varejo. Inscrições acontecem pelo site (http://pec.fgv.
br/). Outras informações: 0800-772-2778.

C - Velocidade e Regularidade
A organização do Rally de Holambra está empenhada nos preparativos 
deste evento que movimentará uma grande caravana na cidade de Ho-
lambra, nos dias 18 e 19 de março. Além das emoções do rali, diversas 
atrações estão sendo confi rmadas para entreter o público local e os 
familiares dos participantes, tais como: exposição de carros antigos, 
food trucks, shows musicais e de danças típicas da Holanda. O parque 
de apoio das equipes, bem como toda a movimentação das provas, será 
centralizado em um dos principais pontos turísticos da cidade, a Expo 
Flora. Inscrições e mais informações estão no site (www.rallydeholam-
bra.com.br). 

D - Reserva de Produtos
A partir do próximo dia 13, segunda-feira, o Outlet Premium São Paulo 
passa a oferecer a “Vitrine Virtual”, um novo serviço, exclusivo para os 
clientes que buscam ofertas com desconto o ano inteiro. O cliente entra 

no site (www.vitrineoutletpremium.com.br), se cadastra e, ao escolher 
um dos produtos, pode fazer uma reserva online, que gera um voucher - 
enviado para o consumidor por e-mail. O pagamento é efetuado apenas 
na loja, quando o cliente vai buscar o produto. A reserva é válida por até 
7 dias depois da criação do voucher e o cliente pode agendar o dia da 
retirada do produto. A data agendada pode ser editada posteriormente 
em caso de imprevistos

E - Apoio aos Advogados
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) estará com sua 
Unidade Móvel, amanhã (8), em Santo Amaro, em frente ao Foro Re-
gional II (Av. Adolfo Pinheiro, 1992), das 10h00 às 17h00, para oferecer  
produtos e serviços que facilitem o exercício profi ssional aos advogados 
da região. Entre os serviços que serão prestados, destacamos: emissão 
de certifi cado digital eletrônico; esclarecimentos sobre o peticionamen-
to eletrônico; venda de minicódigos, agendas, edições da Revista do 
Advogado, da Revista Brasileira da Advocacia e do novo CPC anotado; 
além de informações gerais sobre as atividades e o clube de serviços 
e benefícios da Associação. Também será disponibilizado espaço com 
mesa e computador para que os advogados possam peticionar. Mais 
informações: tel. 3291-9200 (www.aasp.org.br).

F - Condomínios e Locação 
As principais dúvidas jurídicas e informações atualizadas de temas liga-
dos à administração de condomínios e locação, pautam o primeiro Ciclo 
de Palestras pelo Secovi, amanhã (8), das 18h30 às 21h30, na sede da 
entidade (Rua Dr. Bacelar, 1.043 - Vila Mariana), com entrada franca. 
“Fração e rateio das despesas condominiais, inadimplência, confl itos 
e serviços em condomínios são alguns dos problemas relatados no dia 
a dia dos condomínios”, explica Sergio Meira de Castro Neto, diretor 
do Sindicato, que vai coordenar os trabalhos. Na área de locação, as 
demandas referem-se aos direitos e deveres do locador e locatário, às 
garantias locatícias, à locação de curta temporada, entre outros. Mais 
informações e inscrições: tel. 5591-1306.

G - Miami da Fronteira  
O decreto do presidente Trump, que difi culta a concessão de vistos 
para os brasileiros, contribuir para multiplicar o número de turistas na 
‘Miami da fronteira’. Ciudad del Este, terceiro maior centro de compras 

do mundo, está preparada para receber não só os brasileiros que costu-
mam viajar a Miami ou Nova York para fazer compras, como também os 
argentinos, prejudicados pelo mesmo decreto.  Separada apenas por uma 
ponte de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este é hoje a segunda cidade mais 
importante do Paraguai, com um comércio que movimenta as principais 
marcas e grifes mundiais. A cotação do dólar no patamar atual, abaixo 
de R$ 3,30, diminuiu ainda mais a diferença em relação ao mercado 
brasileiro, com preços entre 30% e 40% mais  baixos, principalmente 
nos produtos de luxo.

H - Estratégia Empresarial
A Luzio Strategy Group – consultoria brasileira em estratégia em-
presarial – inaugura sua primeira operação internacional, com seu 
escritório nos EUA. A unidade americana tem como foco atender, de 
um lado, as empresas brasileiras em seus processos de internacio-
nalização; de outro, o objetivo é apoiar companhias americanas nas 
decisões de entrada ou expansão no mercado brasileiro. Fundada em 
2001, a Luzio contribui para fortalecer a singularidade das empresas, 
alavancar seus resultados e impulsionar seu crescimento e evolução. 
A consultoria já atendeu mais de 70 clientes como Avon, Bemate-
ch, Bradesco, Brasil Telecom, Citrosuco, Klabin, Teleperformance, 
Hospital Nove de Julho, Sotreq, Sodexo, entre outros. Saiba mais em 
(http://www.luzio.com.br/).

I - Associação dos Detrans
O prazo para envio de trabalhos técnicos para o II Congresso Brasileiro 
da Associação Nacional dos Detrans, que acontece em Salvador, nos dias 
26 e 27 de abril, foi prorrogado. Os interessados têm até a meia-noite do 
próximo dia 20,  para submeter os resumos pelo site: (www.congressoand.
com). Podem inscrever os trabalhos, técnicos dos Detran e de outras 
empresas do setor público, profi ssionais da área e trânsito (inclusive 
de empresas que atuam nas áreas de trânsito, mobilidade e logística) e 
estudantes (graduação e pós-graduação, desde que orientados por um 
professor). Os modelos e normas de publicação podem ser consultados 
em (www.congressoand.com/instrucoes-trabalhos).

J - Perspectivas para o Ano
Quais são as perspectivas comerciais, econômicas e políticas para o Brasil 
em 2017? No seminário ‘Perspectivas Comerciais, Econômicas e Políticas’ 
a Amcham reúne especialistas e empresários para um debate amanhã (8), 
das 8h00 às 11h50. As perspectivas políticas, com Carlos Eduardo Lins da 
Silva, da Patri Políticas Públicas; Octavio de Barros, do Instituto República. 
A discussão sobre as oportunidades e desafi os para a área comercial em 
2017 será apresentada por Bruno Furtado, sócio da McKinsey. O último 
painel será composto pelos empresários: Luciano Corsini, da HPE; Paulo 
Correa, CEO da C&A Brasil; Rodrigo Davoli, Presidente da International 
Paper e Suzan Rivetti, Chairman da Johnson & Johnson Consumer. Ins-
crições  pelo site (www.amcham.com.br).

A - Centenário de Ratto
A partir de hoje (7), o Sesc Consolação, recebe a exposição ‘Gianni Ratto 

no site (www.vitrineoutletpremium.com.br), se cadastra e, ao escolher
um dos produtos, pode fazer uma reserva online, que gera um voucher -
en iado para o consumidor por e mail O pagamento é efetuado apenas

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

FEVEREIRO DE BEM COM A VIDA:
APROVEITE E PAGUE A

ANUIDADE COM 5% DE DESCONTO

as empresas de contabilidade que ainda não pagaram 
a anuidade do CRCSP podem fazê-lo aproveitando o 
desconto de 5%.

Durante o mês de fevereiro, o valor da anuidade será 
de R$ 511,00 e R$ 458,00 para contadores e técnicos 
em contabilidade, respectivamente. Os valores para 
organizações contábeis são os seguintes: R$ 254,00 para 
Empresário Individual e Eireli; R$ 511,00 para sociedades 
com dois sócios; R$ 768,00 para sociedades com três 
sócios; R$ 1.026,00, no caso de quatro sócios e R$ 1.282,00 
caso a sociedade tenha mais de quatro sócios.

Os boletos já foram enviados pelos Correios no mês de 
janeiro, com a opção de serem quitados em fevereiro (5% 
de desconto) e março (integral). Ainda existe a possibilidade 
de se emitir uma segunda via na opção “Financeiro”, em 
“Serviços Online”, no portal do CRCSP – www.crcsp.org.br

empresas contábeis registrados, é revertida em benefício 
da classe contábil. “Com o recurso da anuidade, o CRCSP 

Continuada na capital e nas cidades do interior. Também 
oferecemos publicações informativas, eventos e ações de 

presidente do CRCSP, Gildo Freire de Araújo.
Valorize seu registro e o mantenha sempre regular.
Se você tiver dúvidas sobre o assunto escreva para o 

e-mail nucleo@crcsp.org.br, compareça na sede 
ou delegacias do CRCSP ou telefone para (11) 
3824-5400, opção 3 - “Financeiro/Débitos e 
Parcelamentos”.

O valor dos alimentos essenciais 
na mesa dos brasileiros caiu, em 
janeiro, em 20 das 27 capitais onde 
é feita a Pesquisa Nacional da Cesta 
Básica de Alimentos, do Dieese. A 
capital do Acre, Rio Branco, foi a que 
apresentou o maior recuo (-12,82%), 
seguida de Cuiabá (-4,16%), Boa 
Vista (-3,94%) Campo Grande 
(-3,63%) e Curitiba (-2,97%). Já 
as altas ocorreram em Fortaleza 
(4,64%), Aracaju (2,18%), Salva-
dor (1,30%), João Pessoa (0,76%), 
Teresina (0,57%); Manaus (0,18%) 
e Brasília (0,22%).

No acumulado de 12 meses, 
houve elevação em 14 cidades com 
destaque para Maceió (15,99%); 
Fortaleza (11,89%) e Belém 
(8,52%). Entre as 13 localidades 
com redução, as mais expressivas 

foram anotadas em Belo Hori-
zonte (-6,71%); Campo Grande 
(-4,69%); Palmas (-4,45%) e 
Brasília (-4,23%). Pelos cálculos 
do Dieese, com base na cesta mais 
cara do país, o trabalhador deveria 
ganhar um salário mínimo de R$ 
3.811.29 para sustentar uma família 
com quatro pessoas. O valor é 4,07 
vezes maior do que o atual mínimo 
(R$ 937,00).

Considerando o custo da cesta 
básica e o valor líquido constante 
no contracheque do trabalhador, 
em que já está descontado o 
recolhimento da Previdência, o 
comprometimento do ganho para 
adquirir os produtos atingiu em 
janeiro 45,36%, taxa menor do que 
a de dezembro último (48,89%) e 
janeiro de 2016 (47,94%) (ABr).

O mercado fi nanceiro reduziu pela quinta 
semana seguida a projeção para a infl ação, 
este ano. Desta vez, a estimativa para o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) caiu de 4,70% para 4,64%. 
As estimativas fazem parte do boletim 
Focus, uma publicação semanal elaborada, 
todas as semanas, pelo Banco Central (BC), 
com base em projeções de instituições 
fi nanceiras para os principais indicadores 
econômicos. A projeção para a infl ação este 
ano está bem próxima do centro da meta de 

infl ação, que é 4,5%. Para 2018, a estimativa 
para o IPCA segue em 4,5%.

A projeção de instituições fi nanceiras para 
o crescimento da economia (Produto Interno 
Bruto – PIB – a soma de todas as riquezas 
produzidas pelo país) este ano, foi ajustada 
de 0,50% para 0,49%. Para o próximo ano, a 
expectativa é que a economia cresça 2,25%. 
A projeção da semana passada era 2,2%. Para 
as instituições fi nanceiras, a Selic encerrará 
2017 em 9,5% ao ano e 2018 em 9% ao ano. 
Atualmente, a Selic está 13% ao ano. A Selic é 

um dos instrumentos usados para infl uenciar 
a atividade econômica e, consequentemente, 
a infl ação. Quando o Comitê de Política Mo-
netária (Copom) aumenta a Selic, o objetivo 
é conter a demanda aquecida, e isso gera 
refl exos nos preços, porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e estimulam a 
poupança. Quando o Copom diminui os 
juros básicos, a tendência é que o crédito 
fi que mais barato, com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o controle sobre 
a infl ação (ABr).

No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa indica retração 
de 3,92%.No entanto, a previsão da companhia é de alta 
em fevereiro, já que as chuvas mais concentradas no fi m de 

janeiro afetaram as plantações de verduras e legumes. Na análise 
do economista da Ceagep Flávio Godas, essa “elevação prevista 
é uma situação absolutamente normal para o verão, que se ca-
racteriza pelo excesso de chuvas e altas temperaturas, conjunto 
extremamente prejudicial para a produção de hortaliças”. 

Ele observou, por meio de nota, “que a busca por alimentos 
mais leves e saudáveis se intensifi ca no verão”. O levantamento 
mostra que, no início de janeiro, as cotações de diversos produtos 
recuaram abaixo do custo de produção e, diante da queda, vários 
produtores rurais optaram pelo descarte ainda na lavoura. Entre 
os itens estão o tomate, batata e verduras.

O índice de janeiro foi infl uenciado, principalmente, pelo setor 
de frutas, com recuo de 8,15%. Segundo observa a Ceagesp, as 
cotações em queda destes produtos são normais em janeiro na 
comparação com dezembro quando a demanda maior por conta Consumidor está gastando menos para comprar verduras e 

legumes em São Paulo.
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Preços de frutas e legumes 
caem 4,57% em São Paulo

Os hortifrutigranjeiros comercializados na Ceagesp fi caram em média 4,57% mais baratos do que em 
dezembro, segundo o Índice Ceagesp

das festas de fi m de ano pressiona os preços. Apesar disso, a 
companhia alerta que os valores já começaram a cair mesmo 
em dezembro. Os produtos que mais tiveram redução de preço 
foram: limão taiti (-57,1%), abacate (-50,2%), carambola (-36,8%), 
mamão formosa (-33,7%) e uva niagara (-26,8%). 

Em sentido oposto, houve alta do coco verde (47,3%), abacaxi 
pérola (17,6%) e maracujá azedo (13,6%). No setor de legumes, 
os valores tiveram diminuição de 4,43% com destaque para o 
pimentão amarelo (-46%), pimentão vermelho (-38,7%), mandio-
quinha (-27,4%), tomate (-21,2%) e batata doce rosada (-15,8%). 
No mesmo período, subiram, principalmente, os seguintes itens: 
chuchu (60,3%), berinjela (38,8%), pepino comum (31,1%), abo-
brinha brasileira (22,2%) e abobrinha italiana (16,5%) (ABr).

Mercado fi nanceiro reduz estimativa de infl ação pela quinta vez seguida

Preço da cesta básica apresenta 
queda em 20 capitais



Página 4

Política
São Paulo, terça-feira, 07 de fevereiro de 2017

www.netjen.com.br

A sociedade
precisa viver

De acordo com o 

IBGE, 2016 fechou 

com 12,3 milhões de 

desempregados. O 

preocupante dado 

decorre principalmente 

do fraco desempenho 

da indústria e da 

fragilidade do quadro 

político

A discussão relacionada 
à redução das receitas 
governamentais e à 

falta de corte nos gastos pú-
blicos leva a uma situação de 
dúvidas com relação à melhora 
na economia e reversão do ce-
nário. Ressalve-se a queda da 
infl ação em 2016 para 6,29%, 
propiciando a redução da Selic 
para 13% ao ano, na reunião 
do Copom de janeiro último. 
A reversão do desemprego 
depende de uma série de si-
tuações, como investimentos 
por parte do governo em obras 
estruturais (logística), melhor 
gestão dos preços adminis-
trados, estímulos na redução 
dos juros e fl exibilização dos 
tributos, inclusive com parce-
lamentos, para dar viabilidade 
às empresas. 

Apenas medidas pontuais, 
como a liberação do seguro 
desemprego, não ajudaram a 
aquecer a economia. O impor-
tante, independentemente das 
ações governamentais, é que 
os desempregados busquem 
alternativas para a sua manu-
tenção temporária em épocas 
de crise. É fundamental, ao 
menos, ter a possibilidade, 
mesmo trabalhando de modo 
informal, que haja a possibili-
dade de trabalho remunerado e 
que possa haver a manutenção 
das condições mínimas de vida 
com dignidade.

Algumas dicas são impor-
tantes, principalmente para 
quem busca recolocação, ou 
reemprego:

1º) Não esperar somente o 
recebimento do seguro desem-

prego. Ao ser comunicado da 
demissão, é preciso manter a 
cabeça fria para ter a condição 
de pensar em alternativas que 
possam viabilizar o seu retorno 
à atividade.

2º) Se não conseguir vaga 
de emprego em sua área de 
atuação, procure em outra 
área que se sinta confortável, 
mesmo que, temporariamente, 
tenha de reduzir a base salarial. 
O ego não pode ser maior do 
que a necessidade.

3º) Não deixe de fazer cursos 
de qualifi cação profi ssional, 
principalmente dentro da sua 
área, para manter-se atualiza-
do. Gastar nesse momento com 
educação pode inviabilizar a 
sustentabilidade, mas existem 
diversos cursos gratuitos, in-
clusive via internet, que podem 
melhorar sua qualifi cação e 
ajudar em uma nova proposta 
de emprego.

4º) Busque alternativas do-
mésticas, como fazer comida 
congelada, salgados, bolos, 
bombons, corte de cabelo e 
tratamento de unhas, venda 
de cosméticos diversos, servi-
ços de limpeza e jardinagem, 
transporte de passageiros 
etc. Muitas dessas atividades 
são informais, mas podem ser 
transformadas em formais e 
colaborar para manutenção 
da vida.

5º) Muitos não dão valor a 
determinados serviços, mas 
hoje ainda estão em alta as 
funções de cuidadores de 
idosos, crianças e até passeio 
com cães.

A questão não é menospre-
zar, mas fazer uma atividade 
que possa gerar remuneração 
e manter as condições mí-
nimas da vida em época de 
crise. Muitos empreendedores 
nasceram nesses momentos 
e descobriram vocações que, 
se não estivessem em crise, 
não conseguiriam atingir os 
projetos efetuados.

 
(*) - É coordenador do curso de

Ciências Contábeis da Faculdade 
Santa Marcelina (FASM).

Reginaldo Gonçalves (*)

Brinquedos 
de 

parquinhos 
com padrão 

de segurança 
rigoroso

Parques ou playgrounds 
infantis em lugares coleti-
vos ou em escolas poderão 
ser obrigatoriamente mais 
seguros se virar lei o projeto 
da Câmara que deve entrar 
na pauta na Comissão de De-
senvolvimento Regional  do 
Senado. O projeto determina 
os parques infantis devem 
ser construídos e mantidos 
em conformidade com as 
determinações da Associa-
ção Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

O projeto, do deputado 
Weliton Prado (PMB-MG), 
estabelece que os respon-
sáveis pela administração 
de áreas de uso coletivo 
deverão providenciar vis-
toria anual por engenheiro 
legalmente habilitado. Além 
da vistoria, deverão passar 
por manutenção preventiva 
semestral. Determina ainda 
que a fi scalização caberá 
ao órgão competente para 
autorizar o funcionamento 
das instituições de ensino e 
a utilização das áreas de uso 
coletivo. O parque deverá 
fi car interditado enquanto 
a irregularidade não for 
sanada.

A senadora Fátima Be-
zerra (PT-RN), deu pare-
cer favorável à proposta, 
mas fez emendas. Segundo 
ela, a falta de manutenção 
preventiva ou de fi scaliza-
ção periódica nos parques 
tem sido responsável por 
acidentes, em alguns casos 
fatais, que atingem crianças 
e adolescentes. “É notório 
que não existe outra forma 
de assegurar condições 
adequadas de uso a não ser 
a fi scalização e a vistoria pe-
riódica dos parques infantis, 
uma vez que existe desgaste 
decorrente do uso contínuo 
e das intempéries climáti-
cas a que estão sujeitos os 
equipamentos”, afirmou. 
Se a matéria for aprovada 
na Comissão, seguirá para 
a análise do Plenário (Ag.
Senado).

Durante a campanha à 
presidência do Senado, 
ele prometeu elaborar 

a pauta com todos os partidos. 
As votações da próxima sema-
na só serão defi nidas após a 
reunião. 

“Farei uma reunião com os 
líderes das bancadas, assim 
como prometi no meu discurso 
de campanha, para que a gente 
possa desenvolver uma pauta 
que não seja do presidente, 
mas da Casa, apresentada por 
todos os líderes”.

Eunício não quis adiantar as 
matérias que podem ser inclu-
ídas na ordem do dia, mas já é 
certo que três MPs precisam 
ser votadas em breve, porque 
trancam a pauta. 

Uma deles, a que reforma 
a estrutura administrativa da 
EBC, precisa ser votada até 
esta quinta-feira (9), para não 
perder a validade.

O texto, como aprovado pela 
comissão mista, substitui o 
Conselho Curador da empresa 

Eunício não quis adiantar as matérias que podem ser incluídas na ordem do dia,

mas há três podem trancar pauta.

Tramita na Comissão de 
Constituição e Justiça do 
Senado projeto que modifi ca 
o Código Penal para tipifi car 
o crime de corrupção privada. 
De acordo com a proposta, 
fi cará sujeito a quatro anos 
de prisão, mais multa, diretor, 
administrador, gerente, em-
pregado, membro de conselho 
ou representante de empresa 
privada que pedir ou aceitar 
vantagem indevida, para si ou 
para terceiros.  Poderá rece-
ber as mesmas penas quem 
oferece ou paga a vantagem 
indevida. O texto aguarda 
designação de relator.

O projeto foi apresentado pela 
CPI do Futebol, fi nalizada no 
Senado em dezembro de 2016. 
A proposta visa coibir práticas 
como a negociação de propina 
para cessão de direitos de trans-
missão de jogos de futebol, rela-
tadas durante o funcionamento 
da CPI. Os crimes de corrupção 
previstos no Código Penal — 
artigos 317 e 333 — tratam 
somente de desvios praticados 
contra a Administração Pública, 
a partir de atos de improbidade 
de agente público.

Na esfera privada, o Código 
Civil e a legislação voltada 

Jucá: a tipifi cação do crime reforça a moralização

das relações empresariais.

Tramita na Câmara o projeto 
do deputado Moses Rodrigues 
(PMDB-CE), que estabelece 
limite de 5% do total de ativos 
do BNDES para fi nanciar a 
exportação de serviços. Pela 
proposta, o limite deve ser 
reduzido a, no máximo, 2% do 
total de ativos quando a taxa 
de desemprego medida pelo 
IBGE for igual ou maior a 7%. 
O texto vale apenas para no-
vos contratos, que só poderão 
receber fi nanciamento para ex-
portar serviços se o total dessas 
operações for menor que 2% do 
acumulado de ativos, também 
em caso de desemprego supe-
rior a 7%. 

Para Rodrigues, o fi nancia-
mento do BNDES nos últimos 
anos “acabou por brindar” 
países estrangeiros com em-
pregos que poderiam benefi ciar 
brasileiros. “Ao patrocinar a 

exportação de serviços, o BN-
DES proporciona a criação de 
postos de trabalho em outros 
países”, afi rmou. Os contratos 
de exportação de serviços, os 
pareceres das áreas técnicas 
e as decisões da diretoria do 
BNDES devem defi nir quais 
benefícios são buscados com 
o fi nanciamento. 

Esse detalhamento de bene-
fícios deve fi car disponível na 
internet. “A medida proposta 
será importante para que as 
políticas de direcionamento de 
crédito possam ser avaliadas, 
garantindo que os recursos pú-
blicos sejam aplicados da forma 
mais efetiva”, disse Rodrigues. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Econômico; de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Rodrigues: fi nanciamento acabou benefi ciando a criação de 

emprego em outros países.

O símbolo utilizado para a 
identifi cação preferencial de 
idosos não pode ser pejorativo, 
nem nivelar todos os maiores 
de 60 anos como cidadãos 
frágeis. É o que determina o 
projeto do senador Waldemir 
Moka (PMDB-MS), que está 
pronto para ser votado na Co-
missão de Direitos Humanos 
do Senado.

Ele sugere que a identifi ca-
ção de idosos, exposta junto a 
assentos reservados no trans-
porte coletivo e em caixas de 
bancos, por exemplo, seja ex-
pressa com pictografi a baseada 
objetivamente na idade mínima 
de 60 anos, e não mais com a fi -
gura de alguém arqueado sobre 
uma bengala, atualmente em-
pregada na comunicação visual 
para identifi car esse grupo.
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Antonio Augusto/Ag.Câmara

Eunício Oliveira reúne senadores 
para defi nir a pauta do Senado

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, terá hoje (7) a primeira reunião com os líderes das bancadas

por um Comitê Editorial e de 
Programação. Também tranca 
a pauta a MP que reestrutura 
o ensino médio. O prazo para 
votação vai até o dia 3 de março. 
O texto estrutura o currículo em 
blocos temáticos, com menos 
disciplinas obrigatórias. 

São cinco “itinerários forma-

tivos”, com diferentes ênfases 
— cada estudante escolherá 
o que julgar mais adequado. 
A medida também incentiva o 
ensino integral, com a amplia-
ção de 800 para 1.400 horas 
anuais a carga horária do ensino 
médio ao longo dos próximos 
cinco anos.  A terceira matéria 

a ser votada é a MP que trata 
da importação de papel moeda 
pelo Banco Central. O texto foi 
aprovado pela Câmara com mu-
danças sugeridas pelo relator, 
deputado Leonardo Quintão 
(PMDB-MG). O prazo para 
a votação termina em 23 de 
fevereiro (Ag.Senado).

Projeto tipifi ca o crime de 
corrupção privada

aos negócios das empresas 
regulamentam aspectos como 
concorrência desleal e regula-
ção de sociedades anônimas, 
não tratando de atos de corrup-
ção. O projeto visa sanar essa 
lacuna, fornecendo a base legal 
necessária para que também 
o combate à corrupção entre 
particulares possa “entrar na 
mira do Ministério Público”, 
como enfatizado no relatório 
fi nal da CPI do Futebol.

A criminalização prevista no 
projeto já é adotada em outros 
países e permitiu a prisão de 
dirigentes da Fifa, entre os 

quais o ex-presidente da 
CBF José Maria Marin. Eles 
são acusados de suborno em 
contratos de marketing e 
na transmissão de jogos em 
competições internacionais. 
Para o relator da CPI, senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), a 
tipifi cação do crime de cor-
rupção privada na legislação 
brasileira reforçará a ação 
das autoridades policiais e 
judiciais na moralização das 
relações empresariais no país, 
não apenas na área esportiva, 
mas na sociedade como um 
todo (Ag.Senado).

Símbolo de preferência 
deve respeitar idosos

Na opinião de Moka, a lei 
que estabeleceu o atendimento 
preferencial aos idosos é para 
protegê-los e não deve incorrer 
no fortalecimento de juízos cons-
trangedores e preconceituosos. 

“Afi nal, a tentativa de incluir 
não pode servir como motivo de 
constrangimento e de perpetua-
ção do preconceito”, defendeu o 
senador. A matéria é terminativa 
na Comissão (Ag.Senado).

Proposta
limita recursos do

BNDES para exportação

O presidente da Argentina, Mauri-
cio Macri, está no Brasil hoje (7) para 
uma visita de Estado. Na agenda, 
no período da tarde, está prevista 
uma visita ao Congresso Nacional, 
onde Macri será recebido pelos pre-
sidentes da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício 
Oliveira (PMDB-CE).

A visita ao Congresso tem como 
objetivo dinamizar as relações polí-
ticas entre os dois países e fortalecer 
as relações econômicas do Merco-
sul, com o acerto de detalhes para o 
fechamento de acordos comerciais 
com a União Europeia. 

Em visita ao Brasil, Macri deve visitar o Congresso
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Presidente da 

Argentina, 

Mauricio 

Macri.

Hoje, pela manhã, Macri vai 
se encontrar com o presidente 
da República, Michel Temer. No 
encontro, além de assuntos de 
interesse dos dois países, os presi-
dentes também discutirão a agenda 
do Mercosul, no qual a Argentina 
ocupa a presidência temporária.

Mauricio Macri assumiu o coman-
do da Argentina no fi nal de 2015, 
encerrando 12 anos de governos da 
família Kirchner, primeiro com Nés-
tor, depois com sua esposa, Cristina. 
Macri foi eleito por uma coligação 
de direita, com pouco mais de 51% 
dos votos (Ag.Câmara).

45ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0075092-
58.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a FABIO 
MINETTO AOKI SUPRIMENTOS LTDA-EPP, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
04.304.975/0001-64, com sede na Rua Itacolomi, nº 258, apto 8/A, CEP 01239-020, Higienópolis, São 
Paulo, SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de CASA DE 
CARNES VIP LTDA, objetivando seja a mesma julgada para declarar inexigíveis e nulas as duplicatas 
nºs. 5022/1 e 4913-2 no valor de R$ 1.150,00 e R$ 1.623,50 respectivamente, com a sustação dos 
protestos efetuados perante os 1º e 6º Tabeliães de Protestos de Letras e Títulos de São Paulo, bem 
como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais causados e, ao 
pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 
dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerada revel caso em que será nomeado curador especial, presumindo-se verdadeiros os fatos 
alegados pela autora Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2016. 



O excelente programa “A cara do povo”, da 

Rádio Capital AM, é apresentado todos os 

sábados, das 10 às 12 horas pelos amigos An-

drea Matarazzo e Luís Ribeiro. Vez por outra 

estou por lá, para falar sobre nossa gloriosa 

Língua Portuguesa. Recentemente, durante 

a entrevista, pediu-me o Andrea que falasse 

sobre o verbo e suas características...

Comecei por falar da enorme diferença entre 
o verbo e todas as outras classes de palavras. 
Aquelas, de modo geral, representam a coisa 

no espaço. O verbo a representa também no tempo. 
Além disso, enquanto as demais palavras têm, no 
máximo, três fl exões: gênero, número e grau, o 
verbo tem seis: modo, tempo, pessoa, número, voz 
e formas nominais! Por isso, se alguém for a um país 
cuja língua não domine, procure conhecer os verbos, 
e terá como atender as necessidades básicas! To 

eat, essen, manger, mangiare são verbos que se 
traduzem por comer em inglês, alemão, francês e 
italiano respectivamente. Da mesma forma que to 

drink, trinken, boire e bere signifi cam beber...

O Evangelho de São João se abre com estas pa-
lavras: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava 
com Deus e o Verbo era Deus”. A palavra verbo aqui 
tomada em sentido teológico, é tradução de logos, 

forma usada no original grego (koiné). Refere-se 
ao fato de Deus – apenas pela palavra – ter criado 
o mundo (E disse Deus...). No caso específi co da 
gramática, o termo verbo vem do substantivo latino, 
neutro, da segunda declinação verbum, verbi, que 
signifi ca palavra e, como vimos, é a mais rica e fl e-
xível das classes de palavras, que são: substantivo, 
adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção e interjeição (e a “agregada” 
palavra denotativa!). 

Aproveitei para fazer um rápido comparativo entre 
o Inglês – língua sintética, concisa por excelência – e 
o Português, que é analítica, detalhista. Em Inglês, só 
há DOIS tipos de verbo: regular e irregular. No caso 
do regular – que representa a maioria – toma-se o 
Infi nitivo e se acrescenta ED para formar o

Pretérito e o Particípio. Assim To walk, walked, 

walked; To love, loved, loved, to kiss, kissed, 

kissed. Se for irregular, aí sim, é necessário conhe-
cer os dois outros tempos primitivos, como em To 

go, went, gone; To be, was been; to see, saw, 

seen.

Já em nossa língua tupiniquim, temos nada menos 
que seis tipos de verbo: regular, irregular, anô-

malo, defectivo, abundante e auxiliar! É fácil 
imaginar quantos erros gramaticais se devem a esse 
detalhe... Que tal “um passeio” por esse universo, 
para recordar um pouquinho essa matéria?

Regular é o verbo que não sofre alteração em 
seu radical durante toda a conjugação. O verbo 
vender, por exemplo, tem como radical vend, e 
assim se conjuga: eu vendo; tu vendes; ele vende; 
nós vendemos; vós vendeis; eles vendem. Vendia; 
vendias; vendia; vendíamos; vendíeis; vendiam. 
Vendi; vendeste; vendeu; vendemos; vendestes; ven-
deram. Venderei; venderás; venderá; venderemos; 
vendereis; venderão etc.

Irregular, o verbo fazer tem por radical faz, e 
esta é sua conjugação: eu faço; tu fazes; ele faz; nós 
fazemos; vós fazeis; eles fazem. Fazia; fazias; fazia; 
fazíamos; fazíeis; faziam. Fiz; fi zeste; fez; fi zemos; 
fi zestes; fi zeram. Farei; farás; fará; faremos; fareis; 
farão...

Anômalo apresenta problema um pouco mais 
sério: sua irregularidade é profunda, uma ano-
malia. É o caso do verbo ser. Logo de início, seu 
radical é apenas s! Sua conjugação é um desastre: 
eu sou; tu és; ele é; nós somos; vós sois; eles são. 
Era; eras; era; éramos; éreis; eram. Fui; foste; foi; 
fomos; fostes; foram. Serei; serás; será; seremos; 
sereis, serão...

Defectivo, por sua vez – como o nome sugere – é 
o que apresenta um defeito, uma falha, ou seja; não 
possui todas as fl exões. Casos típicos são os verbos 
colorir (eu coloro? coluro?); reaver (eu reavo? 
reavejo?); falir (falo? falejo?) entre outros.

Abundante é o seu oposto: possui mais de uma 
forma para a mesma fl exão. Isso se verifi ca mais 
facilmente no Particípio, como nestes exemplos: 
pegado e pego; pagado e pago; fritado e frito; 

secado e seco; extinguido e extinto; exaurido 

e exausto etc. Convém lembrar, porém, que essa 
dualidade correta não se aplica a todos os verbos: 
apenas aos abundantes. Por isso é absolutamente 
errado dizer “Ele já tinha chego”!  

Auxiliar, por fi m, cumpre aquilo que seu nome 
diz: auxilia a conjugação de outros verbos. Em 
Português, temos quatro auxiliares essenciais: ser, 

estar, ter e haver. Na maioria das outras línguas, 
são apenas dois: To be e to have; Sein e haben; 

Être e avoir ; Essere e avere, respectivamente 
em Inglês, Alemão, Francês e Italiano.

Não somente em outros idiomas, mas também 
em Português, ampliar o conhecimento do verbo 
traz, como consequência natural, a melhoria da co-
municação, a extinção de dúvidas e a eliminação de 
erros gramaticais primários ou graves, mas sempre 
desagradáveis...

Afi nal, “No princípio, era o Verbo...”!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, Professor Univer-
sitário, Advogado e Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 

é Bem Fácil”, e membro da Academia Cristã de Letras. - 
www.jboliveira.com.br – jboliveira@jbo.com.br.
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NAMPONT HOLDINGS S.A. CNPJ/MF Nº 21.804.983/0001-99 - NIRE 35300475305 - Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures da 
Nampont Holdings S.A. realizada em 11 de Novembro de 2016 - 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 de novembro de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Nampont 
Holdings S.A. (“Emissora”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.466, conjunto 213, Consolação, CEP 01228-200. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, tendo em vista que se verificou a presença de debenturistas representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação da 1ª (primeira) emissão de de-
bêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante e com garantia adicional real e fidejussória, em série única (“Debenturistas” e “Debêntures”, respectivamen-
te), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da Emissora (“Emissão”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante e com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distri-
buição, da Nampont Holdings S.A.”, celebrado entre a Emissora, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valore Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário representante dos titulares 
das Debêntures (“Agente Fiduciário”) e a Golf Participações Ltda., datado de 11 de setembro de 2015, conforme aditado em 28 de setembro de 2015 e em 08 de outubro de 2015 (“Escri-
tura de Emissão”), conforme facultam os artigos 71, parágrafo 2º e 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 
Presentes ainda o(a) Sr(a). Marcelo Takeshi Yano de Andrade, na qualidade de representante do Agente Fiduciário, bem como o Sr. Alessandro Poli Veronezi e o Sr. Victor Poli Veronezi, na 
qualidade de representantes da Emissora. 3. Mesa: Sr. Alessandro Poli Veronezi – Presidente; Sr. Marcelo Takeshi Yano de Andrade – Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a al-
teração da Escritura de Emissão para dispensar a constituição, por parte da Emissora, de alienação fiduciária de cotas de emissão do Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping 
Ativo e Renda – FII (“Alienação Fiduciária de Cotas”), originalmente prevista nas Cláusulas 6.14, (iii) e 6.14.1, (ii) da Escritura de Emissão; (ii) a assinatura do “Terceiro Aditamento ao Ins-
trumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante e com Garantia Adicional Real e Fidejussória, 
em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Nampont Holdings S.A.” (“Terceiro Aditamento”) de modo a refletir eventual aprovação do item (i) acima; 
(iii) a consequente celebração do “Instrumento Particular de Distrato do Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário 
(“Distrato”), e (iv) a ratificação dos demais termos e condições da Escritura de Emissão não alterados pelo Terceiro Aditamento à Escritura. 5. Deliberações: Instalada a reunião e após a 
discussão das matérias da ordem do dia, os presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. A alteração das cláusulas 6.14 e 6.14.1 da Escritu-
ra de Emissão, visando removera obrigação de constituição da Alienação Fiduciária de Cotas, de forma a excluir o item (iii) da Cláusula 6.14 e o item (ii) da Cláusula 6.14.1, com o consequen-
te reajuste da numeração e referências, de modo que as referidas cláusulas passem a vigorar com a seguinte redação: “6.14 Garantias. A fim de garantir o integral, fiel e pontual pagamento 
e cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora perante os Debenturistas, o que inclui, princi-
palmente, mas não se limita, ao pagamento de todo e qualquer valor devido pela Emissora em razão das Debêntures, abrangendo a sua amortização, Remuneração, o pagamento dos custos, 
comissões, encargos e despesas da Emissão e a totalidade das obrigações acessórias, tais como, mas não se limitando, aos Encargos Moratórios (conforme abaixo definido), multas, indeniza-
ções, penalidades, despesas, custas, honorários arbitrados em juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, bem como a remuneração do Agente Fiduciário, do Banco Li-
quidante e Escriturador e todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou 
outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Debenturistas decorrentes das Debêntures e desta Escritura de Emissão (“Obrigações 
Garantidas”), serão constituídas a Fiança (conforme definido na Cláusula 6.14.2 abaixo) e as demais garantias descritas na Cláusula 6.14.1 abaixo (em conjunto, “Garantias”), formalizadas, 
conforme o caso, (i) nesta Escritura de Emissão; (ii) no “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, celebrado entre a Fiadora, o Agente Fiduciário e a Emisso-
ra, a ser constituído em até 20 (vinte) dias da Data de Emissão (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”); (iii) no “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia e Outras 
Avenças” a ser celebrado nesta data entre a Emissora, o Agente Fiduciário, o Sr. Alessandro Poli Veronezi (“Alessandro”), o Sr. Victor Poli Veronezi (“Victor”), a Sr. Ana Beatriz Poli Veronezi 
(“Ana Beatriz”, que em conjunto com Alessandro e Victor, a “Família Veronezi”) e o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Depositário” e “Contrato de Cessão Fiduciária”, respectivamente); 
e (iv) no “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis em Garantia e Outras Avenças”, celebrado entre a CRP – Companhia de Reflorestamento Piauí Ltda. (“CRP”), o 
Agente Fiduciário e a Emissora, a ser constituído em até 60 (sessenta) dias da Data de Emissão (“Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel” 3 e, em conjunto com o Contrato de Alienação 
Fiduciária de Ações e o Contrato de Cessão Fiduciária, “Contratos de Garantia”).” 6.14.1 Além da Fiança, as Garantias serão compostas por: (i) Alienação Fiduciária de Ações. Alienação fidu-
ciária, constituída por meio do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (“Alienação Fiduciária de Ações”), das ações de emissão da General Shopping que vierem a ser adquiridas pela 
Fiadora no âmbito do Aumento de Capital da General Shopping (“Ações Alienadas Fiduciariamente”), incluindo todos os frutos, rendimentos, proventos e vantagens que forem atribuídos às 
Ações Alienadas Fiduciariamente, a qualquer título, inclusive lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os demais valores de qualquer outra forma distribuídos pela General 
Shopping com relação às Ações Alienadas Fiduciariamente, bem como o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da General Shopping, bônus de subscrição, 
debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação acionária decorrentes das Ações Alienadas 
Fiduciariamente, bem como direitos de preferência e opções de titularidade, na proporção das Ações Alienadas Fiduciariamente; (ii) Cessão Fiduciária. Cessão fiduciária, a ser constituída por 
meio do Contrato de Cessão Fiduciária (“Cessão Fiduciária”), de direitos detidos pela Emissora e pela Família Veronezi, conforme o caso, o que inclui: (a) os direitos creditórios de titularidade 
da Família Veronezi oriundos do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças celebrado em 12 de dezembro de 2014 entre a Família Veronezi e a Centro Nacional de Ensino 
Superior Ltda. (“Compradora” e “Contrato de Compra e Venda”, respectivamente), a serem pagos pela Compradora e/ou pelo Banco Santander (Brasil) S.A., na qualidade de fiador das 
obrigações assumidas pela Compradora, em decorrência da aquisição, pela Compradora, do capital social da Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda., conforme indicados no Con-
trato de Compra e Venda (“Fiança do Santander”), e que serão depositados na Conta Vinculada da Aquisição (conforme abaixo definido) (“Direitos Creditórios da Aquisição”); (b) todos e 
quaisquer valores que serão depositados na conta vinculada de titularidade da Companhia de nº 13010031-9, mantida no Banco Depositário na agência 2271 (“Conta Vinculada da Aquisi-
ção”) e relacionados aos Direitos Creditórios da Aquisição, nos termos do Contrato de Compra e Venda, bem como todos os direitos, atuais ou futuros, detidos e a serem detidos pela Com-
panhia contra o Banco Depositário como resultado dos valores depositados na Conta Vinculada da Aquisição e dos montantes nela depositados a qualquer tempo, inclusive enquanto em 
trânsito ou em processo de compensação bancária (“Direitos sobre Conta Vinculada da Aquisição”);  (c) todos os direitos, atuais ou futuros, detidos pela Emissora contra o Banco Depositário, 
oriundos da conta vinculada nº 13010029-2, na agência 2271 , de titularidade da Companhia (“Conta Reserva”, em conjunto com a Conta Vinculada da Aquisição, “Contas Cedidas”), para 
a qual será transferido e deverá ficar mantido durante todo o prazo de vigência das Debêntures, o valor correspondente a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (“Direitos sobre Conta Reser-
va”), independente da fase em que se encontrem, inclusive enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária, bem como das aplicações e/ou investimentos e seus respectivos 
rendimentos, juros e quaisquer frutos decorrentes das aplicações e/ou investimentos realizados única e exclusivamente com o saldo da Conta Reserva, conforme descritas no Contrato de 
Cessão Fiduciária (“Direitos Creditórios da Conta Reserva” e, em conjunto com os Direitos Creditórios da Aquisição e os Direitos sobre Conta Vinculada da Aquisição, os “Direitos Cedidos 
Fiduciariamente”). (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel. Alienação e transferência da propriedade fiduciária, do domínio resolúvel e da posse indireta do imóvel localizado na Cidade de Canto 
do Buriti, Estado do Piauí, e registrado sob a matrícula 1.883, do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Canto do Buriti, Estado do Piauí, de propriedade da CRP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 06.722.623/0001-54, incluindo todas as suas acessões, construções, benfeitorias e instalações, presentes e futuras (“Imóvel”), conforme previsto no Contrato de Alienação 
Fiduciária de Imóvel (“Alienação Fiduciária de Imóvel”).” 5.2. A alteração das demais cláusulas da Escritura de Emissão necessárias para refletir a exclusão da Alienação Fiduciária de Cotas, 
com a consequente exclusão de referências aos termos “Alienação Fiduciária de Cotas”, “Cotas Alienadas Fiduciariamente” e “Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas” da Escritura de 
Emissão, bem como a correção da redação constante do item (viii) da Cláusula 6.16, que foi equivocadamente alterado na última consolidação da Escritura de Emissão. 5.3. Exclusivamente 
em razão da deliberação tomada nos itens 5.1 e 5.2 acima, aprovar a celebração Distrato e do Terceiro Aditamento, na forma dos Anexos I e II à presente Ata. 5.4. A ratificação dos demais 
termos e condições da Escritura de Emissão que não foram objeto de alteração pelo Terceiro Aditamento e pela presente Assembleia. As deliberações da presente Assembleia devem ser inter-
pretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e, portanto, não deve ser considerada como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturis-
tas previstos na Escritura de Emissão, sendo a sua aplicação exclusiva e restrita para o aprovado nesta Ata, restando desde já consignada a possibilidade dos Debenturistas declararem o 
Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão caso algum inadimplemento venha a ocorrer. 6. Lavratura da Ata e Encerramento: Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia 
Geral de Debenturistas na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos Debenturistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações. 
Nada mais havendo a ser tratado, e não havendo manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos. Assinaturas: Presi-
dente: Alessandro Poli Veronezi; Secretário: Marcelo Takeshi Yano de Andrade. Debenturista Presente: Banco Santander (Brasil) S.A. São Paulo, 11 de novembro de 2016. Mesa: Alessandro 
Poli Veronezi - Presidente; Marcelo Takeshi Yano de Andrade - Secretário. JUCESP nº 1.498/17-4 em 04/01/2017.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-f

ev
/1

7

TERÇA-FEIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2017

RECEBER APENAS A DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS
Diretor que se aposentou e continuará exercendo cargo de diretor, 
poderá renunciar ao pró-labore e ficar recebendo apenas os lucros 
distribuídos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

APÓS O RETORNO DAS FÉRIAS O FUNCIONÁRIO PODE SER DEMITIDO 
OU POSSUI ESTABILIDADE?

A concessão de férias não gera, legalmente, qualquer tipo de estabilidade 
para o trabalhador. Entretanto, acordo ou convenção coletiva da categoria, 
poderá estabelecer período, pós-retorno de férias, em que o empregado 
não pode ser dispensado salvo por pedido de dispensa ou justa causa.

BENEFÍCIOS OFERECIDOS POR LIBERALIDADE
Empresa oferece café da manhã e massagem para os funcioná-
rios. Esses benefícios podem ser cancelados? Qual a base legal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIREITO AO ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pode recusar a comprar dos 10 dias referente ao abono pecu-
niário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROFISSIONAL LIBERAL (DENTISTA) APOSENTADO PELO INSS CONTI-
NUA TRABALHANDO COM RENDA. SOBRE ESSE VALOR INCIDE INSS?

Informamos que o aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social 
que continuar ou voltar a exercer qualquer atividade abrangida por esse 
regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando 
sujeito às contribuições previdenciárias como qualquer outro trabalha-
dor não aposentado. Base Legal – Art. 9º, § 1º do Decreto nº 3.048/99.

DESCONTO DE MEIO PERÍODO
Funcionário tem faltado durante a semana meio período, como 
proceder para o desconto, inclusive do DSR? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® FEVEREIRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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Aroer SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 10.234.236/0001-46 - NIRE 35.300.373.804 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/04/16
Aos 30/04/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Dario de Abreu Pereira Neto – 
Presidente; Alexandre Ferreira de Abreu Pereira – Secretário. Deliberações: (i) as Acionistas aprovaram a redução 
do capital social, totalmente integralizado, de R$ 7.420.544,00 para R$ 7.278.357,42, com uma redução efetiva, 
portanto, de R$ 142.186,58, em conformidade com o Artigo 173 da Lei nº 6.404/76, sem que ocorra o cancelamento 
de ações. Tendo em vista que a redução do capital social tem por fundamento a compensação do saldo mantido na 
conta Prejuízos Acumulados, do Balanço Patrimonial da Companhia, não há que se falar em decurso do prazo legal, 
de 60 dias, disciplinado no artigo 174 da Lei 6.404/76, para efetivação da redução do capital social ora aprovado. (ii) 
Em razão da deliberação tomada no item “i” supra, a Cláusula 5ª. do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Cláusula 5ª - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de 
R$ 7.278.357,42, dividido em 7.420.544 ações, todas ordinárias, nominativas, e sem valor nominal.” (iii) as Acionistas 
autorizam a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para eficácia das deliberações ora 
aprovadas. Nada mais. Jucesp nº 547.347/16-9 em 21/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Esek Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF 23.494.367/0001-04 - NIRE 35.300.48734-6

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/11/16
Aos 14/11/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira 
de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações: 1. No Boletim de Subscrição – Anexo I do Tellus IV Participações S/A (“Tellus IV”) da Ata 
da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/09/16 devidamente registrada na JUCESP sob nº 443.447/16-0 em 14/10/16 (“Ata 
de AGE”) constou por um equívoco o valor do capital social subscrito de R$12.687.000,00, tal como do número total de ações emitidas 
de 12.687.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal quando o correto é de R$12.687.300,00 para o valor do capital social 
subscrito, bem como o número total de ações emitidas de 12.687.300 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 1.1. Desta 
forma os acionistas rerratificam-se o Boletim de Subscrição – Anexo I do Tellus IV da Ata da AGE, o qual é substituído, neste ato, pelo 
Boletim de Subscrição constante também como Anexo I. 2. Aprovar o aumento de capital da Companhia, de R$15.000.000,00 para 
R$17.500.000,00, um aumento, portanto, de R$2.500.000,00, mediante a emissão de 2.500.000 novas ações ordinárias, nominativas, 
sem valor nominal, com preço de emissão calculado na forma do artigo 170 da Lei das S.A., as quais deverão ser subscritas privadamente 
pelas atuais acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações, da seguinte forma: (i) Tellus IV Participações S/A 
(“Tellus IV”) subscreve 2.497.500 ações, as quais são parcialmente integralizadas neste ato por meio de conversão de adiantamento 
para futuro aumento de capital (“AFAC”) realizado pelo Tellus IV, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo II à esta ata, o 
qual fica arquivado na sede da Companhia; (ii) SDI Administração de Bens Ltda. (“SDI Administração”) subscreve 2.500 ações, as quais 
são parcialmente integralizadas neste ato por meio de conversão de adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”) realizado 
pela SDI, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo III à esta ata, o qual fica arquivado na sede da Companhia. 5.3. Em 
decorrência do aumento do Capital Social supramencionado, as acionistas resolvem aprovar a nova redação do Artigo 5 do Estatuto 
Social da Companhia, o qual, a partir de então, terá o seguinte teor: “Artigo 5 - O Capital Social totalmente subscrito e parcialmente 
integralizado é de R$17.500.000,00, representado por 17.500.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. Nada mais. São 
Paulo, 14/11/16. Jucesp nº 538.437/16-9 em 16/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª Vara Cível – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO. Prazo de 20 dias. Proc. nº 0029860-
23.2012.8.26.0003. A Dra. Laura Mota Lima de Oliveira Macedo, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro Regional - III Jabaquara, do Estado de São Paulo, na forma da lei. Faz Saber a Emílio Jorge Ciuffi, 
CPF nº 041.428.918-80, que ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, lhe ajuizou 
uma ação Monitoria ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi julgada procedente, 
condenando-o ao pagamento de R$ 26.775,01 (Março/2016). Estando o réu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios 
de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos 
artigos 513 e 523 do novo Código de Processo Civil, ficando também ADVERTIDO, para, em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação. Será o presente 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

12ª Vara Cível da Capital. CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. Nº 1012901-86.2014.8.26.0100. 
O MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Dr. Fernando José Cúnico, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RAFAELA DONADIO XAVIER, CPF 369.296.938-47, que AMC 
- SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento 
de R$19.979,83 (Jan/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em 
lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído 
à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se 
de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertida de que será nomeado curador especial em 
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 3ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1089584-

04.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
JOELCIO MARQUES DE JESUS, brasileiro, empresário, CPF/MF sob o nº 266.777.268-78, que AD 
Ingredientes alimentares Ltda. lhe ajuizou uma ação Monitória, alegando em síntese, ser credora do 
montante de R$ 11.502,67 (novembro/2013), referente aos cheques descritos na inicial. Estando o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, a fim de tomar conhecimento da decisão nos 
seguintes termos: “Diante das especificidades do caso e, de modo a adequar o rito processual às 
necessidades do conflito objeto da ação, e considerando que não trará quaisquer prejuízos às partes, 
deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, na forma do art. 
139, VI, do C.P.C., garantindo o direito fundamental constitucional à duração razoável do processo. 
Ademais, é cediço que a conciliação neste tipo de demanda é deveras remota, recomendando-se a não 
aplicação do art. 334, do C.P.C.2) Cuida-se de ação monitória através da qual se pretende o pagamento 
de soma em dinheiro no valor indicado na inicial (ou a entrega de coisa; ou o adimplemento de obrigação 
de fazer ou não fazer), decorrente de prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, 
C.P.C.).Cite(m)-se o(s) réu(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia especificada na inicial 
(ou entregar a coisa; ou para executar a obrigação de fazer ou não fazer), hipótese em que ficará 
desobrigado dos encargos de sucumbência, ou para, no mesmo prazo, apresentar embargos ao mandado 
monitório, advertindo-o, ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, 
caso permaneça inerte, e do acréscimo de 5% do valor da causa, a título de honorários advocatícios (art. 
701 e 702, do C.P.C.).3) Defiro a citação do réu por edital. Prazo: 20 dias. Para apresentar defesa, se 
quiser, sob pena de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de dezembro de 2016. 

9ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 
30(trinta) DIAS. PROCESSO Nº 1131869-07.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 9ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
José Walter Chacon Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que é de interesse de EDUARDO BLEIWEISS 
PLOTZKY, CPF 016.380.817-19 e FERNANDA DEUTSCH PLOTZKY, CPF 296.932.548-
99, casados pelo regime de separação parcial de bens, a alteração do regime de bens 
no qual é regido o seu casamento, para a separação total de bens. O presente edital será 
publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 30 de janeiro de 2017. 

Heral S/A Indústria Metalúrgica
CNPJ 57.482.7130001-56 - NIRE 35.3.0003108.3
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas para Assembleia Geral Extraordinária, em 13/02/17, às 10hs, na sede social, à Rua Anita, 
225, Diadema/SP, para deliberarem sobre: (a) comunicar a saída do Diretor Administrativo, José Jorge Ferreira Freitas; (b) alterar 
o objeto e razão social da Sociedade; (c) alterar o endereço atual; (d) alterar o Estatuto Social no que se refere à administração da 
sociedade, bem como consolidá-lo. Diadema, 31/01/17. Denise Tubandt Jaquery. Diretora Presidente. (03, 04 e 07/02/2017)

TRM5 Serviços Ltda.
CNPJ/MF nº 65.893.745/0001-72 - NIRE nº 35.2.1011099-5

Edital de Convocação
Edital de Convocação para Reunião de Sócios da TRM5 Serviços Ltda. (“Sociedade”). O Sr. José Roberto Martins Pereira, 
na qualidade de sócio e administrador da Sociedade, convoca os demais sócios para a reunião que será realizada no dia 
13/02/2017, às 10:00 horas, em primeira convocação, e no dia 20/02/2017, às 10hs, em segunda convocação. Tal reunião 
será realizada na sede da Sociedade, na Rua Cruz de Malta, nº 28, Parada Inglesa, Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, CEP 02248-000, contando com a seguinte ordem do dia: alteração do endereço da sede da Sociedade. São Paulo/
SP, 02/02/2017. TRM5 Serviços Ltda. por José Roberto Martins Pereira - Diretor Geral. (04, 07 e 08/02/2017)

Guajará S/A. Empreendimentos Imobiliários
CNPJ N 55.472.146/0001-21

Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas desta sociedade, convidados a se reunirem, para a Assembléia 
Extraordinária, em Fevereiro, dia 15/02/2017, as 10:30 hs, na Alameda Casa Branca, nº 35, 20º 
andar, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Ciência da decisão judicial de 
demanda em curso; b) Estudo e aprovação de medidas para solucionar o problema mencionado no 
item a; c) Outros assuntos afins. São Paulo, 06/02/2017. (07, 08 e 09/02/2017)

1ª Vara Cível – Regional Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1060657-23.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - 
Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) INTERESSADOS DESCONHECIDOS, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de José Antonio de Góis, alegando em síntese: O igrejá ré foi 
fundada em 31/03/2002, ocasião em que os presentes deliberaram e provaram o estatuto social, bem 
como a eleição e a posse de sua primeira diretoria e delegados representativos para o triênio 
2002/2005, conforme ata de fundação lavrada na referida data. Após a deliberação e a aprovação do 
estatuto social e a eleição única chapa que se apresentou para concorrer ao pleito, a diretoria da 
igreja batista foi constituída. De acordo com o artigo 13, do estatuto social da igreja a mesma será 
dirigida por uma diretoria eleita pela Assembléia Geral, por 3 anos. A gestão iniciou em 31/03/2002 e 
durou até 30/03/2005. Portanto não existe diretoria legitimada a convocar assembléia geral eleitoral, 
considerando que a primeira e única eleita teve seu mandato eleitoral encerrados há mais de 11 anos, 
a igrejas ficou impedida de realizar eleições, para adequar-se ao Código Civil. O autor pedindo a 
procedência total da ação, e nomeação como administrador provisório da ré até a instituição de um 
administrador eleito em conformidade com o estatuto. Dando-se à causa o valor de R$10.000,00. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

DSV Air & Sea Logística Ltda.
CNPJ/MF Nº 14.788.474/0001-54 - NIRE 35.226.148.105
Ata de Reunião das Sócias Realizada em 30/12/2016.

Data/Hora/Local: 30/12/2016, as10hs, sede social, Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.511, 3º andar, CEP 04571-
011, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidida e secretariada-Jesper Kenneth
Jorgensen. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) “Protocolo e Justificação de Incorporação da DSV Air
& Sea Logística Ltda. e da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda. Pela UTI do Brasil Ltda.”, datado
de 05/12/2016, que é o Documento I da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da sociedade;
(b) Laudo de Avaliação do Acervo Líquido da sociedade, elaborado pelos seguintes peritos avaliadores Bruno Hatadani
Simioli, Diego Guirado Nogueira de Almeida e Adriana Zacharias Scapolan, previamente contratados pela UTI do
Brasil Ltda., laudo esse que é o Documento II da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede,
o qual indica ser o valor da parcela do acervo líquido desta sociedade, em 30/11/2016, de R$ 29.938.321,00, dos quais
R$ 17.433.579,00 correspondem ao valor que excede o valor da participação da sociedade no capital social da UTI do
Brasil Ltda.; (c) Incorporação desta sociedade pela UTI do Brasil Ltda., com sede em São Paulo/SP, Avenida Engenheiro
Luiz Carlos Berrini, 105, conjunto 172, 17º andar, torre 3, setor B, Thera Comercial, Cidade Monções, CEP 04571-010, NIRE
35.215.306.979, CNPJ/MF 02.735.565/0001-42, com base no previsto no Protocolo e Justificação de Incorporação acima
aprovado; (d) consignar que, em decorrência da incorporação acima mencionada, (i) o atual estabelecimento sede da
sociedade, São Paulo/SP, Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.511, 3º andar, CEP 04571-011, registrado na JUCESP/
NIRE 35.226.148.105, CNPJ/MF 14.788.474/0001-54 será extinto; e (ii) os atuais estabelecimentos filiais da sociedade, a
seguir indicados, serão absorvidos e extintos pela UTI do Brasil Ltda. e passarão a ser operados por filiais da UTI do Brasil
Ltda.: (ii.1) estabelecimento filial Santos/SP, Rua Martim Afonso, 24, conjunto 21, parte A, Centro, CEP 11010-060, NIRE
35.904.527.718, CNPJ/MF 14.788.474/0002-35; (ii.2) estabelecimento filial Rio de Janeiro/RJ, Avenida Rio Branco, 89, 11º
andar, sala 1.102, parte A, CEP 20040-004, NIRE 33.901.253.003, CNPJ/MF 14.788.474/0003-16; (ii.3) estabelecimento
filial Campinas/SP, Avenida José de Souza Campos, 575, 9º andar, conjunto 901, parte A, Edifício 575 Norte Sul, Cambuí,
CEP 13025-320, NIRE 35.904.681.041, CNPJ/MF 14.788.474/0004-05; (ii.4) estabelecimento filial Porto Alegre/RS, Ave-
nida Dom Pedro II, 367, conjunto 602, Higienópolis, CEP 90550-141, NIRE 43.901.730.292, CNPJ/MF 14.788.474/0005-
88; e (ii.5) estabelecimento filial Curitiba/PR, Rua Gonçalves Dias, 140, unidades 701 e 702, Edifício H.A. Henrique Almeida-
Offices Batel, CEP 80240-340, NIRE 41.901.392.433, CNPJ/MF  14.788.474/0006-69; (e) autorizar os administradores
e/ou os procuradores, a praticarem todo e qualquer ato necessário à efetivação da incorporação e a assinarem todos e
quaisquer documentos necessários para tal fim, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora; e (f)
consignar que, consumadas as providências legais da incorporação, a incorporadora declarará extinta a sociedade. Os
termos desta ata foram aprovados pelas sócias presentes, que a subscrevem. SP, 30/12/2016. (aa) Jesper Kenneth
Jorgensen-Presidente e Secretário. p.p. DSV Air & Sea Holding A/S - Jesper Kenneth Jorgensen; p.p. DSV Road Holding
A/S - Jesper Kenneth Jorgensen. JUCESP nº 51.814/17-1 em 26/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda.
CNPJ/MF Nº 10.426.234/0001-59 - NIRE 35.222.626.860
Ata de Reunião de Sócias Realizada em 30/12/2016.

Data/Hora/Local: 30/12/2016, às 9hs, sede social, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, conjunto 172,
parte B, 17º andar, torre 3, setor B, Thera Comercial, Cidade Monções, São Paulo/SP. Presença: Totalidade.
Convocação: Dispensada. Mesa: Presidida e secretariada-Jesper Kenneth Jorgensen. Deliberações Aprovadas
por Unanimidade: (a) “Protocolo e Justificação de Incorporação da DSV Air & Sea Logística Ltda. e da UTI do
Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda. Pela UTI do Brasil Ltda.”, datado de 05/12/2016, que é o
Documento I da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede; (b) Laudo de Avaliação do
Acervo Líquido da sociedade, elaborado pelos seguintes peritos avaliadores Bruno Hatadani Simioli, Diego Guirado
Nogueira de Almeida e Adriana Zacharias Scapolan, previamente contratados pela UTI do Brasil Ltda., laudo esse
que é o Documento II da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede, o qual indica ser o valor
da parcela do acervo líquido desta sociedade, em 30/11/2016, negativo em R$ 1.099.901,43; (c) Incorporação desta
sociedade pela UTI do Brasil Ltda., com sede em São Paulo/SP, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, conjunto
172, 17º andar, torre 3, setor B, Thera Comercial, Cidade Monções, CEP 04571-010, NIRE 35.215.306.979, CNPJ/
MF 02.735.565/0001-42, com base no previsto no Protocolo e Justificação de Incorporação acima aprovado; (d)
consignar que, em decorrência da incorporação acima mencionada, (i) o atual estabelecimento sede da sociedade,
São Paulo,/SP, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, conjunto 172, parte B, 17º andar, torre 3, setor B, Thera
Comercial, Cidade Monções, CEP 04571-010, JUCESP/NIRE 35.222.626.860, CNPJ/MF 10.426.234/0001-59 será
extinto; e (ii) a sociedade não tem filiais; (e) autorizar os administradores e/ou os procuradores da sociedade, a
praticarem todo e qualquer ato necessário à efetivação da incorporação e a assinarem todos e quaisquer documentos
necessários para tal fim; e (f) consignar que, consumadas as providências legais da incorporação, a incorporadora
declarará extinta a sociedade. Os termos desta ata foram aprovados pela sócia presente, que a subscreve.
SP, 30/12/2016. (aa) Jesper Kenneth Jorgensen-Presidente e Secretário. p. UTI do Brasil Ltda. - Jesper
Kenneth Jorgensen. JUCESP nº 51.815/17-5 em 26/01/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

UTI do Brasil Ltda. - CNPJ/MF Nº 02.735.565/0001-42 - NIRE 35.215.306.979
Ata de Reunião de Sócias Realizada em 30/12/2016.

Data/Hora/Local: 30/12/2016, na sede social, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, conjunto 172, 17º andar, torre 3, setor B, Thera Comercial, Cidade Monções, São Paulo/SP.
Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidida e secretariada por Jesper Kenneth Jorgensen. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) “Protocolo e
Justificação de Incorporação da DSV Air & Sea Logística Ltda. e da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda. Pela UTI do Brasil Ltda.”, datado de 05/12/2016, que
é o Documento I da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da sociedade; (b) ratificar a contratação, anteriormente feita pela administração desta sociedade,
dos seguintes peritos avaliadores, para avaliar o acervo líquido da DSV Air & Sea Logística Ltda. e da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda.: (i) Bruno Hatadani Simioli,
RG 28.330.593-9 SSP/SP, CPF 380.251.808-08-09, CRC-SP nº SP 316.030/O2, (ii) Diego Guirado Nogueira de Almeida, RG 22.828.895-2 SSP/SP, CPF 281.991.118-30, CRC-SP nº SP
270450/O-9; e (iii) Adriana Zacharias Scapolan, RG nº 47.899.440-0 SSP/SP, CPF 354.528.578-26, CRC-SP nº SP 296103/O-7; (c) Laudos de Avaliação dos Acervos Líquidos das sociedades
DSV Air & Sea Logística Ltda. e UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., elaborados pelos peritos avaliados acima mencionados, Laudos esses que são os Documentos
II e III da presente ata, autenticados pela Mesa e que serão arquivados na sede da sociedade, os quais indicam ser o valor do acervo líquido (i) da DSV Air & Sea Logística Ltda., em
30/11/2016, de R$ 29.938.321,00, dos quais R$ 17.433.579,00 correspondem ao valor que excede o valor da participação da DSV Air & Sea Logística Ltda. no capital desta sociedade;
e (ii) da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., em 30/11/2016, negativo em R$ 1.099.901,43; (d) consignar que os acervos das incorporadas são recebidos pela
sociedade pelos citados valores, que foram aceitos, respectivamente, pelas sócias da DSV Air & Sea Logística Ltda. e por essa sociedade, na qualidade de única sócia da UTI do Brasil
Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., conforme deliberações tomadas nas respectivas Reunião de Sócias realizadas nesta data; (e) incorporação da DSV Air & Sea Logística Ltda.
e da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda. pela UTI do Brasil Ltda., segundo os termos e condições previstos no Protocolo e Justificação de Incorporação acima aprovado,
consignando-se que: (1) com a incorporação da DSV Air & Sea Logística Ltda., as quotas do seu capital social serão extintas. O capital social será aumentado pelo valor da parcela do acervo
líquido da DSV Air & Sea Logística Ltda. que exceder o valor do seu investimento no capital social desta sociedade, acervo líquido esse fixado na forma prevista no item ‘c’ acima. Referido
aumento de capital será representado por novas quotas, do valor nominal de R$ 0,87 cada uma, em um número determinado em função do valor nominal das quotas do capital social desta
sociedade e do valor patrimonial das quotas da DSV Air & Sea Logística Ltda. que serão extintas em virtude da incorporação; (2) as quotas criadas em decorrência desse aumento de capital
serão subscritas pela DSV Air & Sea Logística Ltda., em nome de suas sócias, DSV Air & Sea Holding A/S e DSV Road Holding A/S, e a elas atribuídas, em substituição às quotas que detêm
do capital da DSV Air & Sea Logística Ltda., que serão extintas em virtude da incorporação, na forma descrita acima; (3) não haverá aumento de capital nesta sociedade quanto à parcela
do acervo líquido da DSV Air & Sea Logística Ltda. correspondente à sua participação no capital desta sociedade, já que o valor dessa parcela do acervo líquido já está representado no
patrimônio líquido desta sociedade. As quotas do capital social da sociedade, atualmente detidas pela DSV Air & Sea Logística Ltda., serão atribuídas diretamente às sócias da DSV Air &
Sea Logística Ltda., DSV Air & Sea Holding A/S e DSV Road Holding A/S, em substituição às quotas que elas detêm no capital social da DSV Air & Sea Logística Ltda., que serão extintas
em decorrência da incorporação, na forma descrita acima; (4) com a incorporação da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., as quotas do seu capital social serão extintas.
Considerando-se que o valor do acervo líquido da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda. é negativo, a sua incorporação será efetuada com redução de capital da
sociedade, mediante a extinção das quotas correspondentes; e (5) o cálculo da relação de substituição das quotas da DSV Air & Sea Logística Ltda. por quotas desta sociedade será feito,
para as referidas sócias da DSV Air & Sea Logística Ltda., com base no Balanço Patrimonial da DSV Air & Sea Logística Ltda., levantado em 30/11/2016, conforme os valores contábeis
existentes em seus livros naquela data; (f) aprovar, expressamente, o acima descrito esquema de substituição das quotas da DSV Air & Sea Logística Ltda. por quotas da UTI do Brasil
Ltda.; (g) aumento do capital social da sociedade, que corresponderá (i) ao valor da parcela do acervo líquido da DSV Air & Sea Logística Ltda. que exceder a sua participação no capital
social desta sociedade, no montante de R$ 17.433.579,00; menos (ii) o valor da redução do capital social desta sociedade ocasionada pelo acervo líquido negativo da UTI do Brasil
Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., no montante de R$ 1.099.901,43, que, desprezados R$ 0,03, totaliza R$ 16.333.677,54, passando dos atuais R$ 62.475.505,62, para
R$ 78.809.183,16, representado por 18.774.342 novas quotas, do valor nominal de R$ 0,87 cada uma, as quais serão subscritas pela DSV Air & Sea Logística Ltda., em nome de suas
sócias, sendo 18.774.341 quotas atribuídas à sócia DSV Air & Sea Holding A/S e 1 quota à sócia DSV Road Holding A/S, acertados os direitos fracionários; (h) consignar que as
71.810.926 quotas do capital social da UTI do Brasil Ltda., atualmente detidas pela DSV Air & Sea Logística Ltda., serão atribuídas diretamente às suas sócias, DSV Air & Sea Holding
A/S (71.810.922 quotas) e DSV Road Holding A/S (4 quotas), acertados os direitos fracionários, nos termos da alteração contratual abaixo aprovada; (i) consignar que, em decorrência
da incorporação da DSV Air & Sea Logística Ltda., (i) o atual estabelecimento sede da DSV Air & Sea Logística Ltda., São Paulo/SP, Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.511,
3º andar, CEP 04571-011, NIRE 35.226.148.105, CNPJ/MF 14.788.474/0001-54, será extinto; (ii) os atuais estabelecimentos filiais da DSV Air & Sea Logística Ltda. serão absorvidos e extintos
pela UTI do Brasil Ltda. e passarão a ser operados por estabelecimentos filiais da UTI do Brasil Ltda., conforme a seguir: (ii.1) estabelecimento filial, Santos/SP, Rua Martim Afonso, 24, conjunto
21, parte A, Centro, CEP 11010-060, NIRE 35.904.527.718, CNPJ/MF 14.788.474/0002-35, passará a ser operado pelo estabelecimento filial Santos/SP, na Rua Martim Afonso, 24, conjunto
21, Centro, CEP 11010-060, NIRE nº 35.902.129.839, CNPJ/MF 02.735.565/0008-19; (ii.2) estabelecimento filial Rio de Janeiro/RJ, Avenida Rio Branco, 89, 11º andar, sala 1.102, parte A,
CEP 20040-004, NIRE 33.901.253.003, CNPJ/MF 14.788.474/0003-16, passará a ser operado pelo estabelecimento filial Rio de Janeiro/RJ, Avenida Rio Branco, 89, 11º andar, sala 1.102,
Centro, CEP 20040-004, NIRE nº 33.900.533.690, CNPJ/MF 02.735.565/0009-08; (ii.3) estabelecimento filial Campinas/SP, Avenida José de Souza Campos, 575, 9º andar, conjunto 901,
parte A, Edifício 575 Norte Sul, Cambuí, CEP 13025-320, NIRE 35.904.681.041, CNPJ/MF 14.788.474/0004-05, passará a ser operado pelo estabelecimento filial Campinas/SP, Avenida José
de Souza Campos, 575, 9º andar, conjuntos 901 a 905, Edifício 575 Norte Sul, Cambuí, CEP 13025-320, NIRE 35.902.129.847, CNPJ/MF 02.735.565/0003-04; (ii.4) estabelecimento filial
Porto Alegre/RS, Avenida Dom Pedro II, 367, conjunto 602, Higienópolis, CEP 90550-141, NIRE 43.901.730.292, CNPJ/MF 14.788.474/0005-88, passará a ser operado pelo estabelecimento
filial Porto Alegre/RS, Rua Dom Pedro II, 367, 6° andar, sala 602, São João, CEP 90550-142, NIRE 43.900.816.592, CNPJ/MF 02.735.565/0011-14; e (ii.5) estabelecimento filial Curitiba/PR,
Rua Gonçalves Dias, 140, unidades 701 e 702, Edifício H.A. Henrique Almeida-Offices Batel, CEP 80240-340, NIRE 41.901.392.433, CNPJ/MF 14.788.474/0006-69, passará a ser operado
pelo estabelecimento filial Curitiba/PR, Rua Bispo Dom José, 2095, 7º andar, conjuntos 701 e 702, CEP 80440-080, NIRE 41.900.617.806, CNPJ/MF 02.735.565/0006-57; (j) consignar
que, em decorrência da incorporação da UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., o atual estabelecimento da sede da UTI do Brasil Logística, Transporte e
Armazenagem Ltda., São Paulo/SP, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, conjunto 172, parte B, 17º andar, torre 3, setor B, Thera Comercial, Cidade Monções, CEP 04571-010,
JUCESP/NIRE 35.222.626.860, CNPJ/MF 10.426.234/0001-59 será extinto. A UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda. não possui filiais; (k) declarar extinta a DSV
Air & Sea Logística Ltda. e a UTI do Brasil Logística, Transporte e Armazenagem Ltda., tendo sido observadas todas as formalidades legais para tanto; (l) aprovar a alteração da
denominação social da sociedade de UTI do Brasil Ltda. para DSV UTI Air & Sea Agenciamento de Transportes Ltda.; (m) aprovar, em decorrência das deliberações acima, o texto
do “Instrumento Particular de 42ª Alteração do Contrato Social da UTI do Brasil Ltda., para Mudança da Denominação Social para “DSV UTI Air & Sea Agenciamento de Transportes
Ltda.” e Aumento do Capital Social de R$ 62.475.505,62 para R$ 78.809.183,16, em virtude de Incorporação da DSV Air & Sea Logística Ltda. e da UTI do Brasil Logística, Transporte
e Armazenagem Ltda.; e de Consolidação do Contrato Social.”, que, assinado pelas sócias e datado de hoje, será arquivado, pelos meios próprios, concomitantemente com a presente,
na JUCESP; (n) autorizar os administradores e/ou procuradores da sociedade a procederem a todos os atos complementares as incorporações, inclusive os registros, arquivamentos e
averbações necessários à completa regularização da operação. Os termos desta ata foram aprovados pela sócia presente, que a subscreve. SP, 30/12/2016. (aa) Jesper Kenneth
Jorgensen-Presidente e Secretário. p. DSV Air & Sea Logística Ltda. -Jesper Kenneth Jorgensen. JUCESP nº 51.813/17-8 em 26/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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Às vésperas do carnaval, período em que há forte 
estímulo para a ingestão de bebidas alcoólicas, 
o principal objetivo do documento é alertar 

pediatras, pais, professores e os próprios adolescentes 
para os prejuízos do consumo precoce. “As crianças e 
os adolescentes precisam de orientações seguras para 
melhorar a qualidade de vida e seus hábitos, porque 
sabemos que há uma exposição prejudicial deles ao 
álcool e às drogas”, explica a pediatra Luciana Silva, 
presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Segundo estudos científi cos citados no guia, quase 
40% dos adolescentes brasileiros experimentaram 
álcool pela primeira vez entre 12 e 13 anos, em casa. A 
maioria deles bebe entre familiares e amigos, estimu-
lados por conhecidos que já bebem ou usam drogas. 
Entre adolescentes de 12 a 18 anos que estudam nas 
redes pública e privada de ensino, 60,5% declararam 
já ter consumido álcool.

As pesquisas mostram 
que o tipo de bebida mais 
consumida entre os jovens 
varia de acordo com a re-
gião. No Norte e Nordeste 
do país, a preferência 
é pela cerveja, seguida 
do vinho, enquanto no 
Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul há consumo maior de 
destilados, como vodca, 
rum e tequila. Essas últi-
mas, geralmente são mais 
consumidas em “baladas”, 
onde é comum a mistura 
de álcool a outras bebidas 
não alcoólicas, como refrigerantes ou sucos.

Os médicos ressaltam que quanto menor a idade 
de início da ingestão de bebida alcoólica, maiores as 
possibilidades de se tornar um usuário dependente ao 
longo da vida. De acordo com pesquisas, o consumo 
antes dos 16 anos aumenta signifi cativamente o risco 
de beber em excesso na idade adulta. “O indivíduo 
adolescente está numa idade em que parte do cére-
bro ainda está se formando e que o comportamento 
impulsivo é muito grande. Quem bebe precocemente 
tem muita chance de usar o álcool de forma abusiva 
na vida adulta”, explicou Luciana Silva.

Para especialistas, o consumo precoce pode levar a 
uma série de consequências nocivas. Os adolescentes 
que se expõem ao uso excessivo de álcool podem 
ter sequelas neuroquímicas, emocionais, défi cit de 
memória, perda de rendimento escolar, retardo no 
aprendizado e no desenvolvimento de habilidades, 
entre outros problemas. O custo social do uso abusivo 
de álcool também é elevado. Os adolescentes fi cam 
mais expostos a situações de violência sexual e tendem 
a apresentar comportamento de risco, como praticar 
atividade sexual sem proteção, o que pode levar à 
gravidez precoce e à exposição a doenças sexualmente 
transmissíveis.

O alcoolismo entre 12 e 19 anos também eleva a 
probabilidade de envolvimento dos jovens em aci-
dentes de trânsito, homicídios, suicídios e incidentes 
com armas de fogo. “A mortalidade nessa faixa etária 

Guia alerta sobre consumo precoce 
de bebidas alcoólicas entre jovens

A ingestão precoce de álcool é a principal causa de 
morte de jovens de 15 a 24 anos de idade em todas 
as regiões do mundo. O dado está no Guia Prático de 
Orientação sobre o impacto das bebidas alcoólicas 
para a saúde da criança e do adolescente, lançado pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

No Norte e Nordeste do país, a preferência é pela 
cerveja, seguida do vinho. Preferência

varia de acordo com a região.

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

está intimamente ligada 
ao consumo precoce do 
álcool”, alerta a pediatra. 
Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
cerca de 2,5 milhões de 
pessoas morrem a cada 
ano no mundo devido ao 
consumo excessivo de 
álcool. O índice chega a 4% do total da mortalidade 
mundial e é maior do que as mortes registradas em 
decorrência da aids ou tuberculose.

O guia traz ainda dados de pesquisas internacio-
nais que mostram que nos Estados Unidos, a bebida 
alcoólica está mais associada à morte do que todas as 
substâncias psicoativas ilícitas, em conjunto. Segundo 
o manual, os acidentes automobilísticos associados ao 

álcool são a principal cau-
sa de morte entre jovens 
de 16 a 20 anos, mais que 
o dobro da prevalência 
entre os maiores de 21 
anos.

Os especialistas que 
elaboraram o documento 
afi rmam que o consumo 
de álcool e drogas du-
rante a adolescência está 
associado a vários fatores, 
como a sensação juvenil 
de onipotência, o desafi o 
à estrutura familiar e so-
cial, à curiosidade e im-
pulsividade, necessidade 

de aceitação, busca de novas experiências e baixa 
autoestima. O documento chama a atenção para a 
forte infl uência de amigos que usam drogas e de um 
ambiente familiar conturbado e desestruturado como 
fatores determinantes para o envolvimento precoce de 
crianças e adolescentes com o álcool. Colaboram ainda 
o fácil acesso às bebidas no Brasil e o marketing que 
associa o álcool a prazer, sucesso, beleza e poder.

A entidade defende que propagandas dessa nature-
za, em qualquer veículo, sejam completamente proi-
bidas. E que haja mais investimento em campanhas 
de prevenção que mostrem as reais consequências 
e malefícios do consumo de álcool e drogas, já que a 
falta de informação é apontada como outro fator que 
propicia o uso abusivo dessas substâncias.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, regulamentado pela Lei 13.106/ 2015, vender ou 
oferecer bebida alcoólica para menores de 18 anos é 
crime que pode resultar em detenção de dois a quatro 
anos do vendedor, aplicação de multa de até R$ 10 mil 
ou interdição do local de venda. A legislação também 
restringe o horário de veiculação de propagandas de 
bebidas alcoólicas em emissoras de rádio e televisão. 
A Sociedade Brasileira de Pediatria ressalta, contudo, 
que no Brasil a falta de aplicação da lei e a permissivi-
dade das famílias têm estimulado o consumo precoce 
de álcool.

Diante das graves consequências do uso abusivo 
do álcool na infância e na adolescência, a Sociedade 

Brasileira de Pediatria faz 
diversas recomendações 
aos médicos, educadores 
e familiares. Entre outros 
pontos, a entidade defen-
de o fortalecimento da 
articulação entre as áreas 
de saúde e de educação 
para promover ações que 
estimulem hábitos mais 
saudáveis.

A SBP destaca a parti-
cipação escolar, dos mé-
dicos e a estruturação do 
ambiente doméstico como 
estratégias de proteção 
da criança e do adoles-
cente. A responsabilidade 
na proteção dos jovens 
é compartilhada pelos 
pediatras, que podem 
orientar os pacientes não 

só com questões relacionadas à saúde, mas também 
à educação e ao comportamento. 

O guia recomenda que, durante as consultas, o pro-
fi ssional se mostre aberto às dúvidas e aos questiona-
mentos dos jovens e a ouvir as demandas dos pacientes 
sem julgá-los, além de trazer esclarecimentos e apontar 
caminhos de prevenção. Aos pais e familiares, a SBP 
recomenda a não ingestão de álcool durante os perí-
odos de gestação e amamentação, a não exposição de 
crianças ao uso de bebidas alcoólicas em festas fami-
liares ou outras situações sociais e, principalmente, a 
orientar e conversar com os fi lhos sobre os riscos do 
consumo precoce.

Seguindo as diretrizes da Organização mundial da 
Saúde, a SBP sugere que a questão do uso do álcool e 
das drogas seja tratada como um problema de saúde 
pública. “Para nós, é indispensável o acesso à infor-
mação. Precisamos de medidas mais sérias, vindas 
do governo e de campanhas nas escolas, para que as 
crianças e os adolescentes se informem de que não 
devem se expor a volumes muito grandes de bebidas 
e drogas nessa faixa etária (ABr).
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O monitoramento 
contínuo pode ajudar 
a bloquear ameaças

A maioria das 

organizações 

de segurança 

historicamente tem se 

concentrado na parte 

da prevenção no ciclo 

de vida de defesa contra 

ameaças, formado por 

prevenção-detecção-

correção. A proliferação 

de algumas violações 

de segurança de alto 

nível nos últimos 

anos, no entanto, tem 

demonstrado a fraqueza 

dessa estratégia.
 

As brechas existem mes-
mo nas mais formidáveis 
defesas de segurança. 

Os atacantes tornaram-se cada 
vez mais sofi sticados e persis-
tentes. E os funcionários con-
tinuam a tomar más decisões 
que expõem suas organizações 
a violações.

Em muitos dos ataques que 
vimos no último ano, uma vez 
que os atacantes obtém uma 
posição, eles podem se mover 
livremente com pouca chance 
de detecção. Isso ocorre por-
que as empresas colocam a 
maior parte de seus esforços na 
prevenção. Mais cedo ou mais 
tarde, um sistema de opera-
ções de segurança sustentável 
exigirá uma ênfase equilibrada 
na detecção e correção para 
acompanhar os esforços de 
prevenção.

Esta mudança é na men-
talidade. Segurança nesta 
nova era não é mais sobre a 
construção de um fosso e uma 
parede no castelo e, em segui-
da, garantir a conformidade. 
Trata-se agora de implementar 
uma abordagem sustentável e 
proativa para garantir que a 
empresa possa se adaptar in-
teligentemente e rapidamente 
à medida que novas formas de 
ameaça forem identifi cadas.

O uso de técnicas de moni-
toramento contínuo podem 
ajudar a melhorar as operações 
de segurança identificando 
proativamente a atividade 
anormal da rede ou o compor-
tamento do usuário visando a 
exfi ltração das joias da coroa 
digital de uma organização. 
Aqui está uma amostra do quão 
assustador é este desafi o de 
agulha no palheiro: Recente-
mente trabalhamos com uma 
grande agência de saúde cujo 
sistema de informações de 
segurança e gerenciamento de 
eventos (SIEM) estava proces-
sando mais de 700 eventos por 
segundo - cerca de 17 milhões 
por dia - de mais de 50.000 
endpoints. A capacidade da 
agência para fi ltrar o ruído, 
detectar e validar ataques 
relevantes, era muito limitada. 
Triagem, coleta de evidências 
e análise forense eram todas 
manuais e reativas.

Os atacantes são atraídos 
para estes tipos de ambien-
tes. Eles vão aproveitar as 
redes mal arquitetadas sem 
segmentação, movendo-se 
lateralmente em um sistema 
de TI (pivô) e usando sistemas 
mal confi gurados, bem como 
a sincronização de contas de 
administração local e técnicas 
de ataque como pass-a-hash ou 
pass-the-token.

Eles podem então listar 
ferramentas padrão de admi-
nistração do sistema e outras 
ferramentas sysadmin para 
disfarçar sua rede de espio-
nagem. Este tipo de ativida-
de invasiva pode se manter 
por meses, ou anos, com a 
organização alvejada sem ter 
conhecimento.

É por isso que torna-se im-
perativo estabelecer uma visão 
de linha de base de como os 

fl uxos de informação "normais" 
se parecem em seu ambiente 
de TI. Você precisa entender 
o normal para que você possa 
começar a priorizar atividades 
que parecem ser fora da norma. 
Concentre-se nos ativos críti-
cos em seus sistemas de TI. 

Crie uma lista de ativos 
priorizados: controladores de 
domínio, exchange servers, 
dispositivos de infraestrutura 
de rede, bases de dados inter-
nas, servidores web e serviços 
de fornecimento de dados 
externos.

Associe as ações de resposta 
a incidentes pré-aprovadas 
com elas: bloqueio de portas, 
tráfego Blackhole, desativa-
ção de contas, isolamento do 
sistema, busca por vulnerabi-
lidades, etc.

O monitoramento contínuo 
fornece informações sobre 
os fl uxos de dados na empre-
sa - mostra "como" as coisas 
acontecendo no ambiente 
de TI, não apenas o "quem". 
Um bom programa de moni-
toramento contínuo inclui a 
coleta e análise de dados a 
partir dos quais indicadores 
de ataque e indicadores de 
comprometimento podem ser 
extraídos de várias fontes, tais 
como: padrões de navegação, 
registros de DNS, tráfego 
netfl ow, serviços e processos 
em execução em servidores e 
estações de trabalho. 

Ao adotar uma abordagem 
de monitoramento contínuo 
otimizada, assume-se que sua 
organização estará comprome-
tida - ou já foi. Seu foco, em 
seguida, muda de prevenção 
orientada por conformidade 
para ativamente procurar e 
combater as ameaças aos re-
cursos digitais mais valiosos.

O que está envolvido nesta 
abordagem? As soluções SIEM 
que foram previamente enter-
radas sob milhões ou bilhões de 
alertas e eventos externos po-
dem ser ajustadas para ingerir 
logs que são signifi cativos na 
detecção de atividade interna 
suspeita. As organizações 
também podem implementar 
ferramentas como honeypots 
internos e usar outras técnicas 
para enganar o invasor como 
honey tokens, sistemas de aler-
ta precoce, alertando quando o 
atacante já está dentro.

Uma boa defesa começa com 
uma base sólida. Neste caso, 
uma arquitetura de rede sólida. 
Ao segmentar adequadamente 
sua rede, por exemplo, você 
pode concentrar suas defesas 
de segurança e monitoramen-
to em torno das áreas que 
contêm seus recursos digitais 
mais valiosos. Isso torna mais 
difícil para os atacantes para 
alcançar seu objetivo, já que 
eles se movem lateralmente 
para encontrar acesso às joias 
da coroa, aumentando as chan-
ces de prevenção e detecção 
através de fi ltragem de entrada 
e saída.

Seu objetivo é impedir que 
o atacante seja bem sucedido. 
No fi nal, o tempo se torna 
seu inimigo fi nal. Você pre-
cisa compactar os tempos de 
permanência na detecção e 
remediação. 

Passar da prevenção passiva 
e detecção para defesa proati-
va não só faz a empresa melhor 
preparada para a violação ine-
vitável, melhora a maturidade 
operacional, aumenta visibili-
dade em atividades normais e 
anormais, minimizando o ruído 
em monitoramento do SIEM. E 
ainda  ajuda a sua empresa a 
melhorar as competências e a 
formação de equipes, alcançar 
uma reação mais rápida aos 
ataquese obter maior visibili-
dade da segurança de rede e 
endpoint. 

 
(*) É diretor de Foundstone Services 

na Intel Security.

Ismael Valenzuela (*)
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do setor, apresentará as mais recentes tecnologias de aplicações para 
áreas como medicina, arquitetura e construção, automotivo, indústria 
aeroespacial, brinquedos, agricultura, entre outros (http://www.insi-
de3dprintingbrasil.com.br/).

Alex Pinhol (*)

Neste sentido, o que podemos ver atualmente é um esta-
belecimento da prática no mercado que, respaldada por 
resultados cada vez mais palpáveis nos negócios das empre-

sas que apostam nela, tem cada vez mais espaço e credibilidade. 
A partir disso, torna-se possível identifi car algumas tendências 
importantes que devem nortear este segmento, principalmente 
no que tange às PMEs, pelos próximos anos.

Mobilidade

A adaptação dos sites para dispositivos móveis será uma regra 
obrigatória do jogo. Segundo a E-bit, as compras realizadas através 
de dispositivos móveis devem representar 40% de todo o fatura-
mento do e-commerce brasileiro até o fi nal de 2017. Outro dado 
que respalda este argumento foi publicado pela PWC: segundo 
a consultoria, os gastos do brasileiro via smartphones e tablets 
devem crescer a uma média de 6% ao ano até 2020, chegando a 
movimentar o equivalente a US$ 48,7 bilhões de dólares até lá.

SEO Mobile

Entre as diversas atualizações do Google para melhorar a 
experiência do usuário podemos destacar o projeto AMP (Ac-
celerated Mobile Pages), que tem como premissa melhorar as 
pesquisas feitas via dispositivo móvel como uma das tendências 
para este ano. O uso da ferramenta – que embora seja essencial, 
ainda é novidade para muitos profi ssionais do ramo – possibilita 
um aumento de até 4x na velocidade do carregamento de uma 
página em celulares e tablets.

Utilização de vídeos 

Vivemos um momento de total crescimento no uso de vídeos nas 
redes sociais – área na qual o YouTube é rei e nada de braçada. 
Pessoas e empresas vêm usando a ferramenta como forma de se 
comunicar com seu público em suas timelines. Assim, as PMEs 
também devem fi car atentas a essa tendência e começar a aderir 
à ideia de incluir a produção e divulgação de vídeos relacionados 
a seus produtos e serviços em seus projetos de marketing digital 
– sejam eles em formato horizontal ou vertical, outra tendência 
ditada pelo uso de dispositivos móveis.

Redes sociais

O brasileiro é um dos povos mais ativos nas redes sociais em 
todo o mundo – atualmente, são mais 90 milhões de pessoas 
navegando no Facebook, Twitter, Instagram e as empresas estão 
cada vez mais cientes do potencial de geração de negócios que 
essas redes possuem. Contudo, é muito comum vermos posta-
gens de marketing sem nexo, sem um estudo básico do que se 
quer transmitir e do público a ser atingido. Por outro lado, as 
próprias redes estão atentas ao público, cada dia mais exigente 
na busca por informações – o Facebook, por exemplo, acaba 
de lançar duas novas ferramentas: a Live Áudio, que transmite 
áudio em tempo real, e a Plataforma de Jornalismo, que tem o 
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Que o marketing digital deve ditar o futuro do comércio pela Internet ninguém mais duvida

objetivo de melhorar o consumo de notícias através de parcerias 
com portais de conteúdo.

Assim, é importante que as empresas estejam alinhadas às 
redes, usem essas ferramentas, apostem em novos formatos e 
linguagens, mas que se estruturem estrategicamente pra isso. 
Além disso, elas precisam pensar no planejamento, entender 
seu público e ter muito claros seus próprios objetivos dentro das 
redes sociais, porque elas estão aí pra fi car.

Google Adwords e Facebook ads

Esses nunca deixam de ser tendência porque estão sempre 
incrementando suas funcionalidades e ferramentas. Enquanto o 
Facebook não é mais somente uma plataforma que disponibiliza 
anúncios indiscriminadamente – pelo contrário, a rede, que é pura 
análise de dados e vem progredindo de forma mais assertiva que 
nunca, deve ampliar sua receita com anúncios em até 5 vezes este 
ano –, o Google também vem evoluindo suas ferramentas busca, 
display e remarketing, além de prometer atualizações importan-
tes no que se refere a segmentação e business intelligence para 
atrair mais anunciantes.

E-mail marketing

O uso do e-mail marketing continua crescendo em todo o 
mundo. Segundo uma pesquisa publicada pela Adobe no segundo 
semestre de 2015, 58% das pessoas preferem o e-mail como forma 
de se conectar com suas marcas preferidas. Já um relatório do 
Radicati Group, publicado no início do ano passado, afi rmava que 
até o fi nal de 2016 o mundo todo teria 4,3 bilhões de pessoas com 
contas de e-mail válidas. Por isso, sua empresa precisa utilizar 
essa poderosa ferramenta. Contudo, o uso precisa ser adequado 
ao que o consumidor atual exige: ele não quer apenas e-mails 
com promoções de produtos. O consumidor 2017 quer conteúdo, 
dicas, informações úteis, sendo mais difícil de ser convencido 
hoje do que alguns anos atrás.

Outro ponto importante: evite comprar listas de e-mails, por-
que o consumidor de hoje não aceita spam e conta com os mais 
relevantes servidores de e-mail do mercado – Gmail, Yahoo e 
Hotmail, entre outros – a seu favor nessa batalha. Desta forma, 
invista em e-mail marketing, mas tenha sempre em mente que é 
necessário conhecer bem seu público, criar sua própria lista de 
e-mails, planejar, criar estratégias e ser assertivo, assim como 
com qualquer outra ferramenta de marketing digital.

(*) É especialista em Marketing Digital para pequenas e médias empresas e CEO 
da Webfoco. No blog.webfoco.com, Alex aborda diversos assuntos do ambiente 

digital, tais como Otimização de Sites, Links Patrocinados, Landing Pages, 
Inbound Marketing, entre outros. Além disso, possui em seu portfólio cases em 
mais de 800 clientes atendidos - de diversos segmentos do mercado -, milhões 

de reais em investimento em mídias como Google e Facebook.

A tecnologia é uma grande aliada das 
pessoas – tanto na esfera profi ssional 
quanto profi ssional - e, por esse motivo, 
está totalmente presente no dia a dia das 
empresas. Com as cidades não é diferente, 
existem diversas soluções que podem ser 
implementadas para oferecer bem-estar 
aos cidadãos. E não importa o número de 
habitantes – municípios de todos os portes 
podem se benefi ciar ao se tornarem real-
mente digitais.

Para se encaixar nesta categoria, é preciso 
atender a pelo menos um dos seguintes 
critérios: fornecer sinal de internet (Wi-Fi) 
gratuito para os cidadãos – em pelo menos 
em áreas determinadas - disponibilizar 
ferramentas e infraestrutura de governo 
eletrônico (e-gov), como serviços de aten-
dimento via web; e/ou ligação de órgãos e 
prédios públicos por meio de cabeamento 
óptico ou rádio enlace. No Brasil, já existem 
diversos municípios que se encaixam em 
algum destes critérios, apenas no Estado de 
São Paulo são 173, segundo o portal Rede 
Cidade Digital.

Um exemplo é Bom Jesus dos Perdões, 
localizado no interior paulista. Lá há inter-
net gratuita para todos, além de salas de 
treinamentos com computadores e lousas 
digitais - tanto para capacitação de cidadãos 
como nas escolas, para auxiliar no desen-
volvimento dos alunos. Outro exemplo é a 
cidade Sud Menucci, também no interior de 
SP, que além de acesso gratuito à internet, 

implementou tecnologias que interligam 
os principais órgãos públicos à prefeitura, 
visando agilizar a comunicação para um 
melhor atendimento aos munícipes.

Apesar destes critérios defi nirem se uma 
cidade é ou não digital para o governo, exis-
tem outras formas de uso da tecnologia que 
podem impactar positivamente uma região 
e seus moradores, principalmente na área 
de segurança. Afi nal, os problemas neste 
setor afetam grande parte da população 
brasileira. A implementação de câmeras 
de monitoramento é um bom começo, mas 
vale ressaltar que, além de instalar os equi-
pamentos em diversos pontos da cidade, 
é preciso um serviço de inteligência que 
esteja programado para detectar o incidente 
e avisar um operador imediatamente – ga-
rantindo rapidez na resolução do problema. 
Por isso, também é importante a integração 
com centrais como da Polícia Militar, Guarda 
Municipal e Bombeiros.

Em Alfenas, município mineiro localizado 
a 342 Km de Belo Horizonte, para inibir atos 
criminosos a prefeitura faz uso das soluções 
de videomonitoramento IP integradas a um 
Centro de Controle Operacional (CCO). O 
objetivo é identifi car os pontos com maior 
índice de criminalidade. As imagens cap-
tadas pelas câmeras são transmitidas para 
o CCO, permitindo visualização em tempo 
real do local, análise efi ciente da situação e 
ação ágil em eventuais emergências.

O reconhecimento facial também é um 

forte aliado nos projetos de segurança, 
principalmente na identifi cação de suspei-
tos. Mas pode auxiliar em outras frentes, 
como na cidade de Campinas (SP), em que 
é utilizado no transporte público a fi m de 
evitar que uma pessoa se passe por outra 
que tenha o benefício de gratuidade.

A cidade pode se tornar digital por meio 
do uso de aplicativos móveis pelos cidadãos, 
que permite a notifi cação de problemas na 
cidade, como acidentes de trânsito, assaltos, 
buracos, inundações, poda de árvores entre 
outras, que geram chamados diretamente 
no centro de comando e controle da cidade, 
com o posicionamento geográfi co do evento, 
dados do cidadão notifi cador e detalhes 
do evento, como por exemplo, vídeos ou 
imagens. Esta comunicação direta entre 
o cidadão e o CCO da cidade permite um 
melhor conhecimento e atendimento ao 
evento, pois geram informações com mais 
detalhes e mais rápido que pelas vias ofi ciais, 
como o 190, 192.

Não é de hoje que estamos cientes de 
que a tecnologia está aí a serviço de todos. 
Basta um olhar atendo dos governantes na 
avaliação de quais são as demandas da sua 
região e quais as soluções mais adequadas 
para resolver as questões.

 
(Fonte: Cristiano Felicíssimo é diretor da Seal 

Telecom - integradora de soluções customizáveis, 
que agrega tecnologias inovadoras para o 

desenvolvimento de projetos efi cientes e viáveis 
economicamente).

Cidade Digital: tecnologia em
benefício dos cidadãos

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ANNA APPARECIDA LOSANO, 
REQUERIDO POR MARISTELA APARECIDA LOSANO - PROCESSO Nº1015967-
25.2015.8.26.0008. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional 
VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 11 de agosto de 2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de ANNA APPARECIDA 
LOSANO, CPF 760.065.148-34, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial e nomeada como CURADORA, em caráter 
DEFINITIVO, a Sra. Maristela Aparecida Losano. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 18 de agosto de 2016. 
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Esta terça, o décimo segundo dia da lunação ainda é um momento tenso e turbulento, sendo bom ter cuidado em todos os 
assuntos. Desde cedo a Lua ingressa em Câncer e deixa o astral mais sensível e amoroso. Ainda de manhã Mercúrio ingressa 
em Aquário e abre a mente. De agora em diante a comunicação fi ca mais fácil e racional e será possível ter muitas ideias 
originais. Com isso aumenta a criatividade. Durante o dia poderemos ter alguns desentendimentos e difi culdades passageiras 
nas relações. A Lua em mau aspecto com Vênus e Marte pode gerar desencontros e hostilidade nos relacionamentos. A noite 
deve ser mais tranquila. A Lua em aspecto positivo com Netuno aumenta a sensibilidade e nos deixa mais compreensivos.
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Poderá resolver assuntos pendentes 
através da efi ciência e praticidade e a 
facilidade de convencer pela palavra. 
Decisões devem ser tomadas antes 
da metade do mês, mas mantenha 
a paciência e a comunicação dentro 
da rotina à tarde, não faça nada até o 
momento certo. 83/283 – Claras.

A carreira sairá ganhando se você 
ampliar suas ambições e se dispu-
ser a evoluir em territórios ainda 
inexplorados. Os projetos tendem a 
se fi rmar e começam a serem bem-
sucedidos melhorando seus ganhos. 
A necessidade de reconhecimento 
e aplauso atrapalha neste período. 
29/329 – Azul.

O relacionamento íntimo e sexual 
pode revelar um novo interesse 
entre você e a pessoa amada. 
Mostre-se objetivo e comunicativo 
nas atitudes que tomar e coloque 
tudo em ordem. Maior atenção para 
o lazer e acentua o dom de liderança 
para a conquista de posições novas. 
34/534 – Amarelo.

Situações críticas começam a serem 
afastadas e a vida deverá se estabi-
lizar neste fi nal de mês. Veja tudo 
com clareza, sem iludir-se, pois, 
isto cria confusões em sua rotina. 
O autocontrole e a disciplina devem 
ser mantidos, pois o egocentrismo 
atrapalha.  56/756 – Verde.

A vida amorosa continua bastante 
intensa e apaixonada, mas tudo se 
estabiliza e fi ca em ordem. O dia 
não é muito favorável a relação 
com as pessoas principalmente 
pela falta de foco. Tente fi car nas 
suas atividades rotineiras, nada de 
rompantes ou de tomar iniciativas. 
96/396 – Dourado.

Precisa evitar o desgaste de sua 
imagem com atitude crítica e de-
talhista demais. Será bom assumir 
os compromissos e cumprir o que 
foi proposto. Mas evite trabalhos 
na rua ou que precisem de muitos 
deslocamentos.  Alguém que andava 
afastado voltará ao seu convívio. 
21/421 – Verde.

Usufrua o convívio com o seu ambien-
te e dos seus amigos, saia da rotina e 
divirta-se neste momento de festas. 
A Lua em Câncer pode aumentar o 
lado passional e ciumento. Algumas 
dúvidas o farão refl etir um pouco 
mais e colocar a cabeça em ordem. 
90/390 – Vermelho.

Acentua-se o dom de liderança para 
a conquista de coisas novas na vida. 
Com o Sol indo daqui a algumas 
horas para a casa quatro, mantenha 
contato mais próximo com seu am-
biente, a casa e a sua família. Use 
toda sua sensualidade para chamar 
a atenção de alguém que lhe é atra-
ente. 02/702 – Branco.

Aprenda a procurar os interesses 
comuns – o prazer de sonhar junto 
será precioso – irá trazer satisfação 
e alegria de manhã. O que andava 
atrapalhado pode ser resolvido e 
um plano deverá ser colocado em 
prática depois do carnaval. 43/443 
– Marrom.

Sua vida começará no fi nal desta 
semana a andar mais depressa e os 
acontecimentos serão renovadores 
até o fi nal de fevereiro com o Sol indo 
daqui a uma semana para a casa dois, 
a casa do dinheiro. Aguarde uma 
oportunidade de melhoria material. 
67/667 – Azul. 

Tudo renasce naturalmente com 
o Sol transitando em seu signo e 
ativando sua personalidade esta 
semana. Um novo astral se inicia 
depois do seu aniversário, aguarde 
até lá. Suas forças vitais se renovam 
e devem ser usadas de forma obje-
tiva para encontrar boas soluções. 
92/592 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Vênus 
e Marte pode gerar desencontros e 
hostilidade nos relacionamentos. 
O autocontrole pode ajudar a não 
exagerar e cometer excessos a 
tarde. No começo do dia com a Lua 
em Câncer aumenta a energia para 
sair e se divertir no fi nal desta terça. 
76/476 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 07 de Fevereiro de 2017. Dia de São Ricardo de Tos-
cana, Santa Juliana de Bolonha, Santa Coleta, Santa Eugênia, Dia 
da Beata Maria da Providência e Dia do Anjo Iehuiah, cuja virtude 
é a simpatia. Dia do Gráfico.Hoje aniversaria o cantor Pepeu 
Gomes que completa 65 anos, o ator James Spader que nasceu 
em 1960, o ator Ashton Kutcher que faz 39 anos, a atriz Carolina 
Magalhães que nasceu em 1979 e a atriz Tina Majorino que chega 
aos 32 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui uma percepção bas-
tante aguda a respeito da malícia das pessoas. É dado a ilusões, 
mas de um modo geral sabe reconhecer a realidade e não costuma 
enganar-se nessa área. Espontâneo e cheio de ideais contagia as 
pessoas; inteligente, prático e realista. É uma pessoa que aceita 
novas ideias, é progressista. Um de seus desafi os é reconhecer o 
seu poder interior. Precisa de um lar tranquilo para deixar fl uir o 
melhor de sua personalidade e amadurecer como pessoa. Uma vez 
observadas essas condições, tende a desenvolver notável poder de 
concentração.

Simpatias que funcionam
Simpatia poderosa para proteger a família: Ferva 2 
copos de água com 1 galhinho de arruda. Espere amornar, coe 
e despeje dentro de 1 vidro pequeno. Em seguida, percorra 
sua casa com esse preparado, pingando algumas gotas nos 
cantos dos cômodos. Enquanto faz isso, diga: “Em nome 
de Deus Todo-Poderoso, eu espanto os maus espíritos que, 
porventura, estejam habitando este lar, pois esta é uma casa 
de Deus e só aos Seres da Luz é permitido habitá-la, graças 
a Deus”. Despeje a água que sobrou na pia e jogue tudo que 
sobrou no lixo. Lave bem as mãos após o ritual.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, pobre-
za. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. Com 
pulgas, riqueza através do jogo. Branca, novos amores. 
Colorida, casamento ou noivado. Amarela, enfermidades. 
Números de sorte: 36, 47, 57, 59 e 75.
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Medida
Provisória

(sigla)

Afeto de
um amigo 
em relação
ao outro

(?) qual:
do mesmo
modo que 

Onomato-
peia do

latido do
cachorro 

(?) do
Fico:

9/1/1822
(Hist.)

Vai e (?),
clássico

brinquedo
infantil 

(?) curta:
controle

total (fig.)

Público-
alvo das 

campanhas
políticas

Atitude da
pessoa
"zen"
(ing.)

Adélia
Prado,
poetisa
mineira

Emiliano
Zapata: o
Caudilho
do Sul

Colar de
pedras

coloridas 
(Umbanda)

Tina
Turner,
cantora
dos EUA 

Juiz de Is-
rael (Bíb.)

Muito
culta

Cada impulso expira-
tório que
forma a
palavra

Os empregos que au-
mentam no fim de ano
"Nacional",
em BNDES

Pontos co-
mo Joana Bezerra, Sé
e Central (PE-SP-RJ)

Assim, em
espanhol 
Sintoma

da diabete

É percebido na fala
do estrangeiro

Antigo território 
do Guaporé (sigla)

Verdadeiro,
em italiano
Tu e ele
(Gram.)

Estrada,
em inglês
Peças pa-
ra os pés

Festa popular origi-
nária do
entrudo

português  

Peças que 
transmitem
a força na 
engrena-
gem da
bicicleta

(?) falho:
lapso

revelador
do incons-

ciente

Doutora
(abrev.)

Afrodite, na
mitologia

Guilherme
(?), ator 

Roçar em
(algo) 

Lei, em
latim
2, em 

romanos

Regozijo
(?) déco,

estilo 
decorativo

"(?) amada, Brasil!", 
últimos versos do Hino
Nacional Profissio-
nal como o "sniper"

Mouse (?),
apoio

Estado de
Tucuruí

Fora de (?):
enfurecido
Fazer uma

doação

ST
CORRENTES
ATOMPASI
RAVOSTAL

BENQUERENÇA
AUROADÕB
VEMREDEA
AELIIS

ELEITORADO
DRASEOF

DEUSALEME
RDPRAZER

GUIALEXTT
PATRIAPARA

ATIRADOR

3/art — así — eli — lex — pad. 4/road — vero. 5/relax.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Tragédia
Nas vinte crônicas independentes que compõem o espetáculo “Ca-

bras, cabeças que voam, cabeças que rolam” tem como tema central a 
guerra. A vingança, o ethos guerreiro, o inimigo, os confl itos parentais, 
o nomadismo são narrados ou cantados por vozes humanas, de animais 
e, ainda, vozes de seres (a natureza, objetos), que revelam suas pers-
pectivas, delimitam o território e a aventura de estar fora dele.

Serviço: Teatro João Caetano, R. Borges Lagoa, 650, Vila Clementino, tel. 5573-3774. 
Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 20. Até 26/02.

O ator e comediante se dedica há 
mais de 10 anos ao stand-up come-
dy e foi um dos precursores desse 
gênero no Brasil. Esteve a frente 
do “Clube da Comédia”, que lançou 
nomes como Danilo Gentili, Rafi nha 
Bastos, Oscar Filho e outros ao mun-
do da comédia. No espetáculo “Uma 
Noite com Marcelo Mansfi eld”, os 
textos de humor sobre a vida e o 
cotidiano são ligados a quadros e 
personagens construídos ao longo 
de sua carreira e apresentados em 
projetos de sucesso como “Terça 
Insana” e “Como entrar mudo e 
sair calado”.

Serviço: Teatro Renaissance, Al. Santos, 
2233, Cerqueira César, tel. 3069-2286. Sába-
dos às 23h59.Ingresso: R$ 60. Até 06/05.

Espírita
A peça “Você Sou Eu Em Mim” é baseada em uma história real. Com 

voz em off de Thiago Lacerda. Cinco vozes interpretam Fabiana, que 
quando jovem, sonhava em ser artista, mas impedida e humilhada por 
sua família que a subjugava incapaz e inferior, entra em depressão. Nesta 
mesma fase, descobre-se apaixonada por um cantor quando ele vem a 
falecer. Em crise, faz regressões de memória que a levam a França no 
século XVIII e descobre que este amor teve início em sua vida passada. 
Fabiana tenta encontrar motivos para continuar a viver, mas ainda precisa 
voltar a acreditar em si mesma. Com Gleiciane Felício, Iara Pereira da 
Costa, Andressa Marconi, Kamila Mafra e Fernanda Rusvéer.

Serviço: Teatro União Cultural, R. Mario Amaral, 209, Paraíso, tel. 2148-2904. Sábados 
às 19h. Ingresso:R$ 50. Até 25/03.

Walter Breda, Vicentini Gomez e Orlando Vieira.

A peça “Três Homens Baixos” é 
uma comédia de costumes sobre 
as facetas do universo mascu-
lino, revelada a partir do ponto 
de vista dos personagens Ciro, 
Samuca e Titi. Amigos de infância 
e estereótipos masculinos, eles se 
encontram periodicamente para 
colocar o papo em dia. Cada per-
sonagem vive seu próprio drama 
existencial. Um deles é casado, o 
outro é divorciado e também tem 

o infi el. Segredos guardados a sete 
chaves vêm à tona. Numa espécie 
de desabafo coletivo, as máscaras 
caem: um é homossexual; o outro, 
impotente; e o terceiro, que é o 
“corno” da história. Com Walter 
Breda, Vicentini Gomez e Orlando 
Vieira.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. 
Apeninos, 118, Liberdade, tel. 3209-4858. 
Sábados às 21h e domingos às 18h. Ingresso: 
R$ 50. Até 29/04.

“Velório à Brasileira” 
traz um hilário retrato 
sobre a verdadeira 
face das pessoas 
quando ganham muito 
dinheiro

Uma comédia de cos-
tumes, que mostra 
o velório de um fun-

cionário de repartição, ro-
deado por pessoas com as 
quais conviveu durante sua 
vida e se mostram nem um 
pouco comovidas pela situa-
ção, pelo contrário, estão 
interessadas em tirar pro-
veito dela, já que o falecido 
acabou de ganhar na Mega 
Sena, porém ninguém sabe 
onde ele guardou o bilhete. 
Uma viúva escandalosa, uma 
vizinha fofoqueira, um espi-
rituoso contraditório, uma 
irmã com falsos pudores, 
um falso colega, um bêbado 
inconveniente, um elemento 
surpresa e uma boa dose de 
ganância e interesse. Intri-

Prêmio perdido

Cena da peça “Velório à Brasileira”.

gante, envolvente e divertido, 
assim é “Velório à Brasileira”. 
Com Eduardo Moreno, Débora 

Muhniz, Cléo Moraes, Thiago 
Toledo, Priscila Telles, Thiago 
Catelani e Jorge Derosa.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, 
Cerqueira César, tel. 3151-4141. Sábados 
às 22h e domingos às 20h. Ingresso: R$ 50. 
Até 05/03.
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Diulgação

NOS CÍRCULOS DA FÉ: Reunião pública de 5-5-61, 1ª. Parte, cap. 1, item 
12, de “O Céu e o Inferno”, de Allan Kardec. Acende a fl ama da reverência, 
onde observes lisura na ideia religiosa. Lembremo-nos, com o devido apreço 
aos irmãos que esposam princípios diferentes dos nossos, de que existem 
tantos modos de expressar confi ança no Criador quantos são os estágios 
evolutivos das criaturas. Há os que pretendem louvar a Infi nita Bondade, 
manejando borés; há os que se supõem plenamente desobrigados de todos 
os compromissos com a própria crença, tão somente por se entregarem a 
bailados exóticos; há os que se cobrem de amuletos, admitindo que o Eterno 
Poder vibre absolutamente concentrado nas fi gurações geométricas; há os 
que fazem votos de solidão, crendo agradar aos Céus, fugindo de trabalhar; 
há os que levantam santuários de ouro e pedrarias, julgando homenagear o 
Divino Amor; e há, ainda, os que se presumem detentores de prerrogativas 
e honras especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma, como se Deus 
não passasse de arruinado ancião, ao sabor do capricho de fi lhos egoístas 
e intransigentes... Ainda assim, toda vez que se mostrem sinceros, não 
lhes negues consideração e respeito. Quase sempre, são corações infantis, 
usando símbolos como exercícios da escola ou sofrendo sugestões de terror 
para se acomodarem à disciplina. Contudo, não lhes abraces as ilusões, a 
pretexto de honorifi car a fraternidade, porque a verdadeira fraternidade 
se movimenta a favor dos companheiros de evolução, clareando-lhes o 
raciocínio sem violentar-lhes o sentimento. É preciso não engrossar hoje 
as amarras do preconceito, para que o preconceito não se faça crueldade 
amanhã, perseguindo em nome da caridade ou supliciando em nome da fé. 
Se a Doutrina Espírita já te alcançou o entendimento, apoiando-te a liberta-
ção interior e ensinando-te a religião natural da responsabilidadecom Deus 
em ti mesmo, recorda a promessa do Cristo: - "Conhecereis a verdade e a 
verdade, afi nal, vos fará livres." (De “Justiça Divina”, de Francisco Cândido 
Xavier, pelo Espírito Emmanuel)

Estereótipos masculinos
Bianchi Jr



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

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue parawww.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

Quando se fala em 

marketing, logo surge 

à mente o conhecido 

mix ou 4 Ps, que 

formam um conjunto 

de ferramentas para 

alcançar estratégias de 

mercado

Com este conceito em 
mente, passei algum 
tempo tentando ima-

ginar alguma coisa análoga, 
quando se fala em prestação 
de serviços. Como defi nir para 
uma determinada situação ou 
um determinado momento de 
uma empresa a necessidade 
ou não da prestação do servi-
ço e, principalmente, qual a 
intensidade ou a abrangência 
do serviço a ser prestado?

A primeira questão a ser 
analisada pela empresa que 
busca serviços é se o momento 
de recorrer a ajuda externa 
é o correto. Muitas vezes, as 
empresas, ao buscarem ser-
viços, fazem antes de terem 
amadurecido o assunto inter-
namente, e seus executivos, 
ao buscarem ajuda, não estão 
preparados ainda para discutir 
o tema em profundidade. A 
recomendação é amadurecer 
o assunto dentro da orga-
nização para entender se a 
sua empresa está preparada, 
neste momento, para absorver 
uma prestação de serviços 
externa. 

Lembre-se que, junto com 
a expertise, práticas e ex-
periência de uma empresa 
de consultoria, vem também 
pressões culturais e obri-
gações que você precisará 
absorver. Este é o primeiro 
M da prestação de serviços: 
“Momento Certo”. Um outro 
desafi o da prestação de ser-
viços é o escopo. Uma das 
maiores fontes de discussão 
entre prestadores de serviço 
e clientes é sobre qual o objeto 
do serviço. É frequente em-
presas buscarem a prestação 
de serviços baseando-se em 
sintomas. Isto é, buscam ajuda 
em determinado assunto e, ao 
longo do trabalho, é percebido 
que a causa raiz do sintoma 
apresentado ao prestador do 
serviço está longe do escopo 
contratado. 

Aí, começa um desenten-
dimento que não ajuda a 
ninguém. Determinar exata-

mente o motivo pelo qual se 
deseja a ajuda de um prestador 
de serviço é fundamental para 
o sucesso do trabalho. O se-
gundo M trata exatamente do 
“Motivo Certo” para contratar 
alguém. Metodologias são 
essenciais para a prestação 
de serviço. Ao contratar uma 
prestadora de serviços, é 
importante avaliar se a forma 
ou as formas pelas quais se 
vai endereçar as questões a 
serem tratadas são práticas, 
com resultados consistentes 
e comprovados. 

Experiência é importante, 
mas metodologias eficazes 
são fundamentais para que 
projetos sejam bem-sucedidos 
e garantem a presença do 
terceiro M, “Maneira Certa”. 
Muitas vezes, a abrangência e 
o tamanho do projeto podem 
inviabilizar ou mesmo destruir 
um bom trabalho. Por isto, é 
importante estar atento ao 
contratar serviços que “cai-
bam” não só no seu bolso, 
mas também na estrutura de 
sua empresa. De nada adianta 
propostas ousadas e até bem 
estruturadas se a organização 
não será capaz de absorver as 
demandas do projeto. 

É importante que a proposta 
para a prestação de serviços 
seja equilibrada, tanto sob 
o ponto de vista dos cus-
tos envolvidos, quanto das 
demandas e dos resultados 
a serem apresentados. Na 
grande maioria das vezes, este 
equilíbrio será resultado das 
metodologias e da abordagem 
do prestador de serviço. A 
capacidade de entregar re-
sultados na “Medida Certa” do 
tamanho da sua organização e 
da complexidade do problema 
é o desafi o do quarto M.

O mercado de prestação 
de serviços está mudando no 
sentido de, cada vez mais, 
observar estes 4 Ms para 
atender às novas demandas. 
As plataformas colaborati-
vas, computação em nuvem 
e mobilidade trazem à mesa 
inúmeras possibilidades de 
resultados a custos cada vez 
mais acessíveis. 

Pense nisto antes de con-
tratar serviços!

(*) -  É CEO da K&G Sistemas, 
professor nas disciplinas de Vendas 
e Marketing da Business School São 
Paulo e Coach pessoal e profi ssional 

formado pela International 
Association of Coaching.

Conheça os 4 M’s da 
prestação de serviços

Enio Klein (*)
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3ª Vara Cível - Regional Butantã EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1003051-68.2016.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - 
Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
USINA DE MKT LTDA - CNPJ 10.444.697/0001-43, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Unicoba Indústria de Componentes Eletrônicos e Informática Ltda, alegando em síntese: 
o recebimento de R$ 53.553,22 (Maio/2016), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos das 
duplicatas nº 000.349.903-A, 000.349.903-B e 000.349.903-C, vencidas e não pagas. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários 
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas, ou 
embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertida de que 
será nomeado curador especial em caso de revelia (art 257, III do CPC). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 24 de janeiro de 2017. 

O pretendente: DENIS CHANDER FERNANDES, profi ssão: analista de informações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 17/12/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rubens Sergio Chander Fernandes 
e de Marlei Helena Chander Fernandes. A pretendente: SIMONE CRISTINA FERNANDES, 
profi ssão: analista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Limão - SP, nascido 
aos: 28/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jose Francisco 
Fernandes e de Everalda Andrade de Melo.

O pretendente: ALEXANDRE GODOI DE LIMA, profi ssão: encarregado de produção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 12/05/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Orivaldo de Lima e de Eunice Godoi de Lima. A 
pretendente: MARIA TERESA DE OLIVEIRA ZUIN, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Mirandópolis - SP, nascido aos: 10/11/1964, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Florindo Zuin e de Irene de Oliveira Zuin.

O pretendente: LUIZ ALBERTO RODRIGUES LEMOS JUNIOR, profi ssão: servidor público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, nascido aos: 19/01/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Alberto Rodrigues Lemos e 
de Marlene Zelia da Sila Lemos. A pretendente: CARLA MORA TAVARES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 31/01/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Roberto Lusvardi Tavares e 
de Maria de Fatima Cardoso da Cunha Mora.

O pretendente: JEFFERSON SILVESTRE DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 15/04/1989, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Ílson Silvestre da Silva e de Maria Floraci de Souza da Silva. A pretendente: 
JULIANA DA SILVA NERIS DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 28/04/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de João Caetano dos Santos e de Maria José da Silva Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CARLOS ARY PONCIANO RIBEIRO, profi ssão: gerente de projetos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 08/03/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto Ribeiro e de Maria 
de Fátima Ponciano do Nascimento. A pretendente: PATRICIA PEREIRA DE FREITAS, 
profi ssão: analista de compras, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo 
Amaro - SP, nascido aos: 09/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Pedro Luiz Garbieri de Freitas e de Irma Pereira da Silva.

O pretendente: RENATO FERRARI ANTOSIAN, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 17/05/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Apraham Antosian e de Suzete Ferrari Antosian. A pretendente: 
CAROLINA MERIGHI MONTI, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Caetano do Sul - SP, nascido aos: 04/09/1981, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Waldir Monti e de Rita de Cássia Merighi Monti.

O pretendente: VINÍCIUS DOS SANTOS PORTAS, profi ssão: fi nacista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 19/01/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Arildo Fernando Portas e de Margareth dos Santos Portas. 
A pretendente: MONIKY VIEIRA VASCO, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Tijucas - SC, nascido aos: 21/07/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Enio da Silva Vasco e de Simone de Souza Vieira.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO FERREIRA PEREIRA, profi ssão: pizzaiolo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caaporã - PB, nascido aos: 11/10/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Joacil Pereira da Silva e de Severina Ferreira da Silva. A pretendente: 
MANUELA FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS, profi ssão: garçonete, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Moóca - SP, nascido aos: 06/09/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Adelson dos Santos e de Silvana de Jesus Santos.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos 1ª Vara Cível - Regional Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0700604-25.2012.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) LAIANE GOMES DOS SANTOS, CPF 347.477.648-79, que AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 4.985,46 
(Fev/2012), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a 
sua citação por edital, pra que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente 
corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que à tornará 
isenta das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 
sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2016. 

42ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020617-
16.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr. André Augusto Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao coexecutado ROGÉRIO DOS 
SANTOS DIAS, RG 338811151 e CPF 306.576.938-58, que ABETEC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, ajuizou Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
julgada procedente condenando os executados ao pagamento de R$ 8.910,87 (atualizado até 
30/05/2016). Encontrando-se o coexecutado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de 
incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de 
mandado de penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do NCPC, ou, no mesmo prazo, ofereça 
impugnação, independentemente de nova intimação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

Spiegel cria polêmica 

com capa

O nome de Donald Trump foi alvo, novamente, de críti-
cas polêmicas. Desta vez, a revista alemã Der Spiegel foi 
quem decidiu “cutucar” o presidente norte-americano na 
edição publicada no último sábado (4). A capa do veículo 
foi estampada por uma ilustração de Trump segurando a 
cabeça decapitada da Estátua da Liberdade em uma de 
suas mãos, junto de uma faca ensanguentada na outra, 
a fi m de reprovar seu plano de governo. 

Para corroborar a ideia, o título “America First” foi dado 
ao desenho, fazendo referência ao lema da campanha do 
republicano. A ilustração é do cubano Edel Rodriguez, que 
entrou nos EUA como refugiado. A Der Spiegel, que é uma 
das publicações semanais mais importantes de toda a Euro-
pa, também acusou o republicano de racismo. Em um dos 

trechos do editorial, a revista afi rma que o presidente “está 
tentando um golpe a partir de cima”, além de estabelecer 
uma democracia não-liberal e minar o equilíbrio de poder.

A publicação, contudo, recebeu críticas de diversos 
outros veículos de comunicação do continente europeu. 
O tabloide Bild, por exemplo, disse que a revista ataca 
o fi m do intervencionismo americano que ela mesma 
defendia durante a era do ex-presidente George W. 
Bush. Já o jornal diário Die Welt afi rma que a manchete 
da revista alemã é mais prejudicial ao jornalismo do que 
ao próprio Donald Trump pois, confi rma os preconceitos 
de muita gente de que jornalistas preferem promover sua 
visão do mundo em vez de serem testemunhas neutras 
do que ocorre (ANSA).

Revista desenha Donald Trump
decapitando Estátua da Liberdade
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O debate gira em torno da 
liberdade individual, dos 
direitos femininos e das 

acusações de provocação sexu-
al com cunho pornográfi co. No 
último sábado, um grupo de po-
liciais pediu para três mulheres 
pararem de fazerem “topless” 
na praia de Necochea.

A abordagem dividiu o públi-
co da praia, sendo que parte dos 
banhistas criticou a ação, mas 
outra parte apoiou os agentes 
de polícia e hostilizaram as 
mulheres que estavam com os 
seios à mostra. O caso foi leva-
do à Justiça e analisado pelo 
magistrado Mario Juliano, do 
Tribunal Criminal 1. Apesar de 
arquivar o processo por “falta 
de relevância”, o juiz escreveu 
um texto, em primeira pessoa, 
publicado em jornais locais, 
defendendo as mulheres. “A 
defesa irrestrita das liberdades 
me leva a tomar uma posição 
a favor das mulheres que de-
cidiram descobrir seus seios”, 
disse.

“Não queremos que episó-
dios assim se repitam. De-

‘Topless’ na praia vira caso 
de Justiça na Argentina

O “topless” virou tema para a Justiça na Argentina. Após uma patrulha policial proibir três mulheres de exibirem os 
seios em uma praia no fi m de semana passado, cidadãos argentinos se revoltaram contra a medida, convocaram 
uma marcha chamada “Tetazo” e abriram um processo judicial

ro. No ano passado, uma mãe 
que amamentava em uma via 
pública foi obrigada a deixar o 
local, após abordagem policial. 
A lei sobre “exibição obscena” 
na Argentina foi redigida em 
1973, é mencionada no Código 
Penal e cita uma proibição a 
amamentação em via pública. 
Uma pesquisa recente publi-
cada na Argentina constatou 
que 1 a cada 3 homens se 
disse “incomodado” ao ver 
uma mulher amamentando 
na rua. 

Na contramão, o papa Fran-
cisco, nascido na Argentina, 
pediu no dia 8 de janeiro que 
as mulheres amamentem seus 
fi lhos em público, em uma ten-
tativa de desatar o cunha sexual 
dos seios. “Vocês sabem que a 
cerimônia é um pouco longa e 
alguns bebês podem chorar de 
fome. Se isso acontecer, vocês, 
mamães, podem alimentá-los 
sem medo, com normalidade, 
como Nossa Senhora”, disse o 
Papa, durante uma missa de ba-
tismo dentro da Capela Sistina, 
no Vaticano (ANSA).

vemos melhorar este tipo de 
comportamento e promover 
uma convivência pacífica”, 
afi rmou, por sua vez, a se-
cretária de Desenvolvimento 
Humano de Necochea, Jimena 
López, propondo a criação 
de uma zona exclusiva para 
topless. Segundo López, os po-
liciais interpretaram o topless 
como uma “contravenção por 
exposição de órgãos genitais”. 

“Mas esta é uma interpretação 
subjetiva, pois as mamas não 
são consideradas como órgãos 
genitais”, ressaltou. O debate 
tomou a imprensa argentina 
nos últimos dias e incentivou 
a marcha “Tetazo”, marca-
da hoje terça-feira (7), em 
frente ao Obelisco de Buenos 
Aires. 

O escândalo na praia argen-
tina, porém, não foi o primei-

São Paulo - O volume de 
gás canalizado consumido no 
Estado de São Paulo registrou 
uma queda de 16,2% em 2016 
na comparação com o ano an-
terior, segundo um estudo da 
Secretaria Estadual de Energia 
e Mineração. Foram utilizados 
5,03 bilhões de metros cúbicos 
(m3) de gás em todo estado no 
ano passado, abaixo dos cerca 
de 6 bilhões de m3 registrados 
em 2015.

Esta foi a terceira queda 
consecutiva do consumo de 
gás em São Paulo, após o 
recorde de 6,2 bilhões de m3 
utilizados em 2013. O secretá-
rio de Energia e Mineração do 
Estado, João Carlos Meirelles, 
destacou que a queda é resul-
tado da forte baixa observada 
nos segmentos industrial e 
de termogeração, de 7,5% e 
71,7%, respectivamente. Com 
a volta do período chuvoso e os 
reservatórios das hidrelétricas 

mais cheios, as usinas passa-
ram a operar normalmente, 
fazendo com que as termelé-
tricas fossem desligadas, o que 
representou uma diminuição 
de 676 milhões m3 de gás em 
2016.

Já o setor industrial, respon-
sável por 72,9% do consumo 
de gás natural no Estado, 
utilizou 3,8 bilhões de m3, ou 
313 milhões de metros cúbicos 
de gás a menos em relação ao 
ano anterior. Meirelles lembrou 
que o gás canalizado é uma das 
principais fontes de energia para 
a indústria paulista e avaliou que 
a redução do consumo refl ete a 
desaceleração da economia em 
2016. O secretário destacou 
que os maiores consumidores 
de gás no Estado são os seg-
mentos de vidro e cerâmica. 
“Evidentemente houve redução 
da demanda destes segmentos, 
refl etindo a queda expressiva na 
construção civil”, disse (AE).

Queda no consumo de 
gás natural canalizado

São Paulo - O vice-governa-
dor de São Paulo, Márcio Fran-
ça (PSB), nega envolvimento 
em um suposto esquema de 
fraude na Companhia Docas do 
Estado de São Paulo (Codesp) 
e que tenha feito indicações 
para favorecer o seu partido. 
Ele atribui a denúncia de um 
ex-funcionário da estatal a 
disputas políticas. 

“Entrei com uma queixa-
crime contra o denunciante, 
que tem um cargo de confi ança 
de um governo de oposição ao 
PSDB, partido do qual somos 
aliados em São Paulo. Ele foi 
um irresponsável e vai ser 
punido por caluniar quem 
não conhece. Tenho 35 anos 
de vida pública e nunca fui 
processado criminalmente”, 
afi rmou França à reportagem 
do jornal O Estado de S. 
Paulo.

Ex-funcionário da Codesp, 
o advogado Raphael Cardoso 

dos Reis, que apresentou de-
núncia ao MPF, é atualmente 
delegado regional de polícia no 
Maranhão. O chefe do execu-
tivo do Estado é Flávio Dino, 
do PCdoB. O vice-governador 
também nega que tivesse a 
prerrogativa de indicar cargos 
na Codesp quando era depu-
tado federal e afi rma que as 
doações foram feitas depois 
de 2010. 

Nesse período, o seu partido 
era aliado da gestão Dilma 
Rousseff no governo federal. 
A Codesp é uma sociedade de 
economia mista, subordinada 
à Secretaria de Portos da Pre-
sidência. Questionado sobre 
a presença de fi liados ao PSB 
nos quadros da Codesp, França 
afi rmou que são pessoas que 
têm relação com a cidade de 
Santos, não com ele. “Não foi 
indicação minha. São pessoas 
que têm relação com a cidade” 
(AE).

Márcio França nega 
envolvimento em fraude
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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: JOSÉ RODRIGUES FILHO, brasileiro, divorciado, aposentado, nascido 
em Central de Minas - MG, aos 04/11/1956, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues de Oliveira e de Delidia Soares de Oliveira; A preten-
dente: DORALICE DO CARMO CASSIANO, brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em Inúbia Paulista - SP, aos 07/04/1962, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Espedito Cassiano e de Elena Ribeiro Cassiano.

O pretendente: ELIAN ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em Lagoa 
- PB, aos 25/02/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edi-
milson Leandro da Silva e de Maria do Socorro Alves dos Santos; A pretendente: KAREN 
MARTINS DO NASCIMENTO, brasileira, solteiro, agente de relacionamento, nascida em 
Diadema - SP, aos 21/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Lindomar Fernando do Nascimento e de Lurdiene Martins do Nascimento.

O pretendente: MAXWELL DA SILVA, brasileiro, solteiro, manobrista, nascido em São 
Paulo - SP, aos 25/01/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Manoel João da Silva e de Josefa Maria da Silva; A pretendente: ANA KARLA RIBEIRO 
DA COSTA, brasileira, solteira, saladeira, nascida em Itaporanga - PB, aos 19/10/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Ribeiro da Costa 
e de Maria Pereira da Costa.

O pretendente: ROBSSANDRO BARBOSA CAMPOS, brasileiro, solteiro, cozinheiro, 
nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 29/03/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juvêncio Ribeiro Campos e de Djanira Barbosa de Melo; 
A pretendente: EROIDES RODRIGUES SANTOS, brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, 
nascida em Boa Nova - BA, aos 21/06/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Valdemar Pereira dos Santos e de Erenice Rodrigues Lopes.

O pretendente: JOSEILSON DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, cozinheiro, 
nascido em Juazeiro - BA, aos 18/02/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Alves do Nascimento e de Natercia Maria  da Silva Nascimento; 
A pretendente: MARIA DE LOURDES VIEIRA, brasileira, solteira, cabeleireira, nascida 
em Viçosa - CE, aos 09/07/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Osmar José Vieira e de Sabastiana Maria Regina.

O pretendente: NATAN SANTOS SANTANA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido 
em São Paulo - SP, aos 06/08/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Fernando Pureza de Santana Filho e de Josefa Santos Santana; A pretendente: 
ALINE NOGUEIRA DE ARAUJO, brasileira, solteira, professora, nascida em São Pau-
lo - SP, aos 04/07/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Newton Mendes de Araujo e de Maria Antonia da Silva Nogueira Araujo.

O pretendente: GUILHERME RAFAEL RIBEIRO, brasileiro, solteiro, metalúrgico, nascido 
em Jandira - SP, aos 21/08/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Homero Ribeiro e de Roseli Mendes Machado Ribeiro; A pretendente: ALINE GOMES 
DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, consultora comercial, nascida em São Paulo - SP, aos 
09/01/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio dos 
Reis Lopes de Oliveira e de Raimunda Gomes dos Santos Oliveira.

O pretendente: FATIMA APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, conferente, nascida 
em São Paulo - SP, aos 20/06/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Benedicto Aparecido da Silva e de Luiza Muller da Silva; A pretendente: 
LUZIMARE DE BRITO, brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Ouro 
Branco - MG, aos 30/05/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Luis Batista de Brito e de Zelita Barbosa Souza.

O pretendente: EVERTON ANDRE DE ALMEIDA SANTOS, brasileiro, divorciado, pintor de 
construção civil, nascido em São Paulo - SP, aos 19/03/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Manoel dos Santos e de Marleide Herculina de 
Almeida; A pretendente: PRISCILA GUIMARAES DE MIRANDA, brasileira, solteira, ven-
dedora, nascida em São Paulo - SP, aos 13/11/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ailson dos Santos Miranda e de Vaneide Rosa Guimarães.

O pretendente: ADRIANO COSTA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, motoboy, nascido em 
São Paulo - SP, aos 23/06/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Hildebrando Gomes Oliveira e de Antonia da Costa da Silva; A pretendente: TA-
TIANE MORAES SILVA, brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 
12/09/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto 
Pereira da Silva e de Roseli Lopes de Moraes Silva.

O pretendente: DANIEL BATISTA PEREIRA, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em 
São Paulo - SP, aos 03/06/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Cicero Batista Pereira e de Josefa Batista Pereira; A pretendente: CLEIDE DOS 
SANTOS SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Tobias Barreto - SE, aos 11/09/1981, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Esteves da Silva e 
de Maria Estela dos Santos.

O pretendente: CHRISTIAN WILSON DE SOUSA, brasileiro, solteiro, leiturista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 19/08/1976, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Leontina Maria de Sousa; A pretendente: VÂNIA MARIA MOURA DE CARVALHO, 
brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 27/03/1981, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Afonso Luis de Carvalho e de Maria 
Paixão Coelho Moura.

O pretendente: WEDER CHARLES XAVIER DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, repositor, 
nascido em Diadema - SP, aos 17/05/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Euzebio Lopes de Araujo e de Veranice Francisca Xavier Araujo; A pretenden-
te: LUCIELDA SENA RODRIGUES, brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em 
Aurora - CE, aos 04/08/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco Machado Rodrigues e de Maria Aparecida Bernardo de Sena Rodrigues.

O pretendente: WÉLLYTON VAZ SILVA, brasileiro, solteiro, analista fi nanceiro, nascido em 
Berilo - MG, aos 09/03/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Domingos do Rêgo Silva e de Maria das Graças Vaz Silva; A pretendente: STEPHANY 
KAREN SUDRÉ SOBRINHO, brasileira, solteira, analista administrativo, nascida em São 
Paulo - SP, aos 21/02/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Luis Vanderlei Assis Sobrinho e de Edmeia Sudré Marcelino.

O pretendente: TARCIO ANDERSON ALVES DE SIQUEIRA, brasileiro, divorciado, 
vendedor, nascido em São José do Egito - PE, aos 26/07/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdelson Alves de Siqueira e de Edite Quiteria de 
Siqueira; A pretendente: IOLANDA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteiro, vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 10/07/1995, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marinalva Pereira da Silva.

O pretendente: LUIZ FELIPE LIMA SILVA, brasileiro, solteiro, assistente administrativo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/11/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Luiz Grigorio da Silva e de Maria Celeste Lima Gois; A pretendente: 
BEATRIZ TURATTE DA SILVA, brasileira, solteira, auxiliar  administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, aos 23/06/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Ribeiro da Silva Filho e de Selma Turatte da Silva.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS ALVES, brasileiro, solteiro, promotor de ven-
das, nascido em São Paulo - SP, aos 23/03/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Araujo Alves e de Ana dos Santos Alves; A pretendente: 
ELIANE ALIPIO DA SILVA, brasileira, solteiro, promotora de vendas, nascida em São 
Paulo - SP, aos 15/11/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Zesito Alipio da Silva e de Maria da Penha Gonçalo da Silva.

O pretendente: REGINALDO CORDEIRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, pedreiro, 
nascido em Vitoria da Conquista - BA, aos 23/03/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gonçalves dos Santos e de Elvira Cordeiro dos 
Santos; A pretendente: ULINEDES MACHADO SANTIAGO, brasileira, divorciada, de 
serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 16/02/1970, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Enedino Bispo Santiago e de Maria de Lourdes 
Machado Santiago.

O pretendente: JOÃO VITOR DE CARVALHO, brasieiro, solteiro, garçom, nascido em 
Osasco - SP, aos 18/03/1997, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Maria Edleuda Bezerra de Carvalho; A pretendente: VIRGÍNIA ESTELA COSTA 
SILVA, brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 10/10/2000, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Nascimento Silva e de 
Rosemary Tavares Costa.

O pretendente: JEAN BENOLD BELLEVUE, haitiano, solteiro, pedreiro, nascido em Repu-
blica do Haiti, aos 20/06/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Benoit Bellevue e de Evelyne Thomas; A pretendente: NIRVA BAYAS, haitiana, solteira, 
auxiliar de cozinha, nascida em Republica do Haiti, aos 28/06/1984, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Neslie Bayas e de Marie Olga Dumas.

O pretendente: REGINALDO SOUZA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, instalador, nascido 
em Distrito Japumirim, Município de Itagibá - BA, aos 15/10/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de André Souza dos Santos e de Geny Santos Barbosa; 
A pretendente: EDNA FRAGA DE SOUZA, brasileira, solteira, manicure, nascida em Distrito 
Itaporã, Município de Muritiba - BA, aos 19/05/1982, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Derivaldo de Jesus de Souza e de Luzia de Oliveira Fraga.

O pretendente: RODRIGO MANCINI, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, nascido 
em São Paulo - SP, aos 03/12/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Aparecido Donizeti Mancini e de Marinalva Carvalho da Silva; A pretendente: 
IVANILDA PASSOS DOS SANTOS, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo - SP, aos 31/12/1981, residente e domiciliada, São Paulo - SP, fi lha de 
Derly Vieira dos Santos e de Julia Avelina Passos dos Santos.

O pretendente: REINALDO ALCANTARA DE MORAES, brasileiro, solteiro, técnico de 
informática, nascido em São Paulo - SP, aos 11/01/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Bernardo de Moraes e de Terezinha de Alcantara; 
A pretendente: ELLEN NUNES DOS SANTOS, brasileira, solteira, vendedora, nascida em 
São Paulo - SP, aos 09/07/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Eribaldo Fernandes dos Santos e de Rosilda Braga Nunes.

O pretendente: JOSÉ VANDERLEI FONTENELE, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido 
em Distrito Pernambuquinho, Município Guaramiranga - CE, aos 01/04/1968, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Fontenele de Paulo e de Maria 
de Nazaré Fontenele Pinheiro; A pretendente: LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA, 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em Ribeira do Pombal - BA, aos 21/05/1961, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Rodrigues de 
Souza e de Josefa Maria de Souza.

O pretendente: VANILDO DE LIMA E SILVA, brasileiro, solteiro, barman, nascido em Ver-
dejante - PE, aos 26/10/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Amélia Maria da Conceição; A pretendente: EDIVÂNIA RIBEIRO DOS REIS, brasileira, solteira, 
operadora de caixa, nascida em Barroquinha - CE, aos 13/07/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivar Rocha dos Reis e de Silvelena Vieira Ribeiro.

O pretendente: KLEBER GONZAGA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/08/1979, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Gomes de Oliveira e de Ivone Honorato Gonzaga de Oliveira; 
A pretendente: CAROLINA SOUZA SILVA, brasileira, solteira, representante comercial, 
nascida em Volta Redonda - RJ, aos 14/03/1984, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rogério Luiz de Jesus Silva e de Leni Lucia de Souza Silva.

O pretendente: TIAGO CRISTIAN RODRIGUES, brasileiro, solteiro, analista de sistema, 
nascido em São Paulo - SP, aos 03/01/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José de Jesus Rodrigues e de Terezinha Aparecida da Silva Rodrigues; 
A pretendente: ATINAÊ DAMAZIO DE QUADROS MARTINS, brasileira, solteira, analista 
de compras, nascida em São Paulo - SP, aos 27/01/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Martins Neto e de Merice Andrade de Quadros.

O pretendente: HILARIO CORREIA DA SILVA, brasileiro, solteiro, funcionário público, 
nascido em Recife - PE, aos 13/01/1963, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Correia da Silva Filho e de Maria Aparecida da Silva; A pretendente: 
CARMELITA FERREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, do lar, nascida em Queima-
das - BA, aos 02/03/1964, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Marcelino Ferreira da Silva e de Dionisia Francisca da Silva.

O pretendente: LUIS MIGUEL SANTOS CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, técnico em 
telecomunicações, nascido em São Paulo - SP, aos 25/02/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Sales Cavalcante e de Ivonete dos Santos; A 
pretendente: RUTE CORREIA DE SOUZA, brasileira, solteira, técnica de farmácia, nascida 
em São Paulo - SP, aos 14/07/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Raimundo Nascimento de Souza e de Celidalva Correia Dias de Souza.

O pretendente: PAULO ROGÉRIO SILVA ARAÚJO, brasileiro, divorciado, coletor, nascido 
em Diadema - SP, aos 03/09/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Washington Luis Paiva Araújo e de Josefa Bezerra da Silva Araújo; A pretendente: 
MÁRCIA LEILA ALVES FREITAS, brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em 
Deputado Irapuan Pinheiro - CE, aos 15/05/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elisomar Mota Freitas e de Verônica Alves Pereira.

O pretendente: REGINALDO PIRES DE BRITO, brasileiro, solteiro, técnico de adsl, nascido 
em São Paulo - SP, aos 09/10/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Benedito Kerches de Brito e de Zilma Pires de Brito; A pretendente: MONIQUE 
APARECIDA SANTOS DA SILVA, brasileira, solteira, analista de recursos humanos, 
nascida em Osasco - SP, aos 25/11/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Rozinaldo José da Silva e de Mariza Moraes dos Santos da Silva.

O pretendente: JOSÉ VIEIRA DE JESUS IRMÃO, brasileiro, solteiro, vigilante, nascido 
em Coronel João Sá - BA, aos 08/12/1970, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Getulio Vieira de Matos e de Josefa Maria dos Santos; A pretendente: 
ROSANGELA FERREIRA DE CARVALHO, brasileira, solteiro, de serviços domésticos, 
nascida em Lamarão - BA, aos 04/02/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Jaci Carvalho de Souza.

O pretendente: MARCOS MICHEL ALVES CARDOSO, brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 17/10/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agnaldo Ramos Cardoso e de Marta Regina Alves 
Ramos Cardoso; A pretendente: JOYCE DE JESUS SANTOS, brasileira, solteira, técni-
ca de enfermagem, nascida em Vitória da Conquista - BA, aos 07/04/1982, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmiro Souza Santos e de Jovenita 
Lourdes de Jesus.

O pretendente: ADRIANO RIBEIRO SILVA, brasileiro, solteiro, atendente, nascido em 
São Paulo - SP, aos 30/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Aurindo Teles Silva e de Solange Danziger Ribeiro Silva; A pretendente: MARIA-
NA ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, repositora, nascida em São Paulo - SP, aos 
16/03/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivo José da 
Silva e de Vera Maria Alves da Silva.

O pretendente: MAURO RAMALHO DA SILVA, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em 
São Paulo - SP, aos 01/11/1964, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Manoel Ramalho da Silva e de Josefa Barros da Silva; A pretendente: MARIA CRISTINA 
PEREIRA, brasileira, divorciada, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 13/03/1970, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alice Pereira.

O pretendente: JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, serralheiro, nascido 
em Flores - PE, aos 31/12/1972, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Zacarias Ribeiro dos Santos e de Maria do Socorro Vieira dos Santos; A preten-
dente: VIVIANE ALMEIDA DE SÁ, brasileira, solteira, assistente fi scal, nascida em São 
Paulo - SP, aos 28/05/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Augusto de Sá e de Luzia de Lima Almeida de Sá.

O pretendente: PAULO FELIPE FREIRE ALVES, brasileiro, solteiro, técnico de enferma-
gem, nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Heroncio Alves e de Maristela Freire Santos; A pretendente: 
SALVINA DOS SANTOS, brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em Cha-
val - CE, aos 17/01/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Raimundo dos Santos Machado e de Diva dos Santos Machado.

O pretendente: JONE FRANCISCO ARAUJO DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Cabo de Santo Agostinho - PE, aos 04/01/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Francisco da Silva e de Maria 
José Araujo da Silva; A pretendente: ADRIANE MARIA DE ARAUJO, brasileira, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, nascida em São Joaquim do Monte - PE, aos 31/07/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Euza de Araujo.

O pretendente: MILTON ROGERIO FERNANDES, brasileiro, divorciado, corretor de imó-
veis, nascido em São Paulo - SP, aos 28/03/1962, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Milton Fernandes e de Maria José Fernandes; A pretendente: 
VALÉRIA DE LOURDES UCELLA, brasileira, divorciada, comerciante, nascida em Ou-
rinhos - SP, aos 16/11/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Armando Ucella e de Maria Aparecida Anizio Ucella.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO ROSA SILVA, brasileiro, solteiro, analista de logística, 
nascido em Brotas de Macaúbas - BA, aos 21/04/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues da Silva e de Marialva Rosa Silva; A 
pretendente: CAMILA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 04/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Carlito João da Silva e de Jodelicia Rodrigues da Silva Santana.

O pretendente: ALEX SANDRO OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, analista de governança 
de ti, nascido em São Paulo - SP, aos 06/09/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria de Lourdes Oliveira; A pretendente: LIDIANE MENDONÇA 
SANTOS, brasileira, solteira, professora, nascida em Encruzilhada - BA, aos 11/08/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luzenaldo dos Santos 
Rocha e de Jesuina Mendonça Santos.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: BRASILINO QUEIROZ DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão freza-
dor, nascido em Itaporã, MT, no dia (03/02/1971), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Francisco de Souza e de Cacilda Queiroz de Souza. A 
pretendente: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (28/08/1977), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonia Donizeti Pereira.

O pretendente: VAGNER JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (13/08/1976), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz da Silva e de Severina Virgínia 
da Silva. A pretendente: ADÉLIA MARCIA CALDEIRA FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Taiobeiras, MG, no dia (25/08/1976), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira Sobrinho e de Maria de Lourdes 
Caldeira Ferreira.

O pretendente: ÉDER JOSÉ PRADO, estado civil solteiro, profi ssão apontador, nascido em 
Ribeirão Preto, SP, no dia (07/07/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Honório do Prado e de Ana Maria dos Santos Prado. A pretendente: GIANE 
BORGES SOARES, estado civil solteira, profi ssão programadora de concreto, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (17/02/1971), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Gonçalves Soares e de Janice Borges Suzart Soares.

O pretendente: JOSEMAR LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em Osasco, SP, no dia (17/07/1983), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz da Silva e de Maria das Graças Cavalcanti da 
Silva. A pretendente: ALEXANDRA DA SILVA GOMES, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de hipermercado, nascida em Vertentes, PE, no dia (10/02/1984), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Severino Gomes e de Ivanilda 
Maria da Silva.

O pretendente: ATEVALDO DA ROCHA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido no Distrito de Buritirama, em Barra, BA, no dia (11/01/1998), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Rodrigues Ramos e de Ivanete 
Barbosa da Rocha. A pretendente: JACIARA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida no Distrito de Buritirama, em Barra, BA, no dia (31/03/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Pereira da Silva e 
de Elenita Marques dos Santos.

O pretendente: CLAUDINEI TELES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (02/09/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes Teles da Silva. A pretendente: 
ÉRICA ROSA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão faxineira, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (12/08/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edmundo Brito de Carvalho e de Eliete Clementino Rosa.

O pretendente: MARCELO GARCIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (24/10/1972), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides Garcia de Oliveira e de Iara 
Aparecida Menezes de Oliveira. A pretendente: MÁRCIA CRISTINA ROSENDO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Maceió, AL, no dia (25/03/1972), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Rosendo da Silva e 
de Maria José dos Santos Silva.

O pretendente: NATANIEL FLORENTINO CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de produção, nascido em Manoel Emídio, PI, no dia (15/09/1979), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Florentina Cavalcante. A preten-
dente: DENIZE GOMES BARROS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Barbalha, CE, no dia (20/07/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Daciano Moreira Barros e de Liduina Batista Gomes.

O pretendente: ERICLYS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de centro de 
distribuição, nascido em Arapiraca, AL, no dia (12/06/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edineide Correia dos Santos. A pretendente: MARLIZE 
ARAUJO SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de CD, nascida em Mata 
de São João, BA, no dia (25/03/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcelo de Jesus Souza e de Maria Lucia Araujo.

O pretendente: LINDÓRIO JOÃO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão regulador de 
injetora, nascido em São João do Piauí, PI, no dia (11/02/1976), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Florêncio de Sousa e de Enedina Rodrigues 
de Sousa. A pretendente: MARIZA AGUIAR DE MENEZES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Bahia, Brumado, BA, no dia (07/01/1980), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Firmino José de Menezes e de Rosa Aguiar de 
Menezes.

O pretendente: ANDRÉ TEIXEIRA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (17/01/1996), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Moises Miguel de Santana e de Adelma Teixeira de Oliveira Santana. 
A pretendente: LIVIANNE FERREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (28/09/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francileudo Sa Silva e de Antonete Lopes Ferreira.

O pretendente: JAIRO PAULINO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (03/07/1983), residente e domiciliado 
neste Distrito, fi lho de Cicero Paulino de Oliveira e de Cicera Bernardo da Silva Oliveira. A 
pretendente: EDVANIA DE JESUS KEVELUKI, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em Tabatinga, SP, no dia (18/04/1993), residente e domiciliada em Nova Europa, 
SP, fi lha de Romildo José Keveluki e de Maria Célia de Jesus Keveluki.

O pretendente: WILLIAN FERNANDES BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dor de máquinas, nascido em Londrina, PR, no dia (06/05/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademas Caraça Barbosa e de Neuza Aparecida da 
Silva Caraça Barbosa. A pretendente: RANEY FARIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de recursos humanos, nascida em Caieiras, SP, no dia (13/02/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Leite de Oliveira 
e de Ivani Donizetti de Faria Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: ARNALDO ARAUJO DE CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão 
coach/engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/10/1960, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alindo Afonso Bastos de Carvalho e de Lea Araujo 
de Carvalho. A pretendente: CLAUDIA TORRES PINA, estado civil solteira, profi ssão bio-
médica, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 01/11/1965, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Derly Antonio Pita e de Claudete Torres Pina.

O pretendente: CARLOS RENATO MANCINI, estado civil solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 14/02/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Mancini Filho e de Dalva 
Assunção Portari Mancini. A pretendente: ERICA PEREIRA BONFIM DA COSTA, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 
28/11/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Grimaldo 
Bonfi m da Costa e de Maria Mazareti Pereira Costa.

O pretendente: ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar administgrativo, nascido em Palmeiras dos Índios - AL, no dia 03/02/1973, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Humberto da Silva e 
de Terezinha Rodrigues Humberto da Silva. A pretendente: CÁSSIA GISELE TORRES, 
estado civil divorciada, profi ssão analista de TI, nascida em São Caetano do Sul - SP, 
no dia 02/06/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Deoclides de Oliveira Torres e de Solange da Silva Torres.

O pretendente: LINERCEU LEONDENIS LUPPI JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionário público estadual, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP (Registrado no Cartório 
do Distrito de Itaquera), no dia 06/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Linerceu Leondenis Luppi e de Angelvir Farias Luppi. A pretendente: 
LILIAN PIRES PEDROSO, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, 
Belenzinho - SP, no dia 25/03/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Roberto Pires Pedroso e de Marilizia de Freitas Pedroso.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA PINTO, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 18/01/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Duarte Pinto e de Maria do Socorro 
da Silva Pinto. A pretendente: IRENE VAZQUEZ CASANOVA, estado civil divorciada, 
profi ssão empresária, nascida em Santo André - SP, no dia 25/01/1964, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Vazquez Vazquez e de 
Irene Casanova Rodriguez.

O pretendente: CAUÊ DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido em Santos 
(2º Subdistrito) - SP, no dia 10/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marco Sergio Neves Duarte e de Roseli Maturo Domingues Duarte. 
A pretendente: THAÍS DE PAULA MAUTONE, estado civil solteira, profi ssão analista 
fi nanceira, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 09/02/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente de Paulo Mautone de 
Miriam Carolina Mautone.

O pretendente: JOÃO NEWTON RUIZ, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia 21/10/1933, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cristobal Ruiz e de Emma Ruiz. A pretendente: TEREZINHA 
LEICHSENRING, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Joinville (1º Subdis-
trito) - SC, no dia 14/07/1946, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Alvino Leichsenring e de Francisca Leichsenring.
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Móveis, Utensílios e Eletros

Armários, Cadeiras, Cama/
Mesa/Banho, Colchões,

Cortinas, Vasos, Etc
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Móveis, Info, Enf. e Eletros
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Vasos, Abajures, TVs,
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Itens de Coz. Industrial

Refrigerador, Balcão,
Fritadeira, Lava louças
Hobart, Seladora, Etc
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de Ar Gardner
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Equip. de Academia

Esteiras e Bicicletas
Ergométricas
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Desativação de Escola
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Marcas Diversas
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Qui, 23/fev/17 - 13h30Qui, 23/fev/17 - 13h30Qui, 23/fev/17 - 13h30Qui, 23/fev/17 - 13h30Qui, 23/fev/17 - 13h30
Eletros e Celulares
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