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“A mão queimada 
ensina melhor.
Depois disso o 
conselho sobre o fogo 
chega ao coração”.
J. R. R. Tolkien (1892/1973)
Escritor sul-africano

BOLSAS
O Ibovespa: +0,28% Pontos: 
67.537,61 Máxima de +0,53% 
: 67.709 pontos Mínima de 
-0,24% : 67.191 pontos Volume: 
7,82 bilhões Variação em 2017: 
12,14% Variação no mês: 3,26% 
Dow Jones: -0,11% Pontos: 
20.919,42 Nasdaq: -0,22% Pon-
tos: 6.115,96 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1450 Venda: R$ 3,1455 
Variação: -0,7% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: -0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1553 Venda: R$ 
3,1559 Variação: -0,15% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1300 
Venda: R$ 3,2930 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,78% ao 
ano. - Capital de giro, 15,44% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.224,20 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,43% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,000 
Variação: -0,4%.

Cotação: R$ 3,1610 Variação: 
-0,74% - Euro Compra: US$ 
1,0865 (às 17h32) Venda: US$ 
1,0866 (às 17h32) Variação: 
-0,02% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4170 Venda: R$ 3,4190 
Variação: -0,67% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,3630 Venda: R$ 
3,5830 Variação: -0,56%.

+0,13% Pontos: 68.180 Máxima 
(pontos): 68.365 Mínima (pon-
tos): 67.750. Global 40 Cotação: 
933,339 centavos de dólar 
Variação: +0,19%.

As conversas para um 
acordo bilateral entre o 
Mercosul e a União Eu-

ropeia estão avançadas e o do-
cumento fi nal pode ser assinado 
no começo de 2018, afi rmou 
ontem (11), o subsecretário 
geral de assuntos econômicos 
e fi nanceiros do Ministério das 
Relações Exteriores, Carlos 
Márcio Cozendey. Já as conver-
sas comerciais do Brasil com o 
México estão “bastante difíceis”, 
disse ele durante seminário do 
Instituto Brasileiro de Econo-
mia (Ibre) da Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

O governo brasileiro começa 
em junho reuniões para bus-

     

Acordo do Mercosul com 
União Europeia pode ser 
assinado no começo de 2018

car um acordo com um grupo 
de países europeus, que inclui 
Suíça, Noruega e Islândia, e no 
segundo semestre a expectativa 
é que tenham início conversas 
comerciais com o Canadá. “A ne-
gociação que está mais avança-
da no momento é a do Mercosul 
com a União Europeia”, disse 
Cozendey. Para aprofundar e al-
cançar a fase fi nal das conversas, 
era preciso passar pelas eleições 
francesas, que terminaram no 
último domingo. 

“Havia resistência, liderada pela 
França, na área agrícola”. Uma 
vitória da candidata de extrema 
direita, Marine Le Pen, pratica-
mente representaria o fi m das 

conversas, afi rmou o subsecretá-
rio. Agora, a expectativa é chegar 
em dezembro com o resultado 
“quase fi nal” do acordo, ressaltou. 
Assim, a assinatura fi nal pode 
ocorrer no começo de 2018.

O acordo comercial do Brasil 
com o México, disse Cozen-
dey, está “bastante difícil” de 
avançar. “A resposta mexicana 
tem sido limitada”, disse, des-
tacando que é difícil entender 
a estratégia do país, que já 
negociou uma série de acordos 
com vários países. Segundo ele, 
não é só a questão agrícola que 
tem difi cultado as conversas, 
mas também as industriais. Ele 
destacou em sua apresentação 

“A negociação que está mais avançada é a do Mercosul com a UE”, segundo o subsecretário

geral de assuntos econômicos e fi nanceiros do Ministério das Relações Exteriores,

Carlos Márcio Cozendey.

que o Brasil optou por ter uma 
série de acordos regionais, fe-
chados com países como Chile e 
Bolívia e outros em andamento 
para fechar em breve, com 
Peru, Colômbia e Equador. 

Com o Japão, Cozendey disse 

que tem havido certa resistên-
cia, porque o país está preferin-
do rearranjar sua estratégia para 
a Ásia após o fi m da Parceria 
Transpacífi co, que acabou após 
a posse de Donald Trump. “Te-
mos dito a eles (Japão) que o 

Brasil tem pouca capacidade 
de fazer várias negociações ao 
mesmo tempo. Quem chegar 
primeiro, a gente se engaja. 
Quem não chegar, perde as 
preferências do mercado 
brasileiro” (AE).

Marqueteiro João Santana.

Brasília - Em anexo de 
delação premiada, o marque-
teiro João Santana informou 
ao MPF que o ex-presidente 
Lula e a ex-presidente Dilma 
tinham ciência de pagamentos 
ofi ciais e de caixa 2 feitos como 
contraprestação aos serviços 
prestados em campanhas 
eleitorais. Falou diversas ve-
zes com Lula e Dilma quando 
necessitava fazer cobranças. 
“Nestas oportunidades, tanto 
Lula como Dilma se compro-
meteram a resolver o impasse 
e, de fato, os pagamentos 
voltavam a ocorrer. Tanto os 
pagamentos ofi ciais, quanto 
os recebimentos de valores 
através de caixa 2”, informa o 
marqueteiro.

Santana fala da relação da 
Odebrecht no pagamento das 
dívidas de campanha e diz 
que Dilma e Lula sabiam que a 
conta seria paga com recursos 
de caixa dois da empreiteira 

As novas estimativas divul-
gadas ontem (11), pelo IBGE, 
no Rio de Janeiro, indicam que 
a safra nacional de cereais, le-
guminosas e oleaginosas para 
este ano será 26,2% maior do 
que a de 2016, devendo atingir 
233,1 milhões de toneladas 
(contra as 184,7 milhões de 
toneladas da safra 2016) – a 
maior da história. Os dados 
constam do Levantamento da 
Produção Agrícola de abril, a 
quarta estimativa de produção 
de grãos feita este ano. 

Os dados indicam, ainda, 
que a estimativa da área a ser 
colhida é de 60,8 milhões de 
hectares, um crescimento de 
6,5% diante da área colhida 
em 2016 (57,1 milhões de 
hectares). O arroz, o milho e 
a soja são os três principais 
produtos deste grupo, que, so-
mados, representaram 93,7% 
da estimativa da produção e 
responderam por 87,9% da 
área a ser colhida. Em relação 
ao ano anterior, houve acrésci-
mo de 2,4% na área da soja, de 
16,5% na do milho e de 3,3% 
de arroz. No que se refere à 
produção, houve acréscimos 
de 17,5% para a soja, 13,5% 
para o arroz e 46,8% para o 
milho.

O Centro-Oeste continuará 
respondendo pelo maior volu-

O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos que, 

somados, representaram 93,7% da estimativa da produção.

O presidente dos Correios, 
Guilherme Campos, afi rmou 
ontem (11), em audiência pú-
blica na Câmara, que a situação 
fi nanceira da empresa ainda é 
muito delicada. “A dramatici-
dade dos números dos Correios 
é muito forte. Nós tivemos 
em 2015 prejuízo de R$ 2,1 
bilhões. O ano de 2016 não é 
diferente disso, é um ano onde 
se coloca mais um prejuízo – o 
número não está fechado, mas 
também é da ordem de R$ 2 
bilhões”, disse.

Os Correios têm cerca de 11 
mil agências (entre próprias, 
comunitárias e franqueadas) 
instaladas em 5.570 municí-
pios brasileiros. Há 354 anos, 
a empresa detém o monopólio 
dos serviços postais do país. 
Atualmente, os Correios tem 
117 mil funcionários, sendo 
mais de 60 mil, carteiros. Para 
Campos, a crise é decorrente 
das transformações tecnoló-
gicas que alteraram a forma 
de comunicação e afetaram 
as empresas do setor em 
todo o mundo. Ele avaliou 
que o modelo de monopólio 

Presidente dos Correios, 

Guilherme Campos.

Em um discurso em que desta-
cou o papel das Forças Armadas 
para a segurança pública, o 
presidente Michel Temer voltou 
a defender a pacifi cação do país 
e a criticar a “animosidade” entre 
os brasileiros. Pediu novamente 
a “eliminação” da raivosidade 
entre setores da sociedade e 
fez elogios à “autoridade mo-
ral” dos militares brasileiros 
para garantir a paz interna. As 
declarações foram feitas ontem 
(11) em evento fechado no 
Quartel General do Exército em 
Brasília, onde assinou o decreto 
de criação do Comitê para Re-
vitalização do Parque Nacional 
dos Guararapes, localizado em 
Jaboatão dos Guararapes, região 
metropolitana do Recife.

O presidente ressaltou “o 
papel extraordinário” das 
Forças Armadas que, apesar 
de “preparadas para a guerra”, 
representarm “o sintoma da 
paz” e o “respeito absoluto às 
tradições da nossa história”. 
Temer disse que o país vive um 
momento conturbado e que, 
nesse contexto, as Forças Ar-
madas têm muito a contribuir. 

Presidente Michel Temer, no 

quartel-general do Exército.
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Demissão voluntária
O presidente dos Correios, 

Guilherme Campos, disse que a 
empresa vai reabrir o Plano de 
Demissão Voluntária (PDV) para 
seus funcionários. O programa, 
aberto entre janeiro e fevereiro, 
não atingiu a meta, que era de 8 
mil empregados, com previsão de 
economia entre R$ 700 milhões e R$ 
1 bilhão. “Devemos reabrir o progra-
ma ainda neste mês”, afi rmou.

João Santana: Lula sabia e dava 
‘palavra fi nal do chefe’ sobre caixa 2

dependeriam do “respaldo do 
chefe”. O marqueteiro disse 
que eram questões referentes 
aos valores totais de seus ho-
norários nas campanhas.

Santana diz, em seu relato, 
que soube por sua esposa que 
Palocci tinha “poder quase 
absoluto” sobre o fundo de 
caixa dois do PT manuseado 
pela Odebrecht.

A empreiteira baiana revelou 
na delação premiada de seus 
executivos que havia uma 
conta corrente destinada aos 
governos do PT. O marqueteiro 
confi rma a existência da conta 
corrente. Segundo Santana, 
Palocci o questionou “você 
tem conta no exterior?”. Após 
uma resposta afi rmativa, o ex-
ministro da Fazenda disse que 
depósitos seriam feitos fora 
do País pela Odebrecht “para 
segurança de todos” e que a 
empresa tinha “o respaldo do 
chefe” (AE).

baiana. Narra ainda que o ex-
ministro da Fazenda, Antônio 
Palocci, dizia que decisões 
defi nitivas sobre pagamentos 
dependiam da “palavra fi nal 
do chefe”, em referência a 
Lula. Em dois momentos da 
campanha à reeleição de Lula, 
Santana diz ter ameaçado 

interromper os trabalhos em 
razão de inadimplência. 

Depois disso, o petista pres-
sionou Palocci que “colocou 
a empresa Odebrecht no 
circuito”, segundo o anexo da 
delação. Santana foi questio-
nado por procuradores quais 
questões que, segundo Palocci, 

Temer volta a criticar 
animosidade e a 

defender pacifi cação

“Tomo a liberdade de salientar 
esse aspecto porque nós vive-
mos, nos últimos tempos, um 
momento de certa animosidade 
entre brasileiros, o que é intei-
ramente condenável”.

Temer falou também sobre o 
apoio que os militares têm rece-
bido da população, em especial 
no caso do Espírito Santo, onde 
atuaram na época da greve dos 
policiais militares (ABr). 

Novas estimativas do IBGE indicam 
safra ainda maior em 2017

me de produção, com 43,2% 
da safra do país, seguido pela 
Região Sul (35,8%), Sudeste 
(9,7%), Nordeste (7,7%), e 
Norte (3,6%). Por estado, 
Mato Grosso do Sul lidera como 
maior produtor nacional de 
grãos, com uma participação 
de 25%, seguido pelo Paraná 
(18,3%) e Rio Grande do Sul 
(14,6%). Somados, estes três 
estados respondem por 57,9% 
do total nacional previsto para 
este ano.

Segundo o IBGE, 15 dos 26 
principais produtos envolvidos 
na pesquisa apresentaram 
variação percentual positiva 

na estimativa de produção em 
relação ao ano anterior, com 
destaque para algodão herbá-
ceo em caroço (7,6%), amen-
doim em casca 2ª safra (36,6%), 
arroz em casca (13,5%), café 
em grão-canephora (24,6%), 
feijão em grão 1ª safra (38,4%), 
feijão em grão 2ª safra (35,4%), 
milho em grão 1ª safra (24,1%), 
milho em grão 2ª safra (60,9%), 
e soja em grão (17,5%).

Para o secretário-adjunto do 
Ministério da Agricultura, Sávio 
Pereira, os efeitos econômicos 
da super safra atingem desde 
os números da exportação até 
a mesa do brasileiro (ABr).

Correios: ‘modelo de 
monopólio é insustentável’

é insustentável e precisa ser 
modernizado.

Campos voltou a apontar 
a retirada de mais de R$ 6 
bilhões do caixa da empresa 
para antecipação de dividendos 
ao Tesouro, entre 2007 e 2013, 
como uma das causas para o 
agravamento da difi culdade fi -
nanceira. E citou ainda a recente 
greve nacional promovida pelos 
funcionários entre os dias 26 
de abril e 9 de maio. Segundo 
Campos, a paralisação resultou 
em prejuízos de pelo menos R$ 
6 milhões por dia (ABr).

Petrobras tem lucro 
de R$ 4,4 bilhões no 
primeiro trimestre

A Petrobras registrou no 
primeiro trimestre deste ano 
lucro líquido de R$ 4,4 bilhões. 
Segundo a empresa, o resultado 
reverte o prejuízo registrado no 
mesmo período do ano passado, 
quando houve perda de R$ 1,2 
bilhão. “Sem dúvida alguma, foi 
um bom trimestre para a nossa 
companhia”, disse o presidente 
da Petrobras, Pedro Parente, no 
início da entrevista à imprensa 
para apresentar os resultados 
operacionais e fi nanceiros da 
empresa referentes aos três 
primeiros meses de 2017.

De acordo com a companhia, 
o resultado foi infl uenciado por 
menores gastos com importa-
ções de petróleo e gás natural, 
pela maior participação do óleo 
nacional na carga processada e 
maior oferta de gás nacional.

Além disso, houve aumento 
de 72% nas exportações, que 
atingiram 782 mil barris/dia, 
com preços médios de petróleo 
mais elevados; redução de 27% 
nas despesas com vendas, ge-
rais e administrativas; queda de 
11% nas despesas fi nanceiras 
líquidas; e menores despesas 
com baixa de poços secos e/ou 
subcomerciais e com ociosida-
de de equipamentos. Parente 
aproveitou para agradecer o 
trabalho dos petroleiros que 
contribuíram para o lucro ob-
tido (ABr).
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COLUNA DO HERÓDOTO

Parece nome de seriado 

da tevê, mas não é. Fale 

com delicadeza, mas 

leve um porrete grande, 

você vai chegar longe.  

Trump recuperou mais 
uma herança de tempos 
passados. Ao mesmo 

tempo que deslocou uma po-
derosa esquadra da marinha 
para a península da Coréia, 
espalhava pelo seu espalha-
fatoso twitter que se sentiria 
orgulhoso em se encontrar com 
o ditador fanfarrão sediado em 
Pyongyang. Seria o encontro do 
século dos egos. 

Os norte coreanos tem um 
argumento considerável para se 
relacionar com os seus vizinhos, 
aliados dos Estados Unidos, 
especialmente a Coreia do Sul 
e o Japão, uma coleção de seis 
bombas atômicas devidamente 
testadas e estocadas. O exótico 
Kim Jong-un sabe promover um 
show de audiência mundial. A 
cada comemoração da dinastia 
que se apossou do poder faz 
um desfi le monumental com 
muita arma, soldados, mísseis, 
exibição  de ginástica coletiva 
sob o aplauso aparvalhado dos 
militares que o cercam. 

As palmas precisam ser con-
vincentes para que o dissidente 
não tenha o mesmo destino do 
tio e do meio irmão, ambos as-
sassinados. Para negociar com 
um dos países que fez parte do 
que Bush chamou do eixo do 
Mal, nada como buscar no pas-
sado uma solução que deu certo, 
ainda que em outra conjuntura: 
a política do Big Stick.

Era desta forma que os 
paises devedores e instaveis 
politicamente deveriam ser 
tratados. Pegaram dinheiro 
dos bancos americanos e não 
pagaram, era inaceitavel. O 
embaixador deveria tentar 
de todas as formas receber a 
dívida, mas em último caso se a 
delicadeza não fosse sufi ciente 
... ai então usava-se o porrete 
grande: os marines. A frota 
de guerra crescia muito no 
início do século 20 e buscava 
reservar os mares que banham 
o Caribe, a América Central e 

do Sul só para os marinheiros 
do Tio Sam. 

Era uma meia sola na velha 
e boa Doutrina Monroe, a 
que dizia que a America era 
para os americanos. Graças a 
essa forma de convencimento 
foi nomeado um conselheiro 
americano para o governo da 
Republica Dominicana que de 
fato era o ministro da fazenda. 
Outro sucesso de Roosevelt, o 
Theodore, foi o de apoiar um 
movimento que terminou com 
a independência do Panamá 
da Colômbia, que em troca 
concedeu a licença para que os 
Estados Unidos construissem o 
celebre canal. 

Ted era o mesmo homem que 
impediu um caçador de matar 
uma mamãe urso e por isso o 
fi lhote ganhou o nome de Ted 
Bear. Todo ursinho de pelúcia 
tem esse apelido. A política 
da fala macia culminou com o 
Premio Nobel da Paz para um 
homem que viveu aventuras 
perigosas, lutou na guerra, era 
partidario de um poder militar 
forte e não vacilava em ocupar 
areas estrategicas como o pro-
tetorado sobre Cuba. 

O Nobel foi a recompensa 
pelos esforços que o belicoso 
Theodore Roosevelt fez para 
pôr um fim à guerra entre 
Rússia e Japão. Em 1906 trouxe 
os dois contendores para uma 
conferencia de paz nos Estados 
Unidos e saiu de la com um 
tratado de paz. Era um contra 
senso que poucos entendiam. O 
que sua politica realmente tinha 
como objetivo era estabelecer 
um equilíbrio de poder na Asia 
que garantisse a presença ame-
ricana nos mercados asiáticos 
especialmente no da China. 

Na primeira oportunidade 
usou o Big Stick contra o Japão 
quando restringiu drasticamen-
te a imigracao dos japoneses 
para a California atendendo 
aos reclamos xenofobicos dos 
nativos. Poder militar e xenofo-
bia estão entre as heranças de 
Donald Trump. A historia não 
se repete. Mas pode inspirar 
sucessores.

(*) É âncora do Jornal da Record 
News e autor de Falar
para Liderar (Saraiva).

COLUNA DO HERÓDOTOH Ó

Heródoto Barbeiro (*)

Big Stick Theore

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
bateu a marca dos 2 milhões de inscritos. Segun-
do o boletim de inscrições divulgados na manhã 
de ontem (11), pelo Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), o exame já conta com 2.193.707 inscritos. 
As inscrições podem ser feitas pela internet, no 
site do Enem, até as 23h59 (horário de Brasília) 
do próximo dia 19 de maio. A expectativa é que 
cerca de 7 milhões se inscrevam. As provas serão 
aplicadas em dois domingos consecutivos, nos 
dias 5 e 12 de novembro. 

Para concluir a inscrição, o candidato deve pagar 
a taxa do exame que, este ano, é R$ 82. O prazo 
para que isso seja feito vai até o dia 24 deste mês. 

Pelas regras do edital, estão isentos da taxa os estu-
dantes de escolas públicas que concluirão o ensino 
médio este ano, os participantes de baixa renda que 
integram o CadÚnico e os que se enquadram na Lei 
12.799/2013 que, entre outros critérios, isenta de 
pagamento aqueles com renda igual ou inferior a um 
salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.405,50.

O resultado das provas poderá ser usado em 
processos seletivos para vagas no ensino público 
superior, pelo Sisu, para bolsas de estudo em 
instituições privadas, pelo ProUni, e para obter 
fi nanciamento pelo Fies. Caso haja algum problema 
na hora da inscrição, os candidatos podem ligar para 
o Inep pelo telefone 0800 616161. O atendimento 
é das 8h às 20h, no horário de Brasília (ABr).

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 19.

O Brasil não preenche 
mais os requisitos exi-
gidos para manter o 

estado de emergência, segundo 
os critérios da OMS. Ou seja, os 
casos não são mais incomuns 
ou inesperados. “Já há conhe-
cimento científi co sufi ciente”, 
disse o secretário de Vigilância 
em Saúde, Adeilson Loureiro. 
“A própria mobilização do 
ponto de vista de pesquisa, 
de insumos e de recursos foi 
sufi ciente”, afi rmou.

A decisão ocorre 18 meses 
depois da decretação de emer-
gência, segundo o ministério, 
em um momento de queda nos 
casos de Zika e microcefalia 
em todo o país. Até 15 de abril, 
foram registrados 7.911 casos 
de Zika, uma redução de 95,3% 
em relação à 2016, quando 
ocorreram 170.535 notifica-
ções. Os casos novos mensais 
têm se mantido em 2%, desde 
janeiro; no pico dos casos de 

Até 15 de abril, foram registrados 7.911 casos de Zika, uma 

redução de 95,3% em relação à 2016, quando ocorreram 170.535.

Técnica de 
esterilização 

para combater 
Aedes aegypti
Um projeto-piloto para 

combater as doenças cau-
sadas pelo mosquito Aedes 
aegypti, utilizando a técnica 
de esterilização dos insetos 
transmissores, já está fun-
cionando na China e deve 
começar em breve no Brasil, 
no México e na Tailândia. As 
informações são da Agência 
Internacional de Energia 
Atômica (Aiea) das Nações 
Unidas, que está investindo 
na tecnologia a nível global. 
Lançada em fevereiro, a 
medida deverá ajudar os 
sistemas nacionais de saúde 
na América Latina a conter 
surtos de enfermidades 
causadas pelos mosquito, 
especialmente a Zika. 

O especialista da Aiea, Rui 
Cardoso Pereira, afi rmou que 
a fórmula já deu certo nas 
iniciativas contra as moscas 
do gado e da fruta e outros 
insetos.

“Os insetos machos são es-
terilizados com uma radiação 
e depois soltos no campo. Daí, 
eles acasalam com as fêmeas 
selvagens, mas não repro-
duzem. Os óvulos nunca são 
fecundados. Essa tecnologia 
tem sido usada com sucesso 
para o combate à mosca do 
gado, à mosca da bicheira,  
mosca da fruta, à mosca tsé-tsé 
e outras,” explicou.

“Posso dizer que, neste 
momento, há um grupo no sul 
da China já com um projeto-
piloto [de esterilização] em 
implementação. México, 
Brasil e Tailândia vão come-
çar muito proximamente. A 
primeira fase foi capacitar as 
pessoas, criar infraestrutura 
para esses insetos estéreis 
serem produzidos. No caso 
do Brasil, o país já tinha uma 
infraestrutura e usava inse-
tos que eram transgênicos,” 
acrescentou. A OMS divulgou 
um estudo em que reforça a 
sua  intenção de fortalecer, 
em conjunto com a Orga-
nização Pan-Americana da 
Saúde (Opas), a luta contra 
doenças como o vírus da Zika, 
a dengue e a chikungunya 
na América Latina (ONU 
News).

Mico-leão-dourado avistado por pesquisadores na Reserva 

Biológica Fiocruz Mata Atlântica, no Rio de Janeiro.

O presidente Michel Temer sancionou 
na tarde de ontem (11) a lei que institui a 
Identifi cação Civil Nacional (ICN), criada 
com o objetivo de unifi car os cerca de 22 do-
cumentos de identifi cação usados no Brasil e 
difi cultar a falsifi cação que, anualmente, gera 
prejuízos de R$ 60 bilhões. De acordo com 
o relator do projeto, deputado Júlio Lopes 
(PP-RJ), apenas passaporte e CNH não serão 
substituídos pelo novo documento.

Além de foto, esse documento terá 
também um cadastro biométrico que está 
sendo organizado pela Justiça Eleitoral 

por meio dos registros feitos para o título 
de eleitor. Segundo o deputado, não será 
necessária a troca do documento que ainda 
estiver válido. Entre os vetos ao projeto, 
está o que garantia a gratuidade da nova 
identifi cação. Também foi vetado o artigo 
que dava à Casa da Moeda a exclusivida-
de para a implantação e fornecimento do 
documento. “Ela, no entanto, participará 
do fornecimento. Apenas não será feito de 
forma exclusiva”, explicou Lopes.

Um dos entusiastas do projeto é o 
presidente do Sebrae, Guilherme Afi f 

Domingues. Ele explica que com a nova 
documentação será possível amenizar os 
prejuízos causados no país por conta de 
fraudes por dupla, tripla ou falsidade de 
identifi cação. “A tendência é unifi car, a 
partir de mais um número, que englobará 
os demais referentes aos outros docu-
mentos. As pessoas vão entender que 
este número será o mais confi ável para a 
identifi cação do cidadão”, disse Afi f. “A 
previsão inicial era de que concluiremos 
o cadastro entre os anos de 2020 e 2021”, 
acrescentou (ABr).

Tudo começou em 2015, 
quando pesquisadores da Es-
tação Biológica Fiocruz Mata 
Atlântica, campus avançado 
para pesquisas em biodiver-
sidade e saúde da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), lo-
calizado em Jacarepaguá,  Rio 
de Janeiro, fi caram sabendo 
da existência de micos-leões-
dourados na região. No ano 
seguinte, a presença foi con-
fi rmada por um funcionário 
que avistou três indivíduos 
juntos da espécie Leontophi-
tecus rosalia. 

No dia 19 de abril passa-
do, pesquisadores fi zeram 
a primeira foto da espécie, 
confi rmando o aparecimento 
raro depois de mais de um 
século sem que micos-leões 
dourados fossem vistos na 
cidade do Rio de Janeiro.

“Signifi ca que esses animais 
estão ali, regularmente”, 
disse o biólogo Ricardo Mo-
ratelli, um dos responsáveis 
pela gestão ambiental e levan-
tamento da biodiversidade da 
Fiocruz. O próximo passo, 
segundo ele, é descobrir a 
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Governo declara fi m de emergência 
nacional pelo vírus Zika

O Ministério da Saúde declarou ontem (11) o fi m da emergência nacional decretada em novembro de 
2015, devido ao vírus Zika e sua associação com microcefalia e consequências neurológicas

para a eliminação dos mosquito 
Aedes aegypti contribuiu para 
a diminuição dos casos. Além 
disso, há uma maior proteção 
pessoal da população, escassez 
de chuvas em determinadas 
regiões do país e a imunização 
natural que as pessoas adquirem 
ao ter alguma das doenças em 
anos anteriores.

O último boletim epidemio-
lógico, de 1º de janeiro a 15 de 
abril, aponta redução de 90,3% 
dos casos de dengue; 95,3% de 
zika; e 68,1% de chikungunya 
em relação ao mesmo período 
de 2016. Em 2017, foram con-
fi rmados 230 casos de microce-
falia ligados a outras alterações 
do sistema nervoso, sugestivos 
de infecção congênita. Perma-
necem em investigação pelo 
Ministério da Saúde e pelos 
estados, 2.837 casos suspeitos 
em todo o país. No total, 3.651 
casos foram notifi cados neste 
ano (ABr).

microcefalia, em dezembro de 
2015, foi registrado aumento 
de 135% nas notifi cações. “Do 
ponto de vista prático, não 
tem nenhuma mudança na 
assistência, na vigilância ou no 
diagnóstico”, disse Loureiro, 
reforçando que a retirada da 
emergência não enfraquece as 
políticas públicas que foram 
implantadas no período.

Os critérios internacionais de 
avaliação de risco para decretar 
e manter o estado de emergência 
são: o impacto do evento sobre 
a saúde pública; se o evento é 
incomum ou inesperado; se há 
risco signifi cativo de propagação 
internacional; e se há risco signi-
fi cativo de restrições ao comér-
cio ou viagens internacionais. 
O conjunto de ações voltadas 

Pesquisadores encontram 
micos-leões-dourados no Rio

origem desses animais: se 
são remanescentes de uma 
população local ou se foram 
trazidos de outra região e sol-
tos na área.

Moratelli acredita que o 
mais provável é que tenham 
sido trazidos de outra região. 
“Poderiam estar em criadou-
ros; podem ter sido trazidos 
ilegalmente. É muito difícil 
que sejam remanescentes de 
populações naturais. Mas é 

uma possibilidade que a gente 
não pode também descartar”. 
Embora seja um grupo peque-
no e inviável a longo prazo, 
Moratelli disse que a presença 
deles demonstra que aque-
la área poderia, inclusive, 
receber mais micos-leões 
dourados – uma vez que era 
o habitat original da espécie, 
o que abre a possibilidade 
para se tentar introduzir mais 
animais no local (ABr).

Enem bate marca
de 2 milhões de inscritos

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

O pretendente: PEDRO BRANCO GONÇALVES, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/12/1989, residente e dom-
ciliado em Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de David José Pereira Gonçalves e de 
Roberta Figueiredo Branco Gonçalves. A pretendente: MARJORIE VIEIRA YANAGIHARA, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/09/1989, residenete e domicliada em Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lha de William 
Yanagihara e de Maria Cristina Vieira Yanagihara.
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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Indústria 4.0: o avanço,
a consolidação e a

expansão da tecnologia

O avanço da tecnologia 

deixou de ser coisa 

do futuro e já está 

transformando a 

indústria

Uma grande revolução 
está ocorrendo no mun-
do da produção. Moder-

nas tecnologias da informação 
e da comunicação estão alte-
rando radicalmente as diversas 
áreas de produção. A Indústria 
4.0, como está sendo chamada 
por cientistas e industriários, 
exige soluções personalizadas, 
foco na diversidade de cliente, 
controle de custos e olho no 
mercado global.

A mudança tecnológica 
chega para a indústria com a 
mesma importância da che-
gada do motor a vapor, por 
exemplo. É tempo de redefi nir 
negócios, buscar novas formas 
de agregar valor às empresas 
e estar atento às mudanças 
que ocorrem cada vez mais 
rapidamente.

Considerada a quarta revo-
lução industrial, a indústria 4.0 
faz com que as empresas re-
pensem seus conceitos e estra-
tégias de negócios e busquem 
conhecimentos tecnológicos 
que possam integrá-las aos 
mais diversos setores. Elas pre-
cisam estar preparadas para 
conviver com tecnologias como 
inteligência artifi cial, robótica, 
nanotecnologia, impressão 3D 
e biotecnologia.

Quem se adaptar mais ra-
pidamente, usufruirá dos 

benefícios e facilidades dessas 
inovações, uma vez que a fron-
teira entre o mundo físico e o 
digital se torna mais ampla e 
efi caz, sistemas de automação 
são conectados e transformam 
as plantas tradicionais em 
fábricas inteligentes. A tec-
nologia garante rapidez em 
processamento de informação 
e distribuição em tempo real, 
o que resulta em mudanças 
radicais nas empresas.

O chão de fábrica está mu-
dando. Sistemas inteligentes 
de manufaturas são integrados 
aos bancos de dados das plan-
tas industriais e as informações 
poderão ser acessadas a qual-
quer tempo, de qualquer lugar. 
Flexibilidade, inovação, sus-
tentabilidade, produtividade 
e qualidade são fundamentais 
para que as empresas entrem 
na era da automação, do traba-
lho colaborativo entre diversas 
áreas e do aprendizado contí-
nuo de toda equipe.

A sobrevivência das empre-
sas depende desse entendi-
mento, porque o mundo está 
mudando, e a forma de fabricar 
e comercializar produtos, tam-
bém. E essa nova realidade irá 
transformar setores e perfi l dos 
trabalhadores. Menos força 
física, mais conhecimento inte-
lectual. O mouse fará o trabalho 
de uma chave-inglesa. 

Mas quem comandará o 
mouse será o trabalhador e sua 
força sempre insubstituível. 

(*) - É Presidente da Federação e do 
Centro das Indústrias do Estado de 

São Paulo (Fiesp/ Ciesp).

Paulo Skaf (*)

A - Negócios de Impacto Social
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) realiza, na próxima 
quarta-feira (17), o evento internacional ‘O Ecossistema para a Promoção 
do Crescimento de Negócios de Alto Impacto Social/Conexão Estados 
Unidos – Brasil’, das 8h30 às 13h00, no Auditório Itaú BBA. O encontro 
reunirá lideranças dos Estados Unidos e do Brasil para promover um 
diálogo sobre iniciativas bem-sucedidas, aprendizados, desafi os e oportu-
nidades de ações para a valorização e o crescimento de negócios de alto 
impacto social no país. O evento é voltado para investidores em geral, 
fomentadores do empreendedorismo e empreendedores. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas pelo site (http://inovacapital.net.br/). 

B - Mostra de Cutelaria
Com o intuito de apresentar e disseminar a tradição e história em torno 
da arte de instrumentos de corte, acontece em São Paulo a V Mostra 
Internacional de Cutelaria, nos próximos dias 20 e 21, no Centro de Ex-
posições Frei Caneca. Aberto ao público, o evento proporciona também 
a troca de experiências entre artistas e visitantes, que poderão desfrutar 
de um intercâmbio de culturas e histórias relacionadas a este rico uni-
verso, palestras programadas para os dois dias da feira, demonstrações 
de forja e os workshops de defesa pessoal e utilização de lâminas. Mais 
informações: (www.mostrainternacionaldecutelaria.com). 

C - Inserção Racial 
O Instituto Ethos e o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e 
Desigualdades lançam, nesta terça-feira (16), a Coalizão Empresarial para 
Equidade Racial e de Gênero, que reúne a experiência de cada entidade 
para promoção da equidade de raça e gênero nas empresas. O evento será 
uma reunião das principais lideranças das políticas de inserção racial, 
que vão relatar a implantação de boas práticas nas corporações, como: 
Stephanie Oueda Cruz, da Coca-Cola na Europa; Judith Morrison, do 
BID; Ana Costa, da AVON. O encontro é gratuito e acontece no Conselho 
Britânico: Rua Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros, das 8h00 às 12h30. 
Inscrições (secretaria.coalizao@equidade.org.br).

D - Estágio Área Agrícola
A área agrícola da BASF oferece oportunidades de estágio em suas 
estações experimentais distribuídas nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Bahia. Os selecionados 

irão trabalhar com pesquisa e desenvolvimento (P&D), atuando nos 
laboratórios da empresa e no campo. O processo de seleção, que inclui 
dinâmicas de grupo e entrevistas, é focado em estudantes de agronomia 
e engenharia agronômica. Os interessados devem ter domínio do Pacote 
Offi ce, inglês intermediário e disponibilidade para estagiar 6 a 8 horas 
por dia. O programa oferece 24 vagas e as inscrições vão até domingo 
(14), no site: (www.ciadeestagios.com.br/basf). 

E - Inspiração e Informação 
Nesta segunda-feira (15), no Citibank Hall, acontece o maior evento de 
empreendedorismo da América Latina: o Power House, que promete uma 
imersão de impacto. Serão mais de 15 empreendedores compartilhando 
novidades sobre seus negócios e também lições acumuladas em suas 
trajetórias com mais de 4 mil empreendedores. Entre os palestrantes 
confi rmados, estão Carlos Wizard, Alexandre Costa (Cacau Show), Rony 
Meisler (Reserva), Carla Sarni (Sorridents) e Alexandre Ottoni e Deive 
Pazos (Jovem Nerd), Arri Coser (Fogo de Chão) e Geraldo Rufi no (JR 
Diesel). O evento ob jetiva trazer inspiração e informação de altíssima 
qualidade para todos os empreendedores que são tomados pela operação 
dos seus negócios e não têm tempo para pensar, buscar novas ideias e novos 
caminhos. Saiba mais em (https://meusucesso.com/power-house/).

F - Cultura Japonesa
O Anime Friends (www.animefriends.com.br), um dos maiores eventos 
multitemáticos de entretenimento das Américas organizado pela Yamato 
Cultural, anuncia sua 15ª edição entre os dias 7 e 9 de julho no Transamerica 
Expo Center, com a instalação de cinco palcos, um auditório, estandes e 
outras áreas de entretenimento capazes de receber mais de 70 mil visitantes 
nos três dias de evento. Realizado desde 2003 na capital paulista, o Anime 
Friends estabeleceu como um dos mais tradicionais do país dedicados à 
cultura japonesa, quando ainda era focado em atender a demanda de pú-
blico gerada pela invasão dos quadrinhos e desenhos japoneses no Brasil 
em meados dos anos 90. Com o passar dos anos, o Anime Friends passou a 
abraçar outros nichos do universo geek. Vendas de passaportes disponíveis 
em: (http://animefriends.com.br/friends17/ingressos/).

G - Integração de Plataformas 
A integração das plataformas e a fusão corporativa das ex-líderes em 
transmissão online de videos em tempo real, Hitbox e Azubu, acaba de 
ser concluída e o resultado é a Smashcast, maior empresa independente 

de transmissão de games e e-Sports fora da Ásia. Já está fazendo trans-
missões ao vivo com centenas de broadcasters, entusiastas de games e 
milhões de espectadores ativos pelo site (www.smashcast.tv). Também 
está disponível para download gratuito na App Store e no Google Play 
e todo o tráfego que era destinado a www.hitbox.tv/ou www.azubu.tv/ 
está sendo redirecionado para a Smashcast. Já as atualizações para 
dispositivos móveis serão automaticamente redefi nidas para a nova 
plataforma e seu conjunto de recursos. Verifi que.

H - Viva a Mata 
A Fundação SOS Mata Atlântica realiza a 13ª edição do Viva a Mata, 
entre os próximos dias dias 18 e 19, com a apresentação de histórias 
inspiradoras de jovens lideranças em defesa do meio ambiente. Assim 
como nas demais edições, o evento manterá a tradição de oferecer uma 
programação versátil, incluindo atividades como ofi cina, plantio de 
árvores e distribuição de mudas, piquenique colaborativo, contação de 
histórias, entre outras. “É um evento importante no calendário ambiental. 
Neste ano, queremos enfatizar ainda mais a importância dos jovens na 
continuidade da nossa luta em defesa da Mata Atlântica”, afi rma Marcia 
Hirota, diretora-executiva da Fundação Mata Atlântica. Programação e 
inscrições estão disponíveis no link (https://www.sosma.org.br/projeto/
viva-a-mata/viva-mata-2017-2/). 

I - Golfe Arrecada Recursos 
O Instituto Ronald McDonald promove no dia 3 de junho o ‘XIV Invita-
tional Golf Cup Instituto Ronald McDonald’. Realizado no Terras de São 
José Golfe Clube, em Itu, espera receber mais de 300 convidados, em 
prol da causa do câncer infantojuvenil, entre jogadores de golfe, artistas, 
personalidades e pessoas solidárias à causa. Para esta edição, o Instituto 
já disponibiliza cotas de patrocínio do evento, que é considerado um dos 
maiores e mais tradicionais torneios de golfe benefi centes da América La-
tina. Em 13 anos de realização, o evento arrecadou cerca de R$ 3 milhões, 
que foram investidos em projetos de combate ao câncer infantil e juvenil. 
Mais informações sobre como participar podem ser obtidas com Mariana 
Gomes: Tel.: (21) 2176-3843 ou (eventos@instituto-ronald.org.br). 

J - Epaço para Empreendedores
Já estão abertas as inscrições para empreendedores interessados em par-
ticipar da edição brasiliense do programa Startup & Makers, que ocorrerá 
dentro da Campus Party Brasília. O evento acontece entre os dias 14 e 
18 de junho, no Centro de Exposições Ulysses Guimarães. O projeto, que 
já ajudou mais de 1000 empresas embrionárias no país, irá selecionar 50 
startups, sendo 25 em Growth Stage - ou seja, empresas em estágio mais 
avançado, com uma equipe robusta e desenvolvida, produtos lançados 
no mercado, com ou sem investimento e que já possuam faturamento. E, 
outras 25 em Early Stage – projetos pouco avançados, com equipes bem 
defi nidas, primeiros protótipos criados e ainda testados que não recebe-
ram investimento. Interessados poderão inscrever-se no link (http://www.
fundacity.com/campusparty-brasil/apply/1374). A inscrição é gratuita. 

j

A - Negócios de Impacto Social
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) realiza, na próxima 

irão trabalhar com pesquisa e desenvolvimento (P&D), atuando nos
laboratórios da empresa e no campo. O processo de seleção, que inclui
dinâmicas de grupo e entrevistas é focado em estudantes de agronomia

Meirelles participou do 
programa ‘Agora Bra-
sil’, da Rede Nacional 

de Rádio em parceria com a 
NBR – canal de TV da EBC. 
Meirelles falou sobre a econo-
mia e as propostas de reforma 
previdenciária e trabalhista 
em tramitação no Congresso 
Nacional.

O ministro afi rmou que nos úl-
timos anos o governo gastou ex-
cessivamente e a dívida pública 
subiu ‘de forma descontrolada’. 
“É preciso esclarecer o fato 
de que nós herdamos a maior 
recessão da história do Brasil”, 
declarou. O ministro disse que 
o país ainda está “pagando o 
preço” dessa recessão econô-
mica. “Os investimentos caíram 
e as empresas começaram a 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fala à imprensa após 

participar do programa Agora Brasil.

Melhora o Índice de 
Clima Econômico
do Brasil 

O Índice de Clima Econômico 
do Brasil cresceu 17 pontos entre 
janeiro e abril, atingindo 79 pontos. 
Com o resultado, o país voltou a 
fi car acima da média da América 
Latina (78 pontos). Os dados foram 
divulgados ontem (11), em São 
Paulo, pela Pesquisa Sondagem 
Econômica da América Latina, 
realizada pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), em parceria com 
o instituto alemão Ifo, que ouve 
especialistas em economia dos 
países analisados.

O Brasil, no entanto, continua 
atrás de quatro dos 11 países latino-
americanos objeto da pesquisa 
da FGV: Paraguai (133 pontos), 
Uruguai (130), Argentina (101) 
e Colômbia (98). Em relação aos 
países do Brics (Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul), o Brasil 
está melhor apenas que a África 
do Sul (79 pontos), mas em uma 
situação pior do que Rússia (96), 
China (107) e Índia (150). Outros 
países analisados mostraram os 
seguintes resultados: Reino Unido 
(105), França (101), Alemanha 
(148), Japão (113) e Estados 
Unidos (120). A União Europeia 
fi cou com 125 pontos.

A melhora da situação econômica 
do país foi puxada principalmente 
pela melhora do Indicador de Ex-
pectativas, que subiu de 154 pontos 
em janeiro para 189 pontos em 
abril, colocando-se acima da média 
da América Latina (127 pontos). 
O Indicador da Situação Atual 
continua bem abaixo da média da 
América Latina (40 pontos) e da 
própria média brasileira dos últi-
mos dez anos (91 pontos), mesmo 
tendo subido de 4 para 11 pontos 
no período.

Os principais problemas apon-
tados por especialistas brasileiros 
foram demanda insuficiente, 
corrupção, instabilidade política e 
infraestrutura inadequada (ABr).

As vendas do comércio va-
rejista brasileiro registraram 
queda de 1,9% em março em 
relação a fevereiro (série livre 
de infl uências sazonais), fe-
chando os três primeiros meses 
do ano com retração acumulada 
de 3% frente aos três primeiros 
meses de 2016. Os dados foram 
divulgados ontem (11), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE e indi-
cam que, em março, também 
as vendas nominais do setor 
fecharam em queda de 1,9% 
sobre fevereiro, na série livre 
de infl uências sazonais.

O levantamento indica que 
- em relação a março do ano 
passado - março deste ano 
tem queda de 4% nas vendas 
do comércio varejista. É a 24ª 
taxa negativa consecutiva em 
volume de vendas nessa base 
de comparação. Já a taxa acu-
mulada nos últimos 12 meses 
acusou queda no volume de 
vendas de 5,3%. A receita no-
minal de vendas apresentou, 
em março, taxas de variação 
de -2,0% em comparação com 
março de 2016, de 0,5% no 
acumulado no ano e de 3,5% 
nos últimos 12 meses.

Os números da pesquisa 
indicam, ainda, que o co-

Vendas do comércio caíram 1,9% em março. Retração do 

primeiro trimestre é de 3%.
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Meirelles diz que país voltará a gerar 
emprego no segundo semestre

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem (11) que o país vai voltar a gerar emprego,
a partir do segundo semestre deste ano

o governo cortou as despesas, 
estamos fazendo as reformas 
necessárias”, acrescentou. Mei-
relles disse ainda que a confi ança 
de empresários e consumidores 
melhorou, levando a maior pro-
dução e consumo. Com isso, Mei-
relles afi rma que o emprego vai 
reagir no segundo semestre.

Sobre a Previdência, o minis-
tro respondeu a questionamen-
to sobre as dívidas previdenci-
árias de empresas. Ele disse 
que a maior parte da dívida 
é de empresas insolventes ou 
falidas, o que torna difícil a re-
cuperação. Ele acrescentou que 
o valor que pode efetivamente 
ser recuperado chega a R$ 150 
bilhões. “Não cobre nem um 
ano de défi cit da Previdência”, 
disse (ABr).

demitir e as pessoas pararam de 
consumir com medo de serem 
demitidas”, disse.

Mas, para o ministro, agora 
país já saiu do “fundo do poço”. 
“Já estamos crescendo porque 

Vendas do comércio têm 
queda de 3% no 1º trimestre

mércio varejista ampliado 
(incluindo o varejo e mais as 
atividades de veículos, motos, 
partes e peças e de material 
de construção) voltou a ter 
em março variação negativa 
para o volume de vendas sobre 
fevereiro, na série com ajuste 
sazonal (-2%), após quatro 
meses seguidos de resultados 
positivos. Ainda em relação 
às vendas do varejo amplia-
do, houve queda de 2,3% na 
receita nominal do setor em 
março, frente a fevereiro (sé-
rie dessazonalizada). 

Quando comparadas a março 
do ano passado, as vendas do 
comércio varejista ampliado 
fecharam em queda de 2,7% 
na comparação com março 
de 2016 na 34ª taxa negativa 
consecutiva, enquanto a receita 
nominal teve retração de 1,2%. 
Com o resultado de março, na 
comparação anual, houve que-
da de 2,5% no volume de vendas 
e de -7,1% no acumulado dos 
últimos doze meses; enquanto 
para receita nominal as taxas 
ficaram em -0,1% e -0,5%, 
respectivamente (ABr).

As atividades agropecuárias 
devem crescer entre 3,3% e 
7,8%, segundo as projeções da 
pesquisa Focus do Banco Cen-
tral. De acordo com o professor 
do MBA Executivo em Gestão 
Agronegócio, Felippe Serigati, 
“o agronegócio brasileiro exerce 
um papel estratégico para eco-
nomia brasileira. Entre outros 
fatores, contribui decisivamente 
para: aquecer a economia do 
interior do país; atrair dólares 
para a economia brasileira via 
exportações; auxiliar no comba-
te à infl ação tornando o preço 
dos alimentos mais acessíveis; 
garantir a segurança alimentar 
e energética do país". 

"As atuais pesquisas do 

setor mostram que o agrone-
gócios será o setor de maior 
crescimento e impacto no PIB 
brasileiro. No ano passado, o 
agronegócio foi responsável 
por 23.5% do PIB, ou seja, de 
cada R$ 1 gerado na economia 
brasileira, o agronegócio res-
pondeu por R$ 0.23 e isso deve 
permanecer e até aumentar 
esse ano”, conclui.

Sobre os produtos que mais 
devem ser exportados neste 
ano, Serigati destaca: “Com-
plexo Soja (grão, óleo e farelo), 
Carnes (aves, bovina e suína), 
Complexo Sucroalcooleiro 
(açúcar e etanol), Produtos 
Florestais (principalmente, pa-
pel e celulose) e Café” (FGV).

Agronegócios o maior 
crescimento

da economia brasileira
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O imenso desafi o de 
gerir informações 

O mundo está cada vez 

mais tecnológico e o 

conteúdo audiovisual 

necessita alcançar um 

público mais abrangente 

por meio de múltiplas 

plataformas

Essa evolução fez com 
que anunciantes e agên-
cias aumentassem con-

sideravelmente o volume de 
informações para a criação de 
suas campanhas. Porém, isso 
trouxe novos desafi os para o 
gerenciamento desses imensos 
volumes de ativos digitais e a 
busca por novas soluções para 
suprir a demanda.

Um exemplo disso é que hoje 
não existe mais uma estratégia 
de canal único para vídeos, 
ela tornou-se multicanal. 
Antigamente, as campanhas 
eram voltadas apenas para 
televisão, em suas telas de 
tubo, mas esse cenário mudou 
totalmente nos últimos anos, 
abrangendo múltiplos forma-
tos e plataformas. 

O vídeo tornou-se um re-
curso direto para promover o 
engajamento de campanhas 
tanto no online quanto no 
offl ine. Vale lembrar que cada 
um destes arquivos deve ser 
meticulosamente adaptado às 
especifi cações exigidas no seu 
destino fi nal. 

Outro ponto relevante é a 
mudança de posicionamento 
das marcas, que anteriormente 
criavam campanhas de alcance 
local ou no máximo regional, 
mas hoje tornaram-se globais, 
aproximando marcas de seus 
consumidores até mesmo 

em mercados anteriormente 
inexplorados. Tudo isso com o 
auxílio da internet, é claro! 

No entanto, à medida que 
as campanhas publicitárias 
passaram a ser globais, os 
processos de gerenciamento 
criativo inspiraram um novo 
modelo centralizado de produ-
ção e gestão de conteúdo, e isso 
é o ponto chave dessa questão. 
O conteúdo precisa ser entre-
gue e avaliado por diversas 
pessoas e departamentos, que 
podem estar localizados em 
diferentes lugares do mundo, 
e para conseguir uma visão 
completa de uma campanha 
global é preciso investir em 
ferramentas de gestão. 

Não dá mais para monito-
rar manualmente todos os 
aspectos criativos de uma 
ação publicitária, pois é uma 
tarefa árdua e suscetível a 
erros que, consequentemente, 
irão aumentar os custos fi nais 
da campanha. Finalizo esse 
texto dando um recado para 
anunciantes e agências: não 
trate a compra de sistemas que 
facilitam as ações como gasto, 
trate-a como investimento. 

São eles que permitirão que 
você tenha a capacidade de 
controlar e medir a efi cácia 
de seu conteúdo e monitorar 
quais canais e tipos de mate-
riais estão produzindo maior 
impacto, tudo em tempo real, 
de forma rápida e em poucos 
cliques. Isso determinará onde 
e como os recursos da sua cam-
panha devem ser investidos.

(*) - É CEO da AdStream, maior
plataforma de armazenamento

e distribuição de conteúdo
publicitário do mundo.

Celso Vergeiro (*)

TSE marca para 
agosto eleição de 
novo governador
do Amazonas

A data provável da eleição 
suplementar para governador do 
Amazonas é 6 agosto. Caso haja 
segundo turno, será no último 
domingo - 28 de agosto. O Tribunal 
Regional Eleitoral do Amazonas 
(TRE-AM) ainda precisa decidir 
o calendário eleitoral, o que deve 
ocorrer hoje (12). Mas essa data 
já está aprovada pelo TSE. O 
tema foi objeto de uma reunião 
entre representantes das duas 
Cortes. O orçamento da eleição 
fi cou defi nido em R$ 18,5 milhões, 
considerando os dois turnos.

“Fizemos um mapeamento das 
necessidades de participação das 
forças militares com apoio logísti-
co e de pessoal custeado pelo TSE. 
Foi excelente a reunião. Vão nos 
dar apoio irrestrito, inclusive, com 
efetivo técnico para nos auxiliar 
no fi m de semana que antecede 
tanto o primeiro como o segundo 
turno”, disse o diretor-geral do 
TRE-AM, Messias Andrade. 

“Os prazos, por se tratar de 
uma eleição suplementar, são re-
duzidos. O nosso momento agora 
é alinhar nosso planejamento e 
executar um pleito com qualida-
de”, concluiu Messias. A eleição 
no Amazonas deve envolver mais 
de 8 mil pessoas entre servidores 
e colaboradores e serão utilizadas 
mais de 7 mil urnas eletrônicas.

No último dia 4, o TSE cassou 
os mandatos do governador do 
Amazonas, José Melo (Pros), e 
do vice, Henrique Oliveira, (Soli-
dariedade) por compra de votos 
nas eleições de 2014. Determinou 
o afastamento dos dois políticos 
do cargo e a posse imediata do 
presidente da Assembleia Le-
gislativa, David Almeida (PSD), 
para um mandato interino até 
a realização de novas eleições 
diretas (ABr).

A proposta que extingue o 
foro especial para autoridades 
federais poderá ser votada 
em segundo e último turno 
no plenário do Senado na 
próxima quarta-feira (17). 
Segundo o presidente do Se-
nado, Eunício Oliveira, o texto 
passará pela terceira sessão de 
discussão do segundo turno 
na  terça-feira (16). No dia 
seguinte, quarta-feira (17) a 
proposta já poderá ser apre-
ciada. Na avaliação de Eunício, 
a votação ou não da matéria na 
semana que vem dependerá 
apenas de um quórum seguro. 
A proposta precisa de 49 votos 
favoráveis para ser aprovada, 
entre 81 senadores. 

A votação da chamada PEC 
do Foro privilegiado já deveria 
ter sido concluída no Senado, 
mas foi adiada depois que 
senador Roberto Rocha (PSB-
MA) decidiu recorrer  contra o 
indeferimento de uma emenda 
apresentada por ele, que es-
tabelecia a criação de varas 
especiais da Justiça para o 
julgamento de processos contra 
as autoridades federais, hoje 
benefi ciadas pelo foro especial. 
O argumento é que enviar todos 
os processos para a Justiça co-
mum faria com que os relativos 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.
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Em outubro passado, o STF julgou inconstitucional a prática 

porque submeteria os animais a crueldade.

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, disse que pretende 
colocar em votação, na próxima 
terça-feira (16), o projeto que 
regulariza incentivos fiscais 
concedidos por estados a em-
presas. O texto convalida os 
atos praticados por estados sem 
a concordância do Confaz, em 
uma tentativa de viabilizar o fi m 
da chamada guerra fi scal.

Após encontro ontem  (11) 
com a presidente do STF, 
ministra Cármem Lúcia, Maia 
relatou que a Corte deverá 
julgar em breve as regras dos 
atuais incentivos fi scais. Por 
isso, segundo ele, é necessário 
que a Câmara analise antes a 
proposta de convalidação. Maia 
também comentou a decisão do 
ministro do STF, Edson Fachin, 
que assegurou a representan-
tes de três entidades o acesso 
a setores da Câmara quando 
votações sobre a reforma da 
Previdência. 

Maia afi rmou que a preocu-
pação é garantir a integridade 
física, a ordem e a manutenção 
dos trabalhos da Câmara. Se a 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

A Comissão de Desenvol-
vimento Urbano da Câmara 
aprovou projeto da deputada 
Laura Carneiro (PMDB-RJ) 
que regulamenta a prática de 
naturismo. O projeto recebeu 
parecer favorável do relator, de-
putado Izaque Silva (PSDB-SP). 
O relator destacou que a prática 
vem ganhando adeptos no País e 
precisa receber “respaldo legal”. 
“O naturismo é uma maneira 
de viver em harmonia com a 
natureza, que objetiva favorecer 
o respeito por si mesmo, pelo 
outro e o cuidado com o meio 
ambiente”, disse Silva.

Ele citou dados da Federação 
Brasileira de Naturismo que 
apontam a existência de 300 mil 
naturistas no País, organizados 
em 29 grupos regionais, que 
praticam o naturismo em oito 
praias ofi ciais, além de clubes.

O texto aprovado determina 
que o naturismo praticado em 
áreas autorizadas não constitui 
infração penal. Apesar de o Có-

digo Penal não proibir de modo 
claro a prática, hoje o naturista 
pode ser detido por ato obsceno, 
que é previsto no código.

O projeto defi ne naturismo 
como “o conjunto de práticas de 
vida ao ar livre em que é utilizado 
o nudismo como forma de de-
senvolvimento da saúde física e 
mental das pessoas de qualquer 
idade, através de sua plena inte-
gração com a natureza”. 

O principal ponto da proposta 
é a permissão para que os es-
tados e municípios delimitem 
áreas para a prática de natu-
rismo, em locais como praias, 
clubes e hotéis. Os espaços para 
naturismo serão identifi cados 
por placas e caberá ao poder 
público providenciar a segu-
rança e a ordem nas áreas de 
naturismo, inibindo abusos de 
qualquer natureza. O projeto 
tramita em caráter conclusivo e 
será analisado agora na Comis-
são de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

A PEC foi aprovada por 
366 votos a 50 e precisa 
passar por um segundo 

turno de votação na Câmara.
Em outubro passado, o STF 

julgou inconstitucional a prática 
porque submeteria os animais 
a crueldade. A Ação Inconsti-
tucionalidade, acatada por seis 
votos a cinco, foi proposta pelo 
procurador-geral da República 
contra a Lei 15.299/13, do esta-
do do Ceará, que regulamenta a 
vaquejada como prática despor-
tiva e cultural no estado. Para o 
relator da ação, ministro Marco 
Aurélio, a prática teria “cruel-
dade intrínseca” e o dever de 
proteção ao meio ambiente pre-
visto na Constituição Federal se 
sobrepõe aos valores culturais 
da atividade desportiva.

Para o professor Hélio Zyl-
berstajn, da USP, o grande 
desafi o da reforma trabalhista 
será o fi m da compulsoriedade 
da contribuição sindical. Mas 
ele acredita que isso pode 
fortalecer o movimento sindi-
cal, incentivando fusões entre 
sindicatos. Hélio defendeu a 
reforma trabalhista na sessão 
temática do Plenário do Senado 
ontem (11).

Zylberstajn, que também é 
presidente e co-fundador do 
Instituto Brasileiro de Rela-
ções de Emprego e Trabalho, 
explicou que os movimentos 
sindicais no Brasil foram en-
fraquecidos pela própria CLT, 
que determinou os municípios 
como base sindical. Dessa 
forma, os sindicatos fi caram 
fragmentados, diferentemente 
do que acontece em outros 
países, onde os sindicatos são 
nacionais. O economista disse 
ainda que a reforma trabalhista 
brasileira não pode ser compa-
rada à europeia, pois os tipos de 
reformas são diferentes. 

O foco da reforma trabalhista 
na Europa é diminuir a rigidez 
das demissões para gerar em-

Retomada 
do emprego 
depende 
de reforma 
trabalhista

O senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO) afi rmou que a re-
forma trabalhista é necessária 
e que não aceita o discurso de 
que é “coisa do demônio”. O 
senador discursou na sessão 
temática sobre o projeto que 
altera a CLT. Ele afi rmou não 
ser verdade que o projeto tira 
direitos do trabalhador e que a 
retomada do emprego depende 
dessa reforma. “A retomada 
do emprego no Brasil passa 
obrigatoriamente por essa re-
forma trabalhista. Esse trabalho 
intermitente, por exemplo, nós 
vamos trazer muita gente da in-
formalidade”, disse o senador.

Ataídes também falou sobre 
as contribuições sociais ao 
Sistema S — Sesi, Sesc, Senai, 
Senac, etc). Para o senador, 
é preciso acabar com as con-
tribuições sociais pagas pelas 
empresas ao sistema, que so-
maram, em 2016, R$ 23 bilhões. 
Ataídes afi rmou que, ao invés 
de contribuir para qualifi car 
os trabalhadores, as empresas 
do Sistema S viraram negócio 
e cometem crime ao recolher 
contribuições diretamente 
dos grandes empresários (Ag.
Senado).

O senador Hélio José (PMDB-DF) disse, em sessão 
temática , que é favorável à proposta de reforma tra-
balhista original enviada pelo governo, e não ao texto 
que foi aprovado pela Câmara. Segundo o senador, 
o projeto chegou “desconfi gurado” ao Senado e tem 
pontos que prejudicam os trabalhadores.

“Eu não consegui até hoje entender depois de um 
trabalho intenso que o ministro do Trabalho teve de 
unifi car a classe trabalhadora via centrais sindicais e o 
setor produtivo, reunir com o presidente da República, 
encaminhar um projeto amplamente apoiado por todos 

os setores e depois o projeto ser tão desconfi gurado 
como chegou aqui ao Senado”, afi rmou.

Hélio José disse que os senadores não são carimba-
dores do que vem da Câmara e criticou a terceirização 
irrestrita, a retirada da homologação do sindicato no 
momento da demissão, o trabalho em ambientes in-
salubres e a relação direta entre trabalhador e patrão 
sem a intermediação do sindicato. “Eu sou apoiador 
do governo, mas não estou aqui para carimbar tudo 
aquilo que vem a fórceps, que não vai nos atender”, 
afi rmou (Ag.Senado).

Professor Hélio Zylberstajn, da USP.
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Constitucionalidade da vaquejada 
avança na Câmara dos Deputados
O Plenário da Câmara aprovou em primeiro turno, a proposta do Senado, que não considera 
cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, como a vaquejada, se forem registradas como 
manifestações culturais e bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro

Já para o relator na comissão 
especial, deputado Paulo Azi 
(DEM-BA), se a vaquejada fos-
se banida, além da cultura de 
um povo, teria prejuízo injus-
tifi cável para toda uma cadeia 
produtiva, condenando cida-
des e microrregiões ao vazio da 
noite para o dia. “A Associação 
Brasileira de Vaquejada relata 
que a atividade movimenta R$ 
600 milhões por ano, gera 120 
mil empregos diretos e 600 
mil empregos indiretos. Cada 
prova de vaquejada mobiliza 
cerca de 270 profissionais, 
incluídos veterinários, juízes, 
inspetores, locutores, organi-
zadores, seguranças, pessoal 
de apoio ao gado e de limpeza 
de instalações”, explicou Azi 
(Ag.Câmara).

Votação de proposta do foro 
privilegiado está quase concluída

a autoridades federais fossem 
misturados com outros e, assim, 
o julgamento desses processos 
demoraria muito.

O Senado deu celeridade à 
votação de proposta sobre o 
fi m do foro privilegiado após 
a presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, ter pautado para 
o próximo dia 31 o julgamento 
de uma outra proposta sobre o 
assunto,  apresentada ministro 
Luís Roberto Barroso. Pelo 
texto, o foro privilegiado fi ca 
extinto para todas as autori-
dades brasileiras nas infrações 
penais comuns. Fica mantido o 
foro privilegiado apenas para os 

chefes dos Poderes Legislati-
vo, Executivo e Judiciário.  

A proposta acaba com os 
foros especiais para crimes co-
muns cometidos por ministros 
de Estado, governadores, pre-
feitos, presidentes de câmaras 
municipais e de assembleias 
legislativas, presidentes de 
tribunais superiores e de Jus-
tiça dos estados, ministros dos 
tribunais superiores e do TCU, 
procurador-geral da República, 
embaixadores, membros de 
tribunais de contas estaduais e 
municipais, integrantes de tri-
bunais regionais, juízes federais 
e integrantes do MP (ABr).

Desafi o será fi m da obrigatoriedade 
da contribuição sindical

prego, enquanto que, no Brasil, 
o foco é valorizar a negociação 
coletiva. Ele acredita que o 
fortalecimento da negociação 
coletiva, especialmente no 
chamado “negociado sobre o le-
gislado”, criará oportunidades 
para ganhos mútuos. “A mais 
importante (medida) é a ideia 
da prevalência do negociado 
sobre o legislado, que é uma 
inovação. Essa vai ser uma 
inovação importante, porque 
ela vai criar a oportunidade para 
ganhos mútuos”, afi rmou.

Segundo Zylberstajn, se ques-
tiona se os sindicatos serão mas-
sacrados na negociação ou serão 
capazes de negociar. O professor 
trouxe os resultados de um 
projeto que ele desenvolveu na 
Fipe, em São Paulo, que mostra 
um levantamento de convenções 
coletivas desde 2008. De acordo 
com o levantamento, em 12 
meses, a proporção de reajustes 
abaixo da infl ação, nunca passou 
de 50%, o que mostra que os sin-
dicatos sabem negociar salários 
(Ag.Senado).

Maia vota regularização 
de incentivos fi scais

na terça-feira

segurança estiver ameaçada 
e o desrespeito ao processo 
legislativo ocorrer, a orientação 
é esvaziar qualquer espaço da 
Casa. “Precisamos criar uma re-
gra para que as pessoas possam 
entrar na Câmara. A decisão 
do ministro Facchin coloca de 
forma clara que há limites de 
espaço e de segurança, e cabe 
à Câmara organizar isso, de 
forma transparente”, defendeu 
(Ag.Câmara).

Aprovado projeto que 
regulamenta naturismo

Senador defende texto original da reforma trabalhista



Do desejo de escutar 

ao desejo de sentir, 

a música pode 

transformar o material 

psíquico em realização 

concreta. O que provoca 

esse desejo pela música?

A percepção auditiva se 
dá nas pessoas, por 
meio de estruturas ex-

ternas (os ouvidos), indo até 
estruturas internas do cérebro, 
envolvendo o lobo temporal. O 
trato auditivo é de primordial 
importância, para que haja 
identificação, percepção e 
interação, no que concerne à 
música. Através de toda essa 
integração, sons, música e 
ambiente, surgirá o material 
sonoro como produto final da 
beleza que ressoará dentro 
da alma.

Essa sonoridade, que aden-
tra os ouvidos, ativa sentimen-
tos e emoções, apontando de 
forma permanente, para um 
dentro (mundo intrapsíquico) 
e um fora (mundo externo) de 
todos os seres humanos. Nesse 
mecanismo de interação, o eu 
interior pode ser tocado pela 
melodia que soa e a ele fala 
como se fosse sobre sua pró-
pria história, como se contasse 
o poema de sua própria vida.

Encontrar um sentido na 
música, é primordial para uma 
existência plena e feliz. Desco-
brir um percurso musical que 
estimule aquele que compõe 
e também aquele que aprecia 
a composição, impulsiona 
a experiência de algo novo, 
como um ritmo que marca a 
representação dos afetos.

Para estimular alternativas 
que promovam mobilidade de 
ideias, sentimentos, insights e, 
com isso, uma nova possibili-
dade para lidar com situações 
cotidianas, a música, como 
expressão resultante de ritmo, 
melodia e harmonia, e por que 
não também do timbre, suscita 
na pessoa, um instante de de-
vaneio e tranquilidade.

O atravessamento que a 
música faz no indivíduo, em 
sua área psíquica, não é algo 
que possa ser traduzido em 
palavras, mas, ouvir um tre-
cho de uma obra erudita pode 
ressoar no inconsciente como 
uma profunda experiência de 
aconchego e familiaridade. 
Essa é uma forma peculiar 

de alcançar os sonhos e as 
fantasias, prescindindo de 
verbalização.

É uma condição singular 
de fazer ressonância interior, 
mobilizando estruturas psíqui-
cas reprimidas em direção à 
essência da verdadeira canção 
pessoal.

Afetar-se pela música é como 
dar uma nova voz a um conteú-
do intrapsíquico pré-existente 
e liberar o desejo aprisionado, 
direcionando essa energia vital 
a objetos ou situações que ofe-
reçam ilusão de completude. 
Redescobrir a legítima voz 
interior, favorece um diálogo 
íntimo e autêntico, silencian-
do ansiedades e angústias, 
como manifestação de saúde 
psíquica. No entanto, para 
que se alcance essa conversa 
interna sem medo do que se 
vai ouvir, é antes necessária 
a intersubjetividade. Com 
o outro, aprende-se a estar 
num tempo de dúvidas, inse-
guranças, de desconforto, que 
também propicia e assegura a 
construção conjunta como laço 
de confiabilidade.

O desenvolvimento humano 
caracteriza-se como processo 
de avanços e retrocessos, como 
um ritornello, provocando 
sempre uma revisitação ao 
arcabouço psíquico, como for-
ma de sustentação das ações 
presentes e futuras. Para que 
esse mecanismo seja execu-
tado num percurso de ganho 
de competência e maturidade 
emocional, são necessários, 
no entanto, os estímulos 
ambientais e as interações 
interpessoais.

No trabalho psicoterápico, a 
escuta do profissional, atento 
às variações da melodia de seu 
paciente e à canção que vai se 
recompondo a cada sessão e ao 
longo do tratamento, permite a 
elaboração de aspectos confli-
tantes o que leva à finalização 
do processo terapêutico.

(*)ROSEMARY MANTOVANI - 
Pianista, compositora C.D.M.SP 

– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do 
livro “Poemas de Amor e Vida” 

Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga, 
com pós em neuropsicologia. 

(rosemary9mantovani@gmail.com)

(**)SUELI RUGNO - Psicóloga – 
IPUSP. Doutora em Semiótica e 
Linguística Geral – FFLCHUSP. 

Especialista em Psicologia 
Hospitalar-INCOR-HCFMUSP 

Bacharel em Letras Clássicas 
e Vernáculas – FFLCHUSP. 

(srugno@gmail.com)

Música e Psicologia na 
promoção da Saúde

Rosemary Mantovani(*) e Sueli Rugno(**)
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14ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0165915-49.2010. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LEONARDO DE S. 
MARQUESANO, CPF. 171.397.968-31, que COOPERATIVA DE PROFESSORES E AUX. DE ADM. 
ESCOLAR - COOPESCOLA ajuizou-lhe uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 
7.812,51 (Jul/2010), acrescidos de juros e correção monetária, decorrentes do inadimplemento das 
mensalidades de Outubro a Dezembro/2006 e de Fevereiro/2007 a Janei ro/2008 conforme Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o réu 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 o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir -se de pleno direito o 
título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de maio de 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: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 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-a

br
/1

7

SEXTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2017

ENTREGA DE PRODUTOS FORA DA CIDADE
Empresa possui motorista para entrega dos produtos e quando fora 
da cidade dorme no caminhão ou hotel, esse tempo é considerado 
a disposição da empresa, qual a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EM AUXÍLIO-DOENÇA PODE PEDIR DEMISSÃO?  
Informamos que pelo fato do contrato de trabalho do empregado 
ficar suspenso durante o recebimento do auxílio-doença que é pago 
pela previdência social, não caberá a rescisão do contrato, mesmo em 
se tratando de pedido de demissão, além do demissional que prova-
velmente constaria como inapto, que é uma das causas impeditivas 
para a rescisão, conforme art. 12, inciso VI da IN SRT/MTE nº 15/2010.

SUBSTITUIR PROFESSORES NAS FALTAS
Escola pretende registrar funcionário como administrativo (coordena-
dor pedagógico) e também substituir nas faltas eventuais professores, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO ANTECIPADA COM SEGURO-DESEMPREGO
Na rescisão antecipada do contrato determinado, o funcionário tem 
direito a seguro-desemprego, qual a base legal? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DO PPP PARA EX-FUNCIONÁRIO
Empresa é obrigada a fornecer o PPP - Pefil Profissiográfico Previden-
ciário e o Laudo de Insalubridade para os ex-funcionários que já não 
fazem mais parte do quadro funcional e trabalharam nas décadas de 
70, 80 e 90, ou seja anterior a obrigatoriedade do PPP que foi 2004? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATUALIZAÇÃO DA CTPS
A atualização de CTPS poderá ser realizada somente na demissão? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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1º RP - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0004931-57.2011.8.26.0100 (USU. 99) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) titulares de domínio 
herdeiros de Mário Siqueira do Amaral ou Mário Seiqueira Amaral e s/m Odete ou Odette Dias do 
Amaral, a saber: Maria Aparecida Amaral; herdeiros de Emílio Lang Júnior, a saber: Maria de 
Lourdes Machado Lang Boujadi ou Maria de Lourdes Machado Lang; Alberto Lang e s/m Regina 
Maria Cavalcanti Lang, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Espólio de Oscar Lang, representado 
pela inventariante Priscila Lang Lima de Moraes ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o apartamento nº 123, e da Loja “E” nº 179, do Condomínio Edifício Santa Maria, 
situados na Rua Martim Francisco, nº 153, no 11º Subdistrito - Santa Cecília, São Paulo/SP, o 
apartamento com área útil de 54,40m² e área comum de 28,583m², numa área construída de 83,983m² e 
a loja com área útil de 76,00m² mais área comum de 28,583m², num total de área construída de 
104,583m²; contribuintes nºs 007.018.0147-6 e 007.018.0153-0, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1077870-
13.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) IMPERMOL IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA., Av. Evaristo Delfino Pinto, 334, ap 103, Centro - 
CEP 06890- 000, Sao Lourenco da Serra-SP, CNPJ 64.610.025/0001-90, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de Unidas S/A, alegando em síntese: a autora, em 3 de 
janeiro de 2011, firmou com a empresa ré Contrato de Prestação de Serviços para realização de 
reforma no telhado de sua loja, que necessitou manutenção dentro do período de garantia, mas não 
ocorreu a contento, obrigando a autora a contratar outra empresa (J Campos Administração de 
Obras ME) para os devidos reparos no valor de R$ 144.277,35 em agosto de 2014, valor este dado à 
causa. 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
31 de março de 2017. 

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais)

COMPANHIA AGRÍCOLA E PASTORIL FAZENDA RIO PARDO
CNPJ nº 56.769.524/0001-04

Relatório da Diretoria de 2016

1. Contexto operacional: A CIA. Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo 
(Companhia) foi fundada em 1950, tendo como objeto social a atividade 
agrícola e pecuária. Atualmente esta exploração se dá através de siste-
ma de parceria com empresas voltadas para agricultura, principalmen-
te voltadas ao cultivo de laranja e Floresta (Eucaliptos). A Administração 
tem envidado esforços no sentido de reduzir seus custos operacionais e 
maximização das receitas no sentido de buscar o equilíbrio econômico e 
financeira de suas operações. Além disso, está em processo de renego-
ciação de seu endividamento para que alcance uma sensível redução de 
seus custos financeiros, levando à reversão de seus resultados. 2. Apre-
sentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis, 
cuja conclusão foi autorizada pela administração em 17 de março de 2017, 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil previstas na Lei 6.404, sem suas atualizações advindas da aplicação 
da Leis 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Na 
elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas 
para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Portanto as 
demonstrações contábeis incluem várias estimativas; entre elas, aqueles 
referentes à determinação das vidas úteis do ativo imobilizado e sua re-
cuperabilidade nas operações, avaliações de ativos financeiros pelo seu 
valor justos e pelo método de ajuste a valor presente, assim como análise 
dos demais riscos na determinação das demais provisões necessárias para 
passivos contingentes, provisões tributárias e outras similares. Por serem 
estimativas é possível que os resultados reais possam apresentar varia-
ções. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real, 
que é a moeda funcional da Empresa.  3. Resumo das principais práti-
cas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas para a elabora-
ção dessas demonstrações contábeis estão assim resumidas: Apuração 
do resultado: As receitas e despesas estão demonstradas pelo regime 
contábil de competência e mensuradas pelo valor justo. As receitas são 
reconhecidas no resultado quando todos os riscos inerentes ao produto 
são transferidos para o comprador e os benefícios econômicos gerados 
a favor da Empresa. Caixa e equivalentes de caixa: As disponibilidades 
são avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço, quando aplicável. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos 
bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, com baixo risco 
liquidez, cujas taxas são factíveis às de mercado, estando ao seu valor justo 
e de realização. a) Imobilizado: Avaliado pelo custo de aquisição, combi-
nado com a dedução da sua depreciação, que foi calculada pelo método 
linear, às taxas mencionadas na nota explicativa N° 7. b) Fornecedores: 
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os en-
cargos e variações cambiais incorridas, quando aplicável. c) Demais ativos 
e passivos circulantes e não circulantes:  Os demais ativos e passivos 
circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos 
ou calculáveis, incluídos os encargos e variações monetárias incorridas, 
quando aplicável. Os ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras 
foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data de fechamento 
do balanço e as diferenças decorrentes de conversão de moeda foram re-
conhecidas no resultado. d) Imposto de Renda e Contribuição Social: O 
Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados de acordo com 
a legislação tributária brasileira, regime de lucro Real anual, à taxa de 15% 
de imposto de renda, com adicional de 10% sobre o excedente à R$ 240, 
e 9% de contribuição social, conforme demonstrado na nota explicativa N° 
14. e) Redução do valor recuperável dos ativos: Anualmente é realizada 
a revisão dos valores liquido dos ativos a fim de avaliar a necessidade de 
serem constituídas eventuais provisões para desvalorização.  f) Ajuste a 
valor presente: Os ativos e passivos monetários, quando aplicável, são 
avaliados e, se necessário e relevante, são ajustados a seu valor presente, 
o qual considera os fluxos de caixa e taxa de juros explicitas ou implícitas.
4. Caixa e equivalentes de caixa 2016 2015
Caixa 8 2
Bancos  32 55
Aplicações financeiras 108 25
 148 82
As aplicações financeiras estão concentradas nos Bancos ABC e Bradesco, 
em Certificados de Depósito Bancário-CDB, com remuneração baseada no CDI. 
5. Clientes 2016 2015
Duratex Floresta Ltda. 2.700 –
 2.700 –
6. Estoques 2016 2015
Milho 2 18
Gado Comum 196 95
Outros – 3
Total 198 116
7. Imobilizado Taxa de depreciação % 2016 2015
Imóveis Rurais (terras) - 231.314 231.314
Benfeitorias 20 29.584 29.584
Móveis e utensílios 10 1.030 900
Instalações 10 71 71
Máquinas e Equipamentos 10 2.229 2.227
Veículos 20 11.718 11.650
Imobilizado em Andamento - 14.374 13.231
Outros 10 244 223
Totais  290.564 289.200
(-) Depreciação e Amortização  (11.349) (8.512)
  279.215 280.688
Movimentação 2015  2016
 Custo Adições Baixas Custo
Imóveis Rurais 231.314 – – 231.314
Benfeitorias 29.584 – – 29.584
Móveis e utensílios 900 130 – 1.030
Instalações 71 – – 71
Máquinas e Equipamentos 2.227 2 – 2.229

Ativo Nota 2016 2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4  148   82 
Contas a receber 5  2.700  – 
Estoques  6  198   116 
Tributos a recuperar   8   14 
Outros créditos   292   307 
   3.346   519 
Não circulante
Investimento   50   – 
Imobilizado 7  279.215   280.688 
Intangível   82   82 
   279.347   280.770 

Total do ativo   282.693   281.289

Passivo e patrimônio líquido Nota 2016 2015
Circulante
Fornecedores 8  197   688 
Empréstimos e financiamentos 9  36.203   26.859 
Adiantamento de clientes 10  15.602   10.171 
Obrigações fiscais e sociais 11  709   1.688 
Outras obrigações   167   161 
   52.878   39.567 
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos  9  9.000   6.637 
 Obrigações fiscais e sociais  11  1.786  – 
 Contingências fiscais  12  1.025   540 
 Partes relacionadas  15  4.115   17.818 
   15.926   24.995 
Patrimônio líquido
Capital social 13  233.140   233.140 
Reserva de reavaliação   666   666 
Reservas de lucros   1   1 
( - ) Prejuízos acumulados   (19.918)  (17.080)
   213.889   216.727 
 Total do passivo    282.693   281.289 

Demonstrações do resultado Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
(Valores expressos em milhares de reais)

 Nota 2016 2015
Receita líquida das vendas 16  21.717   29.821 
Lucro bruto   21.717   29.821 
Receitas/(despesas) operacionais
Gerais e administrativas   (10.031)  (14.248)
Depreciação e amortização   (2.947)  (2.644)
Outras receitas/(despesas) operacionais   (253)  (485)
Lucro/(prejuízo) operacional   8.486   12.444 
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras   12   25 
Despesas financeiras   (11.336)  (7.855)
 17  (11.324)  (7.830)
Lucro antes do Imposto de Renda 
 e Contribuição Social   (2.838)  4.614 
Imposto de Renda e Contribuição Social 
 sobre o Lucro Liquido   –   (1.370)
Lucro líquido do exercício   (2.838)  3.244 

15. Partes relacionadas 2016 2015
Passivo não circulante
Antônio João Abdalla Filho (*) 4.115 17.818
(*) Contrato de mútuo.
16. Receita operacional líquida  2016 2015
Receita de parcerias 21.717 29.821
 21.717 29.821
17. Resultado financeiro líquido  2016 2015
Receitas 12 25
Juros passivos (9.834) (7.262)
Tarifas bancárias (765) (116)
IOF/IOC (597) (462)
Outros (140) (15)
Resultado financeiro líquido (11.324) (7.830)
18. Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros por montantes 
considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais riscos 
sobre seus ativos e/ou responsabilidades civis. O escopo dos trabalhos 
de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência 
da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela Administração da 
Companhia e que a considera suficiente para cobrir eventuais sinistros. 
19. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros:  A sociedade 
possui instrumentos financeiros não-derivativos como contas a receber e 
outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como fornecedo-
res e outras dívidas. Em 2016, a empresa não realizou operações signi-
ficativas com instrumentos financeiros derivativos. A sociedade não efe-
tuou transações envolvendo instrumentos financeiros para fins de reduzir 
seu grau de exposição a riscos de mercado, de moeda e taxas de juros. 
Não foram desenvolvidas transações envolvendo instrumentos financei-
ros com o objetivo de especulação. Em atendimento as práticas contá-
beis brasileiras a sociedade efetuou uma avaliação de seus instrumen-

mantidos até seu  vencimento. São avaliados pelo custo, acrescidas dos 

a receber: decorrem diretamente das operações da sociedade, são  clas-
sificadas como mantidas até o vencimento, e estão registradas pelos  va-
lores originais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente, 

ao valor justo através de lucros e perdas quando são mantidos para ne-
gociação ou designados ao valor justo através de lucros e perdas quando 
adquiridos. Os ativos financeiros, exceto aqueles alocados a valor justo 
através de lucros ou perdas, são avaliados por indicadores de impairment 
na data do balanço. São considerados deteriorados quando há evidência 
que, como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o seu reco-
nhecimento inicial, os fluxos de caixa futuros estimados do investimento 
foram impactados. 20. Eventos subsequentes: Em 2017, a Companhia 
procedeu à nova avaliação de seus ativos através de empresa especiali-
zada, tendo sido apontado o valor de mercado de, aproximadamente, R$ 
850 milhões. Além disso, está em processo de implantação e ajustes as 
novas regras advindas da legislação societária brasileira, as quais deve-
rão ter sua conclusão até o final do primeiro semestre de 2017. Quando da 
adoção daquelas práticas, a administração definirá pelo registro do ajuste 
de avaliação patrimonial oriundo da daquela avaliação.

Movimentação 2015  2016
 Custo Adições Baixas Custo
Veículos 11.650 335 (267) 11.718
Imobilizado em Andamento 13.231 1.143 – 14.374
Outros 222 3 (12) 244
Saldo 289.200 1.643 (279) 290.564
(-) Depreciação e Amortização (8.512) (2.947) 110 (11.349)
Saldo Líquido 280.688 (1.304) (169) 279.215
8. Fornecedores 2016 2015
Fornecedores Nacionais 197 688
 197 688
9. Empréstimos e Financiamentos 
Instituições Modalidades 2016 2015
Banco Luso Brasileiro S.A. Conta Garantida 5.617 4.072
Banco Luso Brasileiro S.A. CCB 3.020 –
Banco Rendimento S.A. CCB – 2.098
Banco Paulista S.A. CCB 8.384 3.086
Banco ABC Brasil S.A. CCB – 13.249
Banco ABC Brasil S.A CCB 12.498 –
Banco ABC Brasil S.A Cheque Empresa 1.038 1.038
Banco BPN Brasil S.A. CCB 1.519 3.316
Banco Induscred S.A. CCB 4.038 –
Banco Volkswagen S.A. CDC 89 –
Total Circulante  36.203 26.859
Banco ABC Brasil S.A. CCB 6.750 6.637
Banco Luso Brasileiro S.A. CCB 2.250 –
Não Circulante  9.000 6.637
Total  45.203 33.496
10. Adiantamento de Clientes:  Refere-se à adiantamentos relativos aos 
contratos de parcerias com a Citrosuco (Fischer S.A.) e Duraflora S.A., a 
saber:
Empresas 2016 2015
Citrosuco S.A. 4.505 2.574
Duraflora S.A. 7.597 7.597
Venda de Floresta - Duratex 3.500 –
Total 15.602 10.171
11. Obrigações fiscais e trabalhistas
Descrição 2016 2015
Salários a pagar  171  18
Encargos Sociais  190  114
Férias  285  186
Provisão de IRPJ e CSLL –  1.356
Outros  63  14
Curto Prazo  709  1.688
Parcelamento dos Impostos
Imposto de Renda  1.272  – 
Contribuição Social  479   – 
Ibama  35  – 
Longo Prazo  1.786   – 
12. Provisão para contingências: A Companhia, no curso normal de 
suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, 
trabalhista e cível. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores 
legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emiti-
dos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos 
processos em andamento, bem como riscos relacionados à sua operação 
e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para con-
tingências. A seguir são retratadas as situações significativas consideradas 
pela Administração da Companhia. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
os valores registrados e considerados como suficientes para fazer frente a 
futuras perdas e o saldo das contingências foram mantidos.
                                                             2015                                2016
  Saldo    Adições Utilização Saldo
Trabalhistas/cível 540 485 – 1.025
 540 485 – 1.025
13. Capital social:  O capital social subscrito e integralizado está represen-
tado por 233.139.873 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, pertencentes 
aos seguintes quotistas: 
Quotista Número de Cotas Participação
Antônio João Abdalla Filho 229.056.511 98,25%
Henriette Chohfi Abdalla 2.453.173 1,05%
José Octaviano Cury 29.223 0,01%
Lúcia Abdalla Abdalla 1.226.582 0,53%
SGP Soc. Geral de Participações S.A. 374.384 0,16%
Totais 233.139.873 100,00%
14. Imposto de Renda e Contribuição Social
Método de Apuração - Lucro Real 2016 2015
Resultado antes do Imposto de Renda 
 e da Contribuição Social (2.838) 4.614
Adições Permanentes:
Depreciação de Veículos não aplicada na 
 atividade da empresa 1.158 1.185
Depreciação do Campo de Golfe não aplicada
  na atividade da empresa 452 –
Ouras adições permanentes 15 56
Resultado Tributável (1.213) 5.855
Compensação de Prejuízo Fiscal (30%) – (1.757)
Base de cálculo do Imposto de Renda e 
 da Contribuição Social (1.213) 4.098
Imposto de Renda alíquota de (15%) – 615
Imposto de Renda Adicional alíquota de (10%) – 386
Total do Imposto de Renda – 1.001
Contribuição Social alíquota de (9%) – 369
Total do Imposto de Renda e da Contribuição Social – 1.370

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
Aos Acionistas e Administradores  Companhia Agrícola e Pastoril Fazen-
da Rio Pardo Opinião com ressalva sobre as demonstrações contá-
beis.  Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia Agrícola 
e Pastoril Fazenda Rio Pardo (‘Companhia’), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  Em nossa 
opinião, exceto pelos possíveis efeitos da adoção das novas práticas contá-
beis, conforme descrito no parágrafo “Base para opinião com ressalva”, as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Com-
panhia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo em 31 de dezembro de 
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil.  Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações 
contábeis: Conforme nota explicativa 2, as demonstrações contábeis fo-
ram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
previstas na Lei 6.404/1976, a qual foi alterada à partir de 1º de janeiro de 
2008. As demonstrações contábeis não contemplam as alterações produ-
zidas à partir daquela data.  Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia Agrícola e 
Pastoril Fazenda Rio Pardo, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredi-
tamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.  Ênfase: Continuidade operacional:  Chama-
mos a atenção para a nota explicativa 1 às demonstrações contábeis, que 
indica que a Companhia incorreu em prejuízos acumulados e passivo cir-

culante excedente ao seu ativo circulante. Conforme apresentado naquela 
nota explicativa, há eventos necessários para sua manutenção operacional. 
Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Respon-
sabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis: A Ad-
ministração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração 
do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu-

tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envol-
ver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audito-
ria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contá-
beis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de março de 2017.
  Paulo Sérgio Barbosa
BDO RCS Auditores Independentes SS    Contador 
CRC 2 SP 013846/O-1.  CRC 1 SP 120359/O-8

Ronaldo Nofal Chohfi - Contador -  CRC 1SP035954/O-8 - CPF/MF: 042.924.808-34

Demonstrações dos fluxos de caixa Em 31 de dezembro
 de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais  2016 2015
Lucro Líquido  (2.838)  3.244 
Encargos financeiros   1.754   636 
Depreciação  2.947   2.644 
  1.863   6.524 
(Aumento)/redução de ativos:
Contas a receber (2.700)  – 
Tributos a recuperar  5   6 
Estoques   (82) (56) 
Outros créditos  15   180 
Aumento/(redução) de passivos:
Fornecedores  (491) (3) 
Adiantamento de clientes  5.431  (4.517) 
Obrigações fiscais e sociais  268   1.306 
Outras obrigações  6   49 
Contingencias fiscais  1.025   – 
Partes relacionadas  (13.703) (10.904) 
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais  (8.363)  (7.415)
Fluxo de Caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimentos  (50)  50 
Aquisição de ativo imobilizado   (1.474)  (2.400)
Caixa líquido consumido nas atividades 
 de investimento  (1.524)  (2.350)
Atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos líquidos   9.953   8.764 
Caixa liquido gerado pelas atividades de financiamento  9.953   8.764 
Acréscimo/(decréscimo) no caixa e equivalentes 
 de caixa  66   (1.001)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 82  1.083 
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 148  82 
Acréscimo/(decréscimo) no caixa e equivalentes 
 de caixa  66   (1.001)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis - Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
(Valores expressos em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Em 31 de 
dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais)

    Reserva 
  Reserva de Lucros  Lucros
 Capital de rea- Reserva acumu-
     social  valiação        Legal      lados       Total
Em 31/12/2014  233.140   666   1   (20.324)  213.483 
Resultado do exercício  – – –  3.244   3.244 
Em 31/12/2015  233.140   666   1   (17.080)  216.727 
Resultado do exercício  – – –  (2.838)  (2.838)
Em 31/12/ 2016  233.140   666   1   (19.918)  213.889

Demonstrações do Fluxo de Caixa
Controladora Consolidado

31 de 30 de 31 de 30 de
dezembro junho dezembro junho

de 2016 de 2015 de 2016 de 2015
Fluxo de caixa das 
atividades operacionais

(18 meses) (12 meses) (18 meses) (12 meses)

Prejuízo antes do 
imposto de renda e da
 contribuição social (2.115) (1.312) (2.115) (1.720)

Ajustes de:
(Valorização)/impairment
 dos ativos mantidos
  para venda (152) 44 (152) 44
Equivalência patrimonial 3.817 1.352 – –
Amortização do valor 
 justo do ativo biológico
  por colheita 1.808 62 1.808 62
Ajuste a valor justo dos
 ativos biológicos (2.067) (309) 923 892

1.291 (163) 464 (722)
Variação nos ativos e passivos:
 Contas a receber de
  clientes e outras contas
   a receber (4.578) (3.982) (444) 157
  Tributos a recuperar 5 (177) 121 (371)

   Fornecedores e outras
    contas a pagar (32) (179) (149) (54)
   Imposto diferido – – – 408
   Ativo biológico (354) – (2.290) –
   Tributos a recolher (4) (128) (22) (507)
Caixa aplicado nas 
 operações (3.672) (4.629) (2.319) (1.089)
 Imposto de renda e 
 contribuição social pagos (287) (42) (287) (42)
Caixa líquido aplicado
 nas atividades 
  operacionais (3.959) (4.671) (2.606) (1.131)
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimento
  Aquisição de imobilizado (3) – (3) –
  Aumento de ativos bioló-
   gicos - tratos culturais (657) (583) (1.096) (4.123)
Caixa líquido aplicado
 nas atividades de 
  investimento (660) (583) (1.099) (4.123)
Redução do caixa e
 equivalentes de caixa (4.619) (5.254) (3.705) (5.254)
Caixa e equivalentes de 
 caixa no início do período 6.445 11.699 6.565 11.819
Caixa e equivalentes de
 caixa no final do período 1.826 6.445 2.859 6.565

Terra dos Vales S.A.
CNPJ nº 07.697.895/0001-04
Demonstração Financeiras

Balanço Patrimonial
Nota Controladora Consolidado

31 de 30 de 31 de 30 de
dezembro junho dezembro junho

Ativo de 2016 de 2015 de 2016 de 2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 1.827 6.445 2.859 6.565
Contas a receber de  
clientes e outros ativos 6 592 145 592 148

2.419 6.590 3.451 6.713
Ativos não circulantes 
mantidos para venda 9 2.008 1.856 2.008 1.856

Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos a recuperar 7 399 404 477 598
Partes relacionadas 8 – 7.280 – –

399 7.684 477 598
Ativos biológicos 10 9.577 8.307 16.069 15.414
Investimentos 11 32.024 24.431 319 319
Imobilizado 12 1.319 1.316 25.609 25.606

43.319 41.738 42.474 41.937
Total do ativo 47.746 50.184 47.933 50.506

Nota Controladora Consolidado
31 de 30 de 31 de 30 de

dezembro junho dezembro junho
Passivo de 2016 de 2015 de 2016 de 2015
Circulante
 Fornecedores e outras
  contas a pagar 13 38 70 46 195
 Tributos a recolher 14 122 126 155 177

160 196 201 372
 Tributos diferidos 15 – – 146 146

Total do passivo 160 196 347 518
Patrimônio líquido 16
 Capital social 57.694 57.694 57.694 57.694
 Prejuízos acumulados (10.108) (7.706) (10.108) (7.706)

47.585 49.988 47.586 49.988
Total do passivo e 
 patrimônio líquido 47.746 50.184 47.933 50.506

Demonstrações do Resultado
Controladora Consolidado

31 de 30 de 31 de 30 de
dezembro junho dezembro junho

Nota de 2016 de 2015 de 2016 de 2015
Receita líquida 
 de vendas

(18 meses) (12 meses) (18 meses) (12 meses)
17 1.669 108 1.669 108

Variação do valor justo 
 dos ativos biológicos 10 2.067 309 (923) (892)
Custo dos produtos
 vendidos (1.808) (62) (1.808) (62)
Lucro bruto 1.928 355 (1.062) (846)
Despesas gerais 
 e administrativas 18 (1.054) (1.211) (1.879) (1.767)
Resultado de equi-
valência patrimonial 11 (3.817) (1.352) – –

Prejuízo operacional (2.943) (2.208) (2.941) (2.613)
Receitas financeiras 832 947 834 949
Despesas financeiras (4) (51) (8) (56)

Resultado financeiro 19 828 896 826 893
Prejuízo antes do 
 imposto de renda e da
  contribuição social (2.115) (1.312) (2.115) (1.720)
Imposto de renda e
 contribuição social
Do exercício (287) (136) (287) (136)
Diferidos – – – 408

Prejuízo do período (2.402) (1.448) (2.402) (1.448)
Prejuízo básico e diluído
 por lote de mil
 ações do capital social (0,054) (0,032)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital  
social

Prejuízos 
acumulados

Total do  
patrimônio 

líquido
Saldos em 1º de julho de 2014 57.694 (6.258) 51.436
Prejuízo do período – (724) (724)
Saldos em 31 de dezembro de 2014 57.694 (6.982) 50.712
Prejuízo do período – (724) (724)
Saldos em 1º de julho de 2015 57.694 (7.706) 49.988
Prejuízo do período – (198) (198)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 57.694 (7.904) 49.790
Prejuízo do período – (2.204) (2.204)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 57.694 (10.108) 47.586

Diretoria

Sr. Carlos Alberto Guerreiro - CPF/MF: 059.272.298-82

Sr. André Machado Mastrobuono - CPF/MF: 062.844.928-39

Sr. Christian Ramos Pitanga - CRC-RJ 079897/O-0  - S SP



Segundo a historiadora Glaucia Fraccaro, autora da pesquisa, as greves de 1917 
fi zeram com que as demandas das trabalhadoras emergissem.
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Fotos: Divulgação

Manuel Alves Filho/Jornal da UNicamp

A luta das mulheres pela conquista de direitos durante o 
entreguerras (1917-1937) contribuiu para conformar 
uma nova noção de justiça social no Brasil. A análise é da 

historiadora Glaucia Cristina Candian Fraccaro, autora da tese de 
doutorado intitulada Os Direitos das Mulheres - Organização Social 
e Legislação Trabalhista no Entreguerras Brasileiro (1917-1937), 
defendida em 2016 no Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas 
(IFCH) da Unicamp, sob a orientação do professor Fernando 
Teixeira da Silva. “Depois das greves de 1917, que contaram com 
uma signifi cativa participação das mulheres, não foi mais possí-
vel pensar a justiça social no Brasil sem pensar na condição da 
mulher trabalhadora”, sustenta 
a pesquisadora.

Glaucia decidiu investigar o 
tema depois de ter pesquisado, 
durante o mestrado, questões 
ligadas ao sindicalismo no Bra-
sil. Na ocasião, a historiadora 
teve a atenção despertada para 
a participação das mulheres no 
mundo do trabalho. “Um ponto 
que me motivou a pesquisar o 
assunto foi tentar descobrir em 
que contexto foram formuladas 
as leis trabalhistas específi cas 
para as mulheres, como a licen-
ça maternidade. Atualmente, 
legislações dessa natureza são 
consideras ‘naturais’, mas no 
início do Século XX a realidade 
era muito diferente”, explica.

Em sua tese, Glaucia trabalhou com três eixos principais, que 
ela também classifi ca de hipóteses. O primeiro deles foi identi-
fi car a participação das mulheres no movimento organizado dos 
trabalhadores. Embora não estivessem na linha de frente dos 
sindicatos, dirigidos majoritariamente por homens, elas partici-
param efetivamente das lutas da classe operária, demonstrando 
bom nível de organização, notadamente no chão das fábricas. “As 
mulheres tiveram presença importante nas greves de 1917. Ainda 
que de modo um tanto difuso, as pautas delas estavam presentes 
no conjunto das reivindicações dos trabalhadores”, assinala.

Naquela época, continua a historiadora, as mulheres já se 
mobilizavam pela licença maternidade e pelo princípio do 
“trabalho igual, salário igual”. “As greves de 1917 também 
foram importantes porque fi zeram com que essas demandas 
emergissem”, pontua Glaucia. O segundo eixo de pesquisa 
presente na tese refere-se à formulação das legislações traba-

Tese revela luta 
das brasileiras 
por direitos civis 
e trabalhistas
De acordo com estudo, atuação feminina no 
entreguerras contribuiu para conformar uma nova 
noção de justiça social no Brasil

“Santinho” da campanha de Bertha Lutz à Assembleia Nacional Constituinte,
de 1934, pelo Partido Autonomista do Distrito Federal.
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lhistas. Segundo a autora, após 
a mobilização do operariado, 
a pauta da Comissão de Legislação Social da Câmara dos 
Deputados passou a contemplar diversas propostas contidas 
na agenda das trabalhadoras, como a própria licença mater-
nidade e a proibição do trabalho noturno, esta última como 
parte do entendimento de que as mulheres exerciam dupla 
jornada de trabalho.

Aqui, Glaucia abre parênteses para falar sobre o movimento 
feminista no Brasil. Segundo ela, há uma ideia arraigada na socie-
dade de que o feminismo tem origem nas classes mais abastadas 
do país, tendo a bióloga Bertha Lutz como principal expoente. 

“Uma parte da história do 
feminismo brasileiro pode ser 
contada sob esta ótica. Entre-
tanto, antes disso, foi travada 
uma luta muito consistente 
pelos direitos das mulheres 
por parte das trabalhadoras. 
Quando Bertha funda a Fede-
ração Brasileira pelo Progresso 
Feminino, em 1922, algumas 
pautas defendidas pela enti-
dade eram reivindicadas pelas 
trabalhadoras dez anos antes”, 
compara a historiadora.

O terceiro eixo explorado na 
tese analisa como as demandas 
das trabalhadoras brasileiras 
foram inseridas num debate 
transnacional, que discutia a 
defi nição de padrões internacio-

nais para orientar o trabalho. A compreensão de que era preciso 
estabelecer padrões internacionais do trabalho levou a Liga das 
Nações, antecessora da Organização das Nações Unidas (ONU), 
a criar, em 1919, a Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
“A OIT tornou-se um grande irradiador das ideias e reivindicações 
das trabalhadoras, com as quais o chamado ‘feminismo de elite’ 
teve que lidar”, relata Glaucia.

No Brasil, o período em questão, observa a autora da tese, fi cou 
mais conhecido por causa da luta de Bertha Lutz e outras femi-
nistas pelo direito de voto para as mulheres. “Aquele momento 
também foi classifi cado como ‘a primeira onda do feminismo’, 
mais voltado para a garantia dos direitos civis das mulheres. 
Entretanto, nos documentos históricos que analisei, encontrei 
várias tensões e demandas das trabalhadoras, o que contraria a 
ideia de que elas estiveram ausentes do movimento feminista”, 
reforça a pesquisadora.

Tensões
O movimento feminista no 

Brasil registrou diversas ten-
sões em seu interior, como 
reafi rma a autora da tese. Assim 
como em outros países, aqui 
também havia correntes com 
pensamentos divergentes sobre 
as estratégias de luta. Havia um 
grupo que concordava com a 
postura de uma corrente de 
pensamento norte-americana, 
que achava que não era preciso 
qualquer ordenamento jurídico 
para garantir a conquista dos 
direitos das mulheres. Segundo 
este entendimento, bastaria 
somente a existência de uma lei 
proibindo a discriminação entre 
homens e mulheres.

Outro grupo pensava jus-
tamente o contrário, ou seja, 
defendia a formulação de leis 
específi cas para fazer valer os 
interesses das mulheres. “A 
própria Bertha fi cou dividida 
entre uma posição e outra, mas 
acabou percebendo, no embate 
com o governo Vargas, que era 
fundamental brigar por leis 

específi cas. O que talvez minha tese traga como contribuição é 
revelar que essas tensões sempre existiram. O feminismo, assim 
como outros movimentos sociais, não é homogêneo. É esperado 
que ocorram disputas internas dentro de um campo tão extenso”, 
pondera Glaucia.

Momento atual
Ao discutir a origem da luta das trabalhadoras e do movimento 

feminista no Brasil, a pesquisadora considera que muitas conquistas 
foram alcançadas ao longo dos últimos 100 anos, mas reconhece que 
alguns direitos fundamentais das mulheres ainda não foram assegu-
rados na prática, como a isonomia salarial com os homens, quando 
do exercício da mesma função. “Algumas demandas continuam na 
pauta, principalmente 
neste momento em que 
assistimos a ações de um 
governo ilegítimo que 
busca retirar direitos 
dos trabalhadores por 
meio de reformas. É um 
período de retrocesso, 
que atinge os traba-
lhadores em geral e as 
trabalhadoras em parti-
cular”, avalia Glaucia.

Entre as fontes consul-
tadas pela historiadora 
para o desenvolvimento 
da tese estão coleções 
pertencentes ao acer-
vo do Arquivo Edgard 
Leuenroth (AEL) da 
Unicamp, como jornais 
da Imprensa Operária, documentos diplomáticos, circulares de 
indústrias etc. “Também usei boletins do Departamento Estadual 
do Trabalho e documentos da OIT, DOPS (Departamento de Ordem 
Pública e Social), Federação Brasileira para o Progresso Feminino, 
Ministério do Trabalho e Presidência da República”, elenca a pesqui-
sadora, que contou com bolsa de estudo concedida pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Grupo norte-americano que apoiava tratados e 
leis por equidade de direitos.
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A bióloga Bertha Lutz, pioneira 
do feminismo no Brasil.
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Tecnologia: o remédio 
para a saúde

Num levantamento 

rápido feito com 

alguns dos principais 

municípios do país, 

identifi quei um dado 

comum a praticamente 

todos: a quantidade de 

pacientes que deixa 

de comparecer às 

consultas marcadas na 

rede pública chega, em 

média, a 30%

Pode parecer pouco, mas 
não é. Qualquer um que 
lide com saúde ou se 

dedique minimamente ao tema 
sabe que esta é uma das maio-
res carências da população 
do Brasil e coleciona relatos 
de falta de estrutura, baixa 
qualidade nos atendimentos e 
fi las, muitas fi las. Mas, para um 
sistema sobrecarregado e ne-
cessitado de uma reformulação 
na gestão, o absenteísmo não 
deve nem ser sentido, certo? 
Errado. Ele faz toda a diferença 
na atenção dedicada ao cida-
dão nas unidades básicas.

É importante entender o que 
representa uma desistência e 
porque é tão difícil evitá-la. 
Primeiro, observe o cenário: 
uma pesquisa recente do Ins-
tituto Datafolha a pedido do 
Conselho Federal de Medicina 
mostra que 87% dos eleitores 
brasileiros consideram a saúde 
oferecida à população pelo 
SUS péssima, ruim ou regu-
lar. Entre os indicadores que 
levam a este percentual está a 
demora em conseguir marcar 
uma consulta e a difi culdade 
no processo. Muita gente re-
clama da necessidade de ter 
que ir às unidades de saúde 
ainda de madrugada, aguardar 
numa fi la a retirada de poucas 
senhas oferecidas por dia para 
daí agendar um horário — 
que, não raras as vezes, só vai 
chegar dali alguns meses. A 
indignação por ter o acesso a 
um serviço básico difi cultado 
não o faz perceber que aquilo é 
coisa séria e muitos esquecem 
do seu compromisso de compa-
recer no dia do agendamento, 
prejudicando todo mundo, pois 
aquela consulta tão valiosa foi 
perdida.

Questionados sobre como 
lidam com a situação, muitos 
gestores públicos dizem que as 
equipes de atendimento fi cam 
de mãos atadas. Com o horá-
rio de expediente dedicado 
a demandas administrativas 

repetitivas e que poderiam ser 
digitalizadas, muitos profi ssio-
nais não conseguem nem ligar 
para os pacientes alguns dias 
antes da data, confi rmando 
ou desmarcando o horário 
com o doutor, o que permitiria 
chamar outra pessoa. Mas isso 
pode mudar, e em algumas 
cidades, a transformação já 
começou.

Em dezembro de 2016, o Mi-
nistério da Saúde determinou 
que todos os municípios do 
país adotassem o Protocolo 
Eletrônico para a saúde básica 
(e-SUS AB). A ideia é contar 
com o reforço da tecnologia 
e permitir o controle, dentre 
outras tarefas, de rotinas como 
o agendamento de consultas 
e exames, a evolução clínica 
e a criação de um histórico 
da saúde dos pacientes, e até 
o controle em tempo real dos 
estoques de medicamentos nas 
cidades. Hoje, mais de 57,5 mi-
lhões de brasileiros têm a saú-
de monitorada digitalmente, e 
os poucos municípios que não 
aderiram à tecnologia podem 
ter repasses do Governo Fede-
ral suspensos, inviabilizando 
a gestão.

Conheço cidades que usam 
soluções digitais para a gestão 
pública de forma irrestrita e 
transformaram a administra-
ção, ganhando em efi ciência, 
celeridade e mais dinheiro 
em caixa para investimentos, 
seja por meio da economia 
que a digitalização traz ou 
pelo aumento de arrecadação, 
por exemplo. Numa delas, a 
economia chegou a R$ 84 mi-
lhões por ano, pois foi possível 
desenvolver um planejamento 
estratégico conforme o que 
a cidade precisava. Com sof-
twares criados especialmente 
para esta fi nalidade, é mais 
fácil ver quais áreas têm mais 
necessidades, se há desperdí-
cios e gerenciar rapidamente 
os atendimentos médicos, por 
exemplo. O gestor público 
pode deixar de se preocupar 
com as tarefas que tomam 
tempo e trazem pouco resul-
tado para se concentrar no que 
realmente faz diferença para a 
população. A tecnologia é um 
ótimo remédio para melhorar a 
gestão das cidades, dos estados 
e do Brasil, com resultados sur-
preendentes. Mas, como todo 
tratamento, exige o abandono 
de velhos hábitos e a vontade 
de melhorar.

(*) É Administrador e Gerente de 
Desenvolvimento do IPM Saúde.

Normênio Momm (*)

News@TI
Soluções inovadoras para transformação do 
data center

@A Dell EMC, fornecedora que reúne a oferta mais abrangente e 
inovadora de soluções corporativas de TI da indústria, anunciou 

durante o Dell EMC World – evento global da empresa, realizado em 
Las Vegas (Estados Unidos) entre 8 e 11 de maio - um conjunto de 
soluções inovadoras para os data centers modernos, voltadas a ajudar 
os clientes a alcançarem seus objetivos de transformação digital. A 
transformação digital mudará a forma como as empresas de todos os 
setores são criadas e operadas, além da forma como interagem com 
os clientes. Os números de aplicativos, de usuários e os volumes de 
dados sem precedentes vão simplesmente romper a infraestrutura 
tradicional. Para ter sucesso nesse novo mundo digital, as empresas 
precisarão de uma transformação da TI. Os lançamentos anunciados 
hoje pela Dell EMC ajudam os clientes nesse caminho, com uma TI que 
usa uma arquitetura moderna como base para a nuvem híbrida. 

Site criado por estudantes da USP arrecada 
doações para crianças em tratamento

@Com menos de um ano, Ana Clara sofreu um grave acidente de 
carro. Perdeu a mãe, um tio e sofreu uma grave lesão medular. 

Hoje ela luta para se recuperar. Além de roupas e alimentos, Ana pre-
cisa ser transferida da Santa Casa de São Carlos para outro hospital, 
onde possa responder melhor aos tratamentos. Ela é uma das crianças 
heroínas que foram atendidas pelo projeto social Somos Todos Heróis, 
um site de fi nanciamento coletivo voltado a arrecadar doações para 
quem precisa de ajuda: seja um tratamento médico, a realização de uma 
cirurgia, auxílio para compra de alimentos ou materiais escolares. Cada 
doação simboliza o envio de um acessório para fortalecer a criança e 
torná-la uma heroína ou herói. Cintos, varinhas, escudos, visão de raio 
laser, capas e anéis mágicos fazem parte do arsenal que pode “equipar” 
as crianças. Criado em 2016, o site não tem fi ns lucrativos e todos os 
valores doados são depositados via PagSeguro diretamente na conta 
dos responsáveis pela criança (https://somostodosherois.com.br/).

Wolters Kluwer e Philips estendem parceria

@A divisão de Saúde da Wolters Kluwer e a Philips anunciam a 
ampliação de sua parceria. Esta nova etapa do trabalho conjun-

to entre as empresas, iniciado em 2015, viabilizará a integração da 
avançada plataforma de suporte à decisão clínica da Wolters Kluwer 
ao sistema de gestão hospitalar Tasy, da Philips. Com isso, além do 
recurso de apoio à decisão clínica, UpToDate®, que ajuda na dimi-
nuição das inúmeras dúvidas que surgem durante o atendimento, 
será possível utilizar o sistema de suporte à decisão na prescrição de 
medicamentos Medi-Span® (www.wolterskluwer.com).

Em janeiro deste ano a 
imprensa noticiou o uso de 
inteligência artifi cial (IA) a 
partir da plataforma cognitiva 
IBM Watson, pela seguradora 
japonesa Fukoku Mutual Life. 
Ainda que reforce a nossa per-
cepção de que o Japão produz 
inovações comparáveis ao 
mundo da fi cção científi ca, a 
notícia demonstrou o fato de 
que as empresas de seguros já 
estão à frente, inovando e di-
tando tendências ao aplicarem 
em seus processos de negócios 
plataformas sofi sticadas como 
o IBM Watson.

Na Fukoku o novo sistema 
fará cálculos de pagamentos 
devidos ao segurados, com base em análises de informações 
não estruturadas de texto, vídeo e imagens. Serão analisados 
sem intervenção humana milhares de dados, com informações 
médicas como tempo de internação, procedimentos realizados, 
histórico dos pacientes, entre muitas outras. Claro que os valores 
apontados pelo sistema de IA terão que passar pela aprovação 
dos profi ssionais da companhia que fi nalizarão o processo para 
efetuar os pagamentos.

A Fukoku investiu o valor correspondente a R$ 5,5 milhões e 
espera economizar, por ano, quase R$ 4 milhões neste processo 
em que está substituindo a mão de obra humana por algoritmos. 
Em menos de dois anos, a empresa pretende alcançar o almejado 
ROI e, segundo o jornal britânico The Guardian, esta mudança 
resultou em um aumento de produtividade de 30%.

Enfi m, o processo de inclu-
são de tecnologias avançadas 
é irreversível e sistemas 
como este da Fukoku podem 
tornar-se assistentes podero-
sos dentro das organizações, 
elevando a efi ciência a níveis 
difíceis de serem atingidos 
apenas com equipes humanas. 
As capacidades gigantescas 
dos sistemas cognitivos e 
seus constantes aprendiza-
dos produzem resultados 
humanamente impossíveis 
de serem alcançados. Por 
isso, as empresas em países 
como o Japão intensifi cam 
os processos de automação 
para somar tecnologias à 

experiência das equipes em muitos processos e indústrias. A 
mesma reportagem do The Guardian menciona um relatório 
do Instituto de Pesquisas Nomura que prevê que, até 2035, 
50% dos trabalhos feitos no país serão executados por robôs. 
As empresas e desenvolvedoras de soluções estão diante de 
um cenário de grandes oportunidades, uma vez que existe 
uma infi nidade de possibilidades que se abrem com o mundo 
cognitivo e com o processamento de dados não estruturados, 
as quais podem ser desenvolvidas e aplicadas em diferentes 
indústrias, a exemplo do que a seguradora Fukoku Mutual Life 
faz hoje, pioneiramente.

(Fonte: Acácio Alves é Diretor Executivo da Provider IT, uma das consultorias 
e provedoras de serviços de TI que mais cresce e inova no país, com vasta 

experiência e foco no mercado de Seguros, Previdência e Saúde).

Tecnologia Cognitiva não é mais fi cção científi ca

Kong Yang (*)

Isso signifi ca que os problemas de desempenho do data cen-
ter – sejam relacionados a aplicativos, computação, rede, 
armazenamento, virtualização, Web, nuvem ou, mais pro-

vavelmente, a uma combinação deles – estão mais difíceis que 
nunca de solucionar. São verdadeiros mistérios. Para isso, você 
precisa se tornar um verdadeiro Sherlock Holmes® da TI. Tudo 
gira em torno da solução de problemas, uma das habilidades mais 
importantes para qualquer profi ssional de TI.

Raciocínio = Solução de problemas

Holmes é famoso por sua capacidade de raciocínio e pensamento 
lógico. Na TI, isso equivale ao processo de solução de problemas. 
A solução de problemas de TI é uma habilidade básica e um 
elemento essencial do que, na SolarWinds, denominamos moni-
toramento com disciplina. Ele permite que você faça drill down 
para descobrir a causa raiz de um problema. Sem essa habilidade, 
é quase impossível compreender a causa e dos efeitos subjacen-
tes a qualquer incidente. Contudo, os problemas que envolvem 
várias pilhas, normalmente enfrentados pelos profi ssionais de TI 
atualmente, ultrapassam os silos funcionais na organização como 
um todo. Tecnologias como nuvem, virtualização, TI híbrida e 
infraestrutura hiperconvergente transformaram as bases da TI, 
tornando a solução de problemas entre esses sistemas distribuídos 
mais importante e complexa que nunca. 

A esta altura, é importante rever as oito etapas fundamentais 
da solução de problemas, aplicáveis a qualquer profi ssional, 
organização ou ambiente de TI:
1. Defi nir o problema
2. Reunir e analisar as informações relevantes
3. Construir uma hipótese ou causa provável
4. Elaborar um plano de correção
5. Implementar o plano
6. Observar os resultados e recriar o plano de modo a reproduzir 

ou fazer a engenharia reversa dos resultados
7. Repetir as etapas 2 a 6, conforme necessário
8. Determinar a causa raiz e documentá-la

Embora essas etapas se mantenham consistentes, indepen-
dentemente dos novos constructos tecnológicos, o volume e a 
velocidade da tecnologia e dos serviços mudaram, o que afeta as 
regras para os profi ssionais de TI. Nosso tempo é sempre escasso 
– as horas do dia nunca parecem ser sufi cientes e precisamos 
corrigir problemas o mais rápido possível. 

É a correlação, meu caro Watson

Causalidade e correlação são importantes conceitos associados 
à solução efi caz de problemas. Entretanto, como você deve saber, 
correlação não equivale necessariamente a causalidade.

Causalidade é o resultado ideal na solução de problemas em 
qualquer ambiente; consiste em encontrar a causa exata e seu 
efeito, o que permite sua correção. Em outras palavras, as oito 
etapas da solução de problemas mencionadas acima foram pro-
jetadas para chegar à causalidade. 

Por outro lado, a correlação é a exploração do contexto co-
nectado de diversas variáveis ao longo do tempo para ver se elas 
conduzem à causa do problema de desempenho ou incidente, 
ainda que não a comprove com precisão. O ponto principal 
é associar e comparar uma variedade de métricas principais, 
como contadores de desempenho da rede e dos aplicativos, para 
monitorar a situação durante um período e, com o respaldo de 
experiência e competência, identifi car a causa e corrigi-la. Por 
exemplo, correlacionar dados de latência da rede e largura de 
banda com dados específi cos a computação e aplicativos de 
máquinas virtuais para determinar a causa raiz do problema de 
desempenho de um aplicativo distribuído.

Dessa forma, quando a questão é solucionar problemas de TI, 
embora a correlação não seja o mesmo que causalidade, a pri-
meira deve fazer parte das etapas um a sete acima para ajudar 
a chegar à etapa oito.

Encontrando seu Sherlock interior

A correlação entre métricas e dados de desempenho requer 
que você tenha um certo nível de competência e familiaridade 
com seu ambiente, além de reconhecer status ativo/inativo ou 
verde/amarelo/vermelho. Ela também apresenta desafi os em ter-
mos de habilidades pessoais. Habilidades pessoais se referem ao 

Sherlock no data center: o valor da 
correlação na investigação e solução 

de problemas de desempenho
Os constructos tecnológicos estão se tornando cada vez mais complexos e variados

local de trabalho, como colaboração e comunicação. No entanto, 
essas habilidades pessoais, especialmente a colaboração, estão 
se tornando cada vez mais importantes para a devida solução de 
problemas de desempenho em sistemas altamente distribuídos, 
visto que estes apresentam uma probabilidade cada vez maior 
de envolver causas raiz que abrangem vários silos de tecnologias, 
regiões e provedores de serviços. Além disso, correlação e co-
laboração, embora sejam certamente dois conceitos diferentes, 
estão relacionadas – uma boa correlação normalmente exige 
colaboração, da mesma forma que a colaboração pode melhorar 
a correlação.

Aqui estão sugestões para ajudar você a encontrar seu Holmes 
interior e superar esses desafi os:
 • Implemente o monitoramento com disciplina: Como já 

mencionei, usar a correlação para solucionar problemas de 
desempenho exige que você tenha um certo nível de compe-
tência e familiaridade com seu ambiente. A melhor maneira 
de conseguir isso é com o devido monitoramento de seu data 
center ao longo de toda a pilha. Isso exigirá um investimento 
em recursos, como um software de monitoramento e geren-
ciamento de TI.

 • Use seu conjunto de ferramentas de monitoramento para 
ajudar na correlação: Um bom conjunto de ferramentas de 
monitoramento deve ser capaz de ajudar você a visualizar e 
correlacionar dados de monitoramento da TI a fi m de melhorar 
a solução de problemas de desempenho em todo o ambiente 
de TI, desde a infraestrutura até a rede e os aplicativos e 
desde a infraestrutura local até os provedores de serviços 
na nuvem. Busque a capacidade de simplesmente combinar 
e correlacionar métricas de séries temporais, bem como 
métricas de desempenho históricas de várias fontes de dados 
da TI híbrida, o que inclui aplicativos, computação, rede, 
armazenamento, virtualização, Web e nuvem, em um único 
painel compartilhável para visualização do relacionamento 
entre elementos suspeitos. Em seguida, colabore com espe-
cialistas no assunto que abranjam os silos envolvidos nesse 
painel.

 • Desenvolva suas habilidades pessoais: Habilidades pessoais 
servem para derrubar as barreiras entre os silos. No entanto, 
nem sempre são pontos fortes de profi ssionais de TI que 
podem ter sido atraídos para a área devido a uma inclinação 
para tecnologia e ciências. Dessa forma, cabe a nós desen-
volver essas habilidades. As capacidades de se comunicar e 
de colaborar efi cazmente são duas das habilidades pessoais 
mais importantes. Não há melhor maneira de começar a 
aprimorá-las do que colocando-as em prática. 

 • Lembre-se das oito etapas da solução de problemas e siga-
as: Embora simples e básicas, a aplicação das oito etapas da 
solução de problemas que mencionei aqui é quase universal. 
Embora as ferramentas que nos ajudam nessas etapas estejam 
evoluindo para lidarmos com os desafi os, nunca se esqueça 
de que os princípios básicos da solução de problemas ainda 
se aplicam.

Conclusão

O processo de solução de problemas pode ser mais intricado 
que nunca, exigindo, com frequência, a colaboração entre muitos 
silos funcionais diferentes na TI e além dela, como provedores 
de serviços de nuvem. Entretanto, com o processo adequado e 
as ferramentas corretas, o uso da correlação para determinar 
a causalidade pode tornar a solução de problemas mais efi caz. 
Elementar, meus caros profi ssionais de TI.
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Marina
Silva

Necessi-
dade do
verbo

transitivo

Local da
carranca
no barco

viking

Opção
saudável
ao refri-
gerante

Indivíduo
como o

falso cu-
randeiro

(?) aussi:
eu tam-
bém, em
francês

Julga por
meio de 

compara-
ção (fig.)

A Terra 
da Felici-
dade, no
Nordeste

(?) Médio:
localiza-
ção do
Egito

Acelera-
ção da

gravidade
(símbolo)

(?) York,
cidade-
sede da
Nasdaq

(?)-Codi,
órgão da
Ditadura
Militar

(?) dos Na-
morados,

data
comercial

"Transtor-
no", em

TOC
(Psiq.)

Uma das 4
grandes
luas de
Júpiter

Afetuosa
Fora, 

em inglês

Estimativa
(abrev.)

Existência

Dom, em
espanhol
Canto me-
lancólico

Condição da "bruxa"
na Inquisição

A origem da palavra 
"mandacaru"

Transporte
que integra
boa parte
da Europa,

é muito
utilizado
para fins
turísticos

O chão do
Atacama

Coisa
alguma

Os três primeiros
signos do Zodíaco

(Astrol.)
Carbono (símbolo)

Ilha afri-
cana cuja

maior
parte de

sua fauna
e flora são 
endêmicas

Poeta modernista e au-
tor de "Es-
conderijos
do Tempo"

Pegar no
(?): traba-
lhar (bras.)
Desnuda

(?) e sal-
va: ilesa

Raio
(abrev.)

Cor branca leitosa
Fonte do alimento
desprezada pelo

vegano

Fazer
muito

sucesso
(gíria)

Condição
do atleta
de fim de
semana

Vínculo confirmado
pelo teste de DNA 
As típicas associa-

ções de taxistas

3/don — moi — out. 5/nênia. 6/bombar. 7/perfume. 9/charlatão. 10/madagascar. 12/cooperativas.

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

Esta sexta é o décimo sétimo dia da lunação. Esta sexta deve ser um dia mais leve e positivo. A Lua em b om 
aspecto com Vênus durante a manhã traz suavidade para as relações e favorece os contatos sociais. Marte em 
aspecto positivo com Júpiter nos dá entusiasmo e confiança. No final da tarde a Lua em mau aspecto com Netuno 
pode nos deixar vulneráveis e cansados. À noite será possível recuperar a energia. A Lua e Júpiter proporcio-
nam compreensão, mas as emoções podem ficar abaladas. A Lua em tensão com Marte pode trazer descontrole 
emocional e aumentar a agressividade.
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Lua em bom aspecto com Vênus 
durante a manhã traz suavidade 
para as relações e favorece os con-
tatos sociais. A disposição sexual 
aumenta ainda mais e pode trazer 
bons momentos. Final de semana 
interessante para os relacionamen-
tos onde haja liberdade, espaço e 
franqueza. 66/566 – Cinza.

A Lua sagitariana leva a franqueza 
exagerada que provoca gafes. Estará 
mais direto e espontâneo com a Lua 
no signo do centauro. Organize tudo 
e prepare-se para entrar em ação 
depois do aniversário fazendo algo 
que levante o seu astral neste fi nal 
de semana. 71/671 – Verde.

Sol em aspecto desarmônico podem 
levar a não saber o que se passa e 
tirar a nossa vitalidade e boa dispo-
sição. A Lua na fase Cheia faz esta 
noite animada, divertida, com muita 
energia e muito ânimo. À noite será 
possível recuperar a energia que tem 
perdido. 12/312 - Bege

É preciso cautela com o excesso de 
franqueza com a Lua em Sagitário. 
Surgem novas ideias e valorização 
do trabalho que seja feito com muito 
esforço. Irá sentir-se mais confi ante 
no relacionamento íntimo, mas a tar-
de haverá inquietação e ansiedade. 
62/862 – Branco.

A Lua em Sagitário dá tendência 
a se livrar com maior facilidade de 
preocupações e sentimentos pesa-
dos. Faça conforme planejou, mas 
ouça também a opinião das pessoas 
interessadas e não se afaste de seu 
ideal. O ciúme pode abalar um rela-
cionamento. 78/278 – Laranja.

Com a Lua em Sagitário ótimo para o 
contato com o ar livre e a natureza. 
Ótimo dia para divulgação e lança-
mento de novidades. O momento 
é o melhor para tomar decisões e 
seguir um novo caminho que deve 
ser mudar sua rotina neste novo 
mês. 50/550 – Marrom. 

Com a Lua no signo do centauro, 
tudo vai mudar signifi cativamente. 
O elemento fogo deste signo vai 
nos deixar mais animados e descon-
traídos. Melhora o relacionamento 
social, mas evite ser ciumento. 
Pode haver inclinação a extravasar 
as emoções de forma exagerada. 
87/587 – Amarelo.

Com a Lua em seu signo aumenta 
a tendência a exageros e excessos 
desde cedo e necessidade de fa-
zer algo diferente. Precisa gastar 
menos, sabendo economizar para 
garantir segurança. Organize suas 
ações e use o seu lado mais direto 
e espontâneo que cativa as pessoas. 
54/454 – Cinza.

Lua e Júpiter proporcionam compre-
ensão, mas as emoções podem fi car 
abaladas. A madrugada tende a ser 
interessante, com maior sensação 
de liberdade. Seja mais carinhoso 
junto das pessoas que ama e terá 
um fi nal de sexta muito feliz. 45/345 
– Branco.

Tendência a exageros durante todo 
o dia e maior necessidade de fazer 
algo diferente. Com bom humor e 
disposição para enfrentar os obs-
táculos irá se livrar com facilidade 
de preocupações e sentimentos 
pesados. Procure manter o controle 
emocional. 52/552 – Azul.

O potencial de energia estará forte. 
Podemos usar esse entusiasmo 
para atividades recreativas, mas 
também é preciso ter cuidado com a 
ansiedade e a impaciência. Aumenta 
a sensibilidade, abalando o lado 
emocional que tende a provocar 
brigas. Demonstre seus sentimen-
tos. 21/421 – Lilás.

Atenção para os excessos provo-
cados pela sensação de liberdade. 
Persista para vencer obstáculos 
passageiros que tendem a surgir en-
volvendo a vida sexual. Vai conseguir 
sentir-se mais confi ante e seguro na 
neste fi nal de semana na relação com 
seu amor. 65/465 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 12 de Maio de 2017. Dia de São Nereu, São Aquiles, Santa 
Joana de Aveiro, e Dia do Anjo Nithael, cuja virtude é a justiça. Dia da 

Enfermagem e Dia do Enfermeiro. Hoje aniversaria o compositor 
Burt Bacharach nascido em 1929 faz 88 anos, o apresentador Sérgio 
Chapelin que completa 77 anos, a cineasta Tizuka Yamasaki, que chega 
aos 69 anos e o ator Emílio Estevez que nasceu em 1962.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau ganha fama pela eloquência e pelos 
escritos, distinguindo-se dos demais por ser uma pessoa virtuosa e 
confi ável. Tem chance de vida longa, proteção nos perigos e acidentes, 
estabilidade no emprego e meios de conservar a subsistência. Este 
dia revela uma pessoa trabalhadora, charmosa, sincera e sociável. Faz 
sempre muitas amizades e é um amigo leal e confi ável. Dá importância 
ao prestígio e ao status. Gosta da beleza e do luxo. No lado negativo é 
levado a conspirações e revoluções.

Dicionário dos sonhos
BARBA – Se for uma barba normal está sempre rela-
cionada a riquezas, melhoria e prosperidade. Grande 
demais, indica que seus projetos não se realizarão. 
Barba escura, preta é riqueza. Branca, solução favo-
rável de seus projetos. Fazer a barba é aviso de um 
negócio inesperado. Barba cheia é riqueza. Corta-la 
é sinal de sorte durante três dias. Números de sorte: 
09, 12, 18, 35, 43 e 88.

Simpatias que funcionam
Ter sempre dinheiro: Ingredientes: moedas, mel, 
sal, pimenta do reino. Pegue algumas moedas que 
estejam em circulação e tenham algum valor. Jogue 
mel em cima das moedas, uma pitada de sal e duas 
pitadas de pimenta do reino. Reze de coração, pedindo 
que melhore as suas fi nanças.
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Reestreia
O espetáculo “Esperando 

Godot”, de Samuel Beckett, 
com o grupo Garagem 21, 
volta aos palcos. Escrita em 
1949, a peça é considerada 
um marco da narrativa mo-
derna e apresenta a história 
de dois personagens que 
aguardam a chegada de Godot, 
que nunca aparece. Os temas 
centrais de Beckett estão na 
incomunicabilidade, no vazio, 
na ignorância, na impotência 
e na morte, utilizando, para 
compor esse quadro, a cha-
mada estética do fracasso, 
com indivíduos semiacabados, 
normalmente aprisionados a 
algo. É um escritor marcado 
pelas grandes guerras. Com,   
Paulo Campos (Estragon), 
Ulisses Sakurai (Vladimir), 
Paulo Olyva (Pozzo) e Cadu 
Leite (Lucky e Menino).

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote 
Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. 
Segundas às 20h30. Ingressos: R$ 60 e R$ 
30 (meia). Até 26/06.

O espetáculo 
“Ocupação Rio 
Diversidade” é formado 
por quatro peças curtas 
(20 minutos cada) 
estreia dia 19 de maio 
e é conduzido pela 
drag queen Magenta 
Dawning, mestre de 
cerimônias que, além 
de abrir e encerrar 
a noite, apresenta 
números musicais 
durante os intervalos

A peça  apresenta os solos 
Genderless, Um Corpo 
Fora da Lei (texto Mar-

cia Zanelatto, direção de Gui-
lherme Leme Garcia e atuação 
de Larissa Bracher), Como 
Deixar de Ser (texto Daniela 
Pereira de Carvalho, direção 

A Morte
Na comédia dramática “A Fa-

lecida” a personagem Zulmira, 
assombrada pela moral e fasci-
nada por uma ideia fi xa de morte 
purifi cadora,  percorre funerárias 
planejando seu próprio enterro 
com pompas e cerimônias. A 
fi m de se igualar a castidade de 
sua prima, desafi a sua família e 
contraria seu marido, um homem 
desempregado e igualmente fa-
nático, mas por futebol.

Serviço: Teatro do Sol, R. Damiana da 
Cunha, 413, Santana, tel. 3791-2023. Sábados 
às 21h e domingos às 19h. Entrada franca. 
Até 25/06.

Música caribenha 
Thadeu Romano ao bandone-

on e acordeon acompanhado de 
Bruno Monteiro ao piano contam 
ao público uma parte da história 
do tango, desde o tango milonga 
até Piazzolla, mesclando tradição 
e novos arranjos numa primorosa 
interpretação instrumental.

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, 
Centro, tel. 3111-7000. Hoje (12) às 12h15. 
Entrada franca.

Falcão em Altamente Mais ou 

Menos.

Arquiteto, desenhista, es-
critor e colunista, o cantor 
Falcão que já vendeu mais de 
quatro milhões de cópias de 
seus nove CD’s lançados, com 
humor inteligente e extra-
vagante, agora se apresenta 
no teatro e promete além de 
trazer seus sucessos em voz e 
violão, também cativar o pu-
blico com suas historias pra lá 
de engraçadas em Falcão em 
Altamente Mais ou Menos. Já 
conhecido pelo público nacio-
nal e também internacional, 
por sua singular fi gura, um 
sujeito com 1,93cm de altura 
com estilo único e moderno, 
e seu tão comentado humor 
inteligente e único.

Serviço: Teatro Eva Wilma, R. 
Antônio de Lucena, 146, Tatuapé, tel. 
2090-1650. Sábados às 21h. Ingresso: 
R$ 60. Até 27/05.

Diversidade
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“Flor Carnívora” “A Noite em Claro” “Como Deixar de Ser” “Genderless”

de Renato Carrera e atuação 
de Kelzy Ecard), A Noite em 
Claro (texto Joaquim Vicente, 
direção de Cesar Augusto e 

atuação de Thadeu Matos) e 
Flor Carnívora (texto Jô Bilac, 
direção de Ivan Sugahara e atu-
ação de Adassa Martins).

Serviço: Sesc Santana, R. Luiz Dumont 
Villares, 479, Santana, tel. 2971-8700. 
Sextas e sábados às 21h e aos domingos 
às 18h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). 
Até 28/05.

“Meu Passado Não me Condena” responde as perguntas: Você 
gostaria de saber tudo sobre a vida de um artista? Como iniciou 
a carreira, vida pessoal, personagens, como são feitas as cenas 
e como funciona o roteiro de uma gravação, perrengues, fama, 
relação com a mídia, amigos, viagens e namoro? Se você tem essa 
curiosidade, Fernanda Souza irá resolver seu problema! Numa 
espécie de stand up moderno, a atriz relembra seus personagens 
de sucesso (Mili de Chiquititas, Mirna de Alma Gêmea, Carola de 
O Profeta, Isadora de Toma lá da cá, dentre outros) ao longo de 
vinte e cinco anos de carreira ela usa a plateia como se estivesse 
num confessionário. Em setenta e cinco minutos de pura diversão 
e humor, a atriz promete tornar a plateia sua “melhor amiga”! 

Serviço: Teatro das Artes (Shopping Eldorado), Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, tel. 3034-
0075. Hoje (12) às 21h30 e domingo (14) às 20h. Ingresso: R$ 80.

Comédia

Fernanda Souza

Divulgação

Autolibertação: "... Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que 
nada podemos levar dele." - Paulo. (I TIMÓTEO, 6:7.) Se desejas emancipar 
a alma das grilhetas escuras do "eu", começa o teu curso de autolibertação, 
aprendendo a viver "como possuindo tudo e nada tendo", "com todos e sem 
ninguém". Se chegaste à Terra na condição de um peregrino necessitado de 
aconchego e socorro e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a 
viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual 
para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os 
destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo 
a ciência da auto- superação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti 
mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é 
aquele que conhece a própria pequenez, ante a vida infi nita. Não te imponhas, 
deliberadamente, afugentando a simpatia; não dispensarás o concurso alheio 
na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a 
do vizinho ou que as situações do teu agrado sejam as devam agradar aos 
que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos e o material 
de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a 
tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no 
serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso 
inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o 
mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente, cada 
manhã, e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas 
com Quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. 
Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do 
anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser 
só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e, de 
pensamento voltado para o Amigo Celeste, que esposou o caminho estreito 
da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, 
com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, "nada trouxemos 
para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele". Livro: Fonte 
Viva Emmanuel e Francisco Cândido Xavier 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: FABIO GOUVÊA, profi ssão: massoterapeuta, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 14/03/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Rogerio Gouvêa e de Ana Maria de Assis Gouvêa. A pretendente: 
SUSANA CRISTINA NOVO, profi ssão: empresária, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Maria - SP, nascido aos: 06/10/1967, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Arcanjo Antonio Novo e de Adelia Rodrigues Novo. 

O pretendente: LEANDRO ADELINO MIRANDA OSORIO, profi ssão: cobrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, nascido aos: 08/07/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto Miranda Osorio e 
de Rosana Adelino. A pretendente: MÁRCIA MARIA AUGUSTO, profi ssão: auxiliar de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, nascido 
aos: 10/06/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Levil Xavier 
Augusto e de Fatima Aparecida Augusto. 

O pretendente: FABIO NOVAES E SILVA NETTO, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 06/01/1988, residente e domici-
liado neste Subdistito - SP, fi lho de Fabio Novaes e Silva Junior e de Eliane Alves da 
Silva. A pretendente: PAMELA DE ÁVILA SIMÕES, profi ssão: assistente em recursos 
humanos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido 
aos: 24/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fábio de Ávila 
Simões e de Ana de Ávila Simões. 

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA, profi ssão: tapeceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 15/01/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Soares Pereira e de Eromara Maria de Oliveira. A 
pretendente: JULIANA APARECIDA RODRIGUES SAMPAIO, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 27/09/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Eduardo Sampaio e de Elizabeth 
Graciano Rodrigues. 

O pretendente: BRUNO JOSE SILVEIRA BONIFACIO, profi ssão: analista de rede, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 07/02/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Aparecido Bonifacio e de Elisabeth 
Magalhães Silveira Bonifacio. A pretendente: JESSICA SCRIVANO, profi ssão: educadora 
física, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 05/11/1991, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Eduardo Scrivano Neto e de Eglair 
Flores Foschini Scrivano. 

O pretendente: RAPHAEL KAYO, profi ssão: publicitário, estado civil: divorciado, naturalida-
de: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 23/03/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Muneyassu Kayo e de Elisabeth da Rosa Kayo. A 
pretendente: SUELEN CARLA DA SILVA, profi ssão: analista comercial, estado civil: sol-
teira, naturalidade: em Cotia - SP, nascido aos: 10/03/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Carlos da Silva e de Sonia de Oliveira da Silva. 

O pretendente: ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Gonçalo do Sapucaí - MG, nascido aos: 04/11/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ederaldo Alexandre Rodrigues 
de Oliveira e de Solange Helena de Souza Oliveira. A pretendente: LUANA CRISTINA 
DE SOUZA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Careaçu - MG, 
nascido aos: 16/12/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario 
Nilson de Souza e de Isabel Cristina de Azevedo Souza. 

O pretendente: EDILSON LIPPI, profi ssão: administrador, estado civil: viúvo, naturalida-
de: nesta Capital, Moóca - SP, nascido aos: 12/06/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Clovis Lippi e de Tercilia Lippi. A pretendente: ANDREIA DE 
CARVALHO, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São 
Paulo - SP, nascido aos: 25/08/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Claudio de Carvalho e de Diana Maria Nunes Lima de Carvalho. 

O pretendente: JOSIVAL SANTOS DE JESUS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Paripiranga - BA, nascido aos: 18/08/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Cipriano de Jesus e de Maria Ester 
Pereira dos Santos. A pretendente: MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: em Simão Dias - SE, nascido aos: 11/02/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manuel Fernandes de Oliveira e 
de Marina Ramos dos 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: RODRIGO PECLY BORGES, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/02/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Borges e de Elizabeth Pecly 
Borges. A pretendente: JERLIANI NASCIMENTO DE MELO, profi ssão: agente de 
conservação, estado civil: solteira, naturalidade: Paulo Afonso - BA, data-nascimento: 
22/11/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Marceli-
no de Melo e de Isabel Cristina do Nascimento. 

O pretendente: MARCOS DE ALMEIDA BORGES, profi ssão: lavrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Francisco de Paula - MG, data-nascimento: 17/04/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Iraci José Borges e de 
Jorgina Canuto de Almeida. A pretendente: THAÍS DE CAMPOS ALMEIDA ISS, pro-
fi ssão: analista de RH, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, 
data-nascimento: 18/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Araré Sant'Anna de Almeida Iss e de Rosemeire de Campos Iss. 

O pretendente: LUCIANO DE SOUZA SILVA, profi ssão: agente socioeducativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Virginópolis - MG, data-nascimento: 13/05/1979, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião de Souza da Silva e de 
Sebastiana Nogueira da Silva. A pretendente: CEZARINA DE FÁTIMA BARBOSA, pro-
fi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/01/1987, residente e domiciliada São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Barbosa e de 
Tereza Cezarina de Campos Barbosa. 

O pretendente: RAFAEL CORREIA SIMÃO, profi ssão: promotor de vendas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/09/1987, residente e do-
miciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jose Geraldo Simão da Silva e de Maria 
Nildes Correia Simão. A pretendente: JEANE SOUSA SILVA, profi ssão: acompanhante 
comunitário, estado civil: solteira, naturalidade: Iguaí - BA, data-nascimento: 30/11/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo de Jesus Silva e 
de Valdivia Jesus de Sousa Silva. 

O pretendente: HERBERT WILSON DE MEDEIROS FERREIRA, profi ssão: montador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/02/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Barbosa Ferreira e de Gi-
selia Celeste de Medeiros. A pretendente: BRUNA EVELY BARROS, profi ssão: cabelei-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/01/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tania Regina Barros. 

O pretendente: KAIO ALVES DA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/11/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexssandro dos Santos Nascimento 
e de Rosana Alves da Silva. A pretendente: NATHÁLIA YNID BARREIRA MORALES, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 10/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carla 
Barreira Morales. 

O pretendente: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS GUEDES, profi ssão: cobrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/02/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão de Souza Guedes e de Maria 
Izabel Ferreira dos Santos. A pretendente: LUCIMARA SILVA PINTO, profi ssão: auxi-
liar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/07/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo da Silva 
Pinto e de Marinalva Silva Pinto. 

O pretendente: RENAN BERNARDO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/04/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Fernandes da Silva e de Madalena 
Bernardo da Silva. A pretendente: KEILA TAMARA DA SILVA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/07/1994, re-
sidente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de José Roberto Silva e de 
Debora Leite da Silva. 

O pretendente: ANDRÉ COSTA SANTANA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/02/1990, residente e domi-
ciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos da Silva Santana e de Maria 
José Alves da Costa Santana. A pretendente: NATHALY FERREIRA DE CARVALHO 
BARCOS, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 13/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Juan Maria Barcos Rodrigues e de Janilda Ferreira de Carvalho. 

O pretendente: MARCOS JOSE DE SOUZA, profi ssão: ajudante de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/05/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Expedito de Souza e de Marta 
Paulina de Souza. A pretendente: LUCIANA GUTIERREZ, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/06/1981, residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Clovis Gutierrez e de Madalena Gu-
tierrez. 

O pretendente: SÉRGIO FERNANDES DOS REIS, profi ssão: supervisor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/12/1973, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Fernandes dos Reis e de Margarida 
Cardoso dos Reis. A pretendente: DANIELA SANTOS DA SILVA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Riacho de Santana - BA, data-nascimento: 27/01/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amado Neris da Silva e de 
Luzia dos Santos Silva. 

O pretendente: DIEGO DE ALMEIDA TEIXEIRA, profi ssão: auxiliar de manutenção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/06/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agostinho Jacob Teixeira e de Dalva 
Lucia de Almeida Teixeira. A pretendente: LAÍS APRILE DA ROCHA, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/06/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Ferreira da Rocha 
e de Cristina Aparecida Aprile da Rocha. 

O pretendente: BRUNO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: aprendiz, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/04/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, Cidade Popular São Paulo, SP, fi lho de Ivan Pereira da Silva e de Roseli 
Pinto da Silva. A pretendente: BRENDA FLORENCIO, profi ssão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/08/1997, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Jose Florencio. 

O pretendente: LEANDRO SILVA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/01/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josue Raimundo dos Santos e de Joselina 
Eduardo da Silva. A pretendente: ADRIANA BARROS DO NASCIMENTO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/06/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão Dias do Nascimento 
e de Maria dos Anjos Barros da Silva. 

O pretendente: LUIZ FERNANDO FREITAS DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/11/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Doriosvaldo Lima dos Santos e de Luz 
Marina Cavalcante Freitas dos Santos. A pretendente: MARINA DA SILVA MORATO, 
profi ssão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-
nascimento: 02/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Paulo Morato e de Josefa Lucineide Morato. 

O pretendente: SERGIO PORTO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/09/1981, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria dos Anjos Porto. A pretendente: BRUNA SUELEN MAIA 
MAGALHÃES, profi ssão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 29/03/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adelmar Pereira Magalhães e de Maria do Socorro Maia Magalhães. 

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS, profi ssão: operador de máquina, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/04/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Benedito dos Santos e de Maria José 
dos Santos. A pretendente: KIMBERLI MONTEIRO BATISTA, profi ssão: gerente, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/08/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flavio Aparecido Batista e de Marcia 
Monteiro dos Santos. 

O pretendente: TIAGO VIEIRA SILVA, profi ssão: analista de sistemaa, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/09/1990, residente e domicilia-
do nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Eduardo Silva e de Ana Selma Batista 
Vieira. A pretendente: PÂMELA YASMIN SILVA DOS SANTOS, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/03/1993, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jerri Luiz dos Santos e de 
Carla Margarete Silva dos Santos. 

O pretendente: ROQUE ANTONIO SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: atendente, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Nazare - BA, data-nascimento: 18/07/1973, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Constantino Nascimento 
e de Antonia dos Santos. A pretendente: LUCIANA APARECIDA SARAIVA BARBOSA, 
profi ssão: auxiliar de serviços operacion, estado civil: divorciada, naturalidade: Soroca-
ba - SP, data-nascimento: 01/11/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria Aparecida Saraiva. 

O pretendente: CLOVIS ANTONIO VICENTE, profi ssão: segurança, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Vicente e de Zoraide Aparecida dos 
Santos Vicente. A pretendente: PRISCYLA KAREN CORRÊA DA CRUZ, profi ssão: con-
tadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/11/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos da Cruz e de 
Cláudia Corrêa dos Santos. 

O pretendente: ANDERSON FELIPE DE SOUZA, profi ssão: analista contábil, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Oliveira Souza. A 
pretendente: RITA DE CASSIA BERSANI DE PAULA CORDEIRO, profi ssão: contado-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/11/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edgard de Paula Cordeiro 
Junior e de Marcia Pereira Bersani de Paula Cordeiro. 

O pretendente: ALEXSANDER DA SILVA FELIPE, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/08/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Donizete Felipe e de Elisangela da 
Silva Felipe. A pretendente: RAFAELY COUTINHO DO AMARAL, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/12/1999, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Francisco do Amaral 
e de Rafaela Coutinho da Silva Amaral. 
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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: GUILHERME ALVES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de projeto, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/06/1987, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Euzébio da Silva e de Mag-
da Marcia Alves da Silva. A pretendente: LARISSA SANTANA SILVA, profi ssão: auxi-
liar de Compras, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/06/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo San-
tana Silva e de Vanda Aparecida Lima. 

O pretendente: EMMANUEL JUNIOR OKAFOR, profi ssão: atleta professional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Enugu, Abia State, Nigeria -, data-nascimento: 01/03/1989, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Emmanuel Okafor e de 
Chy Chy Okafor. A pretendente: ALESSANDRA DE OLIVEIRA, profi ssão: promo-
tora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/06/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson de 
Oliveira e de Neuza Luiz de Oliveira. 

O pretendente: LUCAS MOREIRA FURQUIM, profi ssão: metalúrgico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/03/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Benedito Tomé Furquim e de Maria 
Celina Moreira Furquim. A pretendente: JULIANA LILIA DOS SANTOS OLIMPIO, pro-
fi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/04/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vitor Olimpio 
e de Alba Lilia dos Santos Olimpio. 

O pretendente: ANDRÉ LUIZ MESQUITA PEREIRA, profi ssão: agente de apoio, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/10/1971, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Catarina Mesquita Pereira. A preten-
dente: VIVIAN TATIANE COUTO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos - SP, data-nascimento: 19/02/1986, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Aurelio Couto e de Zulmira Leite Bezerra Couto. 

O pretendente: ISMAEL MARTINS ROCHA, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/10/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Gonçalves Rocha e de Maria de Fátima 
Martins. A pretendente: DAYSE SILVA DE MOURA, profi ssão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 23/07/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Nascimento de Moura e de Marcia Luz 
Silva Nunes. 

O pretendente: EMERSON ROBSON BATISTA, profi ssão: técnico de enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/07/1981, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Neto e 
de Maria das aças de Aquino Batista. A pretendente: GISELE APARECIDA ARRU-
DA SOARES, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 25/02/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Pereira Soares e de Maria de Lourdes 
Arruda Soares. 

O pretendente: JOSÉ ROBERTO FERREIRA NOBRE, profi ssão: ofi cial de manuten-
ção, estado civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nasci-
mento: 06/06/1983, residente e domiciliado neste Distrito, Jardim Fanganiello - São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Raimundo Nobre e de Valeria Ferreira de Souza. A preten-
dente: ALINE DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/07/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos dos Santos Pereira e de Eliete 
Santos Oliveira Pereira. 

O pretendente: AIRTON FORMAGGI, profi ssão: segurança, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Marialva - PR, data-nascimento: 28/09/1959, residente e domiciliado neste 
Distrito, Cidade Popular São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Formaggi e de Maria Rosa For-
maggi. A pretendente: ADRIANA EUGENIO, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/09/1976, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida Eugenio. 

O pretendente: SANDRO DE CASTRO GOMES, profi ssão: azulejista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Palmas de Monte Alto - BA, data-nascimento: 30/04/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Beijamim Gomes Teixeira e de Edite 
Pereira Gomes. A pretendente: SIMONE IVETE DE LIMA CUNHA, profi ssão: analista 
de atendimento, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Siliomar As-
cendino Cunha e de Marina Mateus de Lima Cunha. 

O pretendente: EDSON JUVENCIO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Garca - SP, data-nascimento: 16/09/1964, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Juvencio e de Maria Eugenia. A pretendente: SO-
LANGE REGINA DE ARAUJO, profi ssão: pendas domesticas, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/03/1964, residente e domiciliada nes-
ta Capital, São Paulo, SP, fi lho de João Romão de Araujo e de Maria Eugenia. 

O pretendente: LUCAS DA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 14/06/1994, residente e domiciliado nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Josenildo da Silva e de Marilda Anunciada de Santana. A pretenden-
te: KELLY CHRISTINA GONÇALVES DO NASCIMENTO EDUARDO, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/03/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enivaldo Eduardo e de 
Rosangela Gonçalves do Nascimento Eduardo. 

O pretendente: MOACIR DAMIÃO FERREIRA, profi ssão: manobrista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Bezerros - PE, data-nascimento: 09/01/1959, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Damião Ferreira e de Maria Bezerra 
da Silva Ferreira. A pretendente: MARIA DAS DORES DA SILVA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: avatá - PE, data-nascimento: 27/10/1972, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Francisco da Silva e de Maria 
Francisca dos Santos. 

O pretendente: VINICIUS LEONARDO AMORIM DE ASSIS, profi ssão: padeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/02/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Venilson Nascimento de As-
sis e de Maria Aurister Amorim de Assis. A pretendente: ALINE LIMA RODRIGUES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
23/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, Conjunto Habitacional Barro Branco 
II - São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Rodrigues e de Claudia Alves Lima. 

O pretendente: PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA BENEVIDES, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/02/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel William Rodrigues Benevi-
des e de Ivanilda Garcia de Oliveira. A pretendente: KARINA NEVES DE SOUZA, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Adria-
no de Souza e de Claudia Neves Joaquim. 

O pretendente: LEONARDO ALONSO BEZERRA, profi ssão: negociador de cobran-
ça, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/12/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rodolfo Alonso Bezerra 
e de Clelma Cassia Brito Santos Alonso. A pretendente: JARA COSTA SILVA, profi s-
são: negociadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 15/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adelson Pereira Silva e de Maria de Lourdes Justino da Costa Silva. 

O pretendente: GABRIEL DOS SANTOS DA CRUZ, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caraguatatuba - SP, data-nascimento: 11/05/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josué Bernardo da Cruz e de Mari-
nalva dos Santos Cruz. A pretendente: DAYSIE APARECIDA DE LIMA CONCEIÇÃO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Arnaldo 
Cabral da Conceição e de Maria Ana de Lima. 

O pretendente: PAULO SERGIO MORAES DA SILVA COIMBRA, profi ssão: técnico de 
manutenção de eleva, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 28/12/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ma-
noel Francisco Coimbra e de Rosilda Moraes da Silva. A pretendente: ALINE MACIEL 
DE OLIVEIRA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 09/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ivanildo Maciel de Oliveira e de Josefa Maria de Oliveira. 

O pretendente: WESLEY CARLOS DOS SANTOS DE BEM, profi ssão: desenhis-
ta mecânico, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/03/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcia dos 
Santos de Bem. A pretendente: JULIANA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/07/1994, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerson Ribeiro dos Santos e de Marcia 
Jaqueline Vilela. 

O pretendente: WEVERTON LOPES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/12/1984, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Gilda Lopes. A 
pretendente: GISELI TEIXEIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: funcionaria publica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/04/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira de Oliveira e de Genelice 
Teixeira de Oliveira. 

O pretendente: ARI ELIAS DOS SANTOS, profi ssão: encanador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/11/1967, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Elias dos Santos e de Telma do 
Socorro dos Santos. A pretendente: VILMA DOS REIS SILVA, profi ssão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Janauba - MG, data-nascimento: 16/03/1967, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pereira da Silva e 
de Maria dos Reis Silva. 

O pretendente: LEANDRO CORREA PERSSONI, profi ssão: ajudante de pintura, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/05/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euripedes Perssoni e de Maria Corrêa 
Perssoni. A pretendente: VANESSA PEREIRA ALVES, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/09/1989, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira Alves e de 
Maria Ivanete Pereira Alves. 

O pretendente: RICARDO SOUZA LOPES, profi ssão: operado de loja, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/04/1976, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz da Conceição Lopes e de Edenice de 
Souza Lopes. A pretendente: SIMONE BISPO DOS SANTOS, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Conde - BA, data-nascimento: 17/04/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Bispo dos Santos e de 
Raimunda Maria Barbosa dos Santos. 

O pretendente: GIVANILSON LIMA DE ALMEIDA, profi ssão: auxiliar operacional, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Monte Santo - BA, data-nascimento: 24/04/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genilson Silva de Almeida e 
de Juvaldete Lima de Almeida. A pretendente: DAIANE SANTANA DA SILVA, profi s-
são: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Monte Santo - BA, data-nascimento: 
13/11/1990, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Bar-
bosa da Silva e de Leones Santana da Silva. 

O pretendente: ROBERTO DOS SANTOS SILVA, profi ssão: ajudante de pedreiro, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/05/1973, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oscar Silvino da Silva e de Maria 
de Lourdes dos Santos Silva. A pretendente: ILMA BELA DE MACEDO, profi ssão: ca-
beleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Paraíso do Norte - PR, data-nascimento: 
09/01/1967, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Adelício Fe-
cundes de Macedo e de Abelina Bela dos Santos. 

O pretendente: DIEGO JESUS DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 12/02/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Teles da Silva e de Joselita Batista de Jesus. A 
pretendente: NÚBIA BISPO CARVALHO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Gonçalo dos Campos - BA, data-nascimento: 30/09/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Atevaldo Carvalho e de 
Hilda de Jesus Bispo. 

O pretendente: JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS FILHO, profi ssão: pedreiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Bandeira - MG, data-nascimento: 04/07/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Barbosa dos Santos e 
de Zilda Maria de Jesus. A pretendente: VALDINETE FERREIRA CAMPOS, profi ssão: 
faxineira, estado civil: solteira, naturalidade: Pocões - BA, data-nascimento: 12/07/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joventino Ferreira Campos 
e de Maria de Lourdes de Jesus. 

O pretendente: EDMILSON DE CARVALHO, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/03/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geralda de Fatima de Carvalho Oliveira. A preten-
dente: LUANA APARECIDA CARDOSO DE CARVALHO, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/04/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Nascimento de Carvalho e de 
Romilda Cardoso de Carvalho. 

O pretendente: CRISTIANO LIMA ALVES, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Penedo - AL, data-nascimento: 16/03/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves e de Margarete Lima Alves. A preten-
dente: JOSEANE DA CRUZ SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, na-
turalidade: Ieja Nova - AL, data-nascimento: 26/07/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival dos Santos e de Deilza da Cruz Santos. 

O pretendente: LEANDRO ALVES SIMÃO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/06/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião de Assis Simão e de Sebastiana Alves 
Simão. A pretendente: AMANDA DONATO DA COSTA, profi ssão: supervisora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 25/05/1992, re-
sidente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Luciere Nunes da Costa e 
de Oliveti Donato da Costa. 

O pretendente: ANDERSON LUÍS MARIANO, profi ssão: porteiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/10/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesus Mariano e de Leandra Aparecida Bernar-
do. A pretendente: ROSANGELA LIMA SANTOS, profi ssão: pesquisadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/03/1979, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Durval Lima Santos e de Maria Lima dos 
Santos. 

O pretendente: JOSÉ RIBAMAR BARROS FREITAS, profi ssão: ajudante de metalur-
gica, estado civil: solteiro, naturalidade: Colinas - MA, data-nascimento: 27/09/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gonçalves Frei-
tas e de Maria Margarida Barros Freitas. A pretendente: MARIA EDINA TEIXEIRA 
MARQUES, profi ssão: camareira, estado civil: solteira, naturalidade: anja - CE, data-
nascimento: 30/05/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Expedito Francisco Marques e de Francisca Luiza Teixeira. 

O pretendente: ERVAL DE JESUS SANTOS, profi ssão: operador de máquinas, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Itiúba - BA, data-nascimento: 18/10/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João dos Santos e de Josefa Almeida 
de Jesus. A pretendente: LIDIA DA SILVA LEÃO, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1983, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amador de Oliveira Leão e de Iracema da 
Silva Leão. 

O pretendente: RODRIGO LUIS FABIANO CAVALCANTE, profi ssão: funcionario pú-
blico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/11/1986, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Luiz Claudio Barreto 
Cavalcante e de Ione Maria da Silva Fabiano Cavalcante. A pretendente: ANA PAULA 
BARROS DE MELO, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/04/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Rodrigues de Melo e de Delza de Souza Barros. 

O pretendente: LUÍS CARLOS PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Serra Talhada - PE, data-nascimento: 13/12/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Gomes de Sousa e 
de Edileusa Pereira de Sousa Gomes. A pretendente: VANIA RIBEIRO DE ARAUJO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/12/1988, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Joana Ri-
beiro de Araujo. 

O pretendente: FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 17/06/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Flávio Henrique Dias da Silva e de 
Lucrecia de Fatima Rodrigues da Silva. A pretendente: ALINE CELESTE PRATA, pro-
fi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 20/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Enio Jacó Prata e de Marinalva Celeste Pereira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: JEFFERSON DE SENA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileiro, profi s-
são operador de caixa, estado civil solteiro, nascido em Palmeira dos Indios - AL, no dia 
26/07/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Ilton da Silva 
Oliveira e de Joselma Santos de Sena Oliveira. A pretendente: DANIELY TAINE DE 
ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão operadora de caixa, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 13/01/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Flavia Regina de Araujo.

O pretendente: LIVINUS UCHENNA UDEAKU, de nacionalidade nigeriano, profi ssão 
operador de maquinas, estado civil solteiro, nascido em Lesotho/Nigeria, no dia 28/08/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mbaka Udeaku e de Cecilia Udeaku. 
A pretendente: JURACILMA PEREIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
professora, estado civil solteira, nascida em Ibipeba - BA, no dia 25/08/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Gomes do Nascimento e de Maria 
Pereira Gomes.

O pretendente: FABIO BORDIN DE SALES, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
servidor publico, estado civil solteiro, nascido em Aquidauna - MS, no dia 20/11/1986, 
residente e domiciliado na Saúde - SP, fi lho de José Batista de Sales e de Eliana da Mota 
Bordin de Sales. A pretendente: PATRICIA SAYURI SATO YAMAGUTI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão servidora publica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 18/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Osvaldo Yuji 
Yamaguti e de Paula Christina Akemi Sato Yamaguti.

O pretendente: THIAGO MAHAMUD KLEIS GUIMARÃES, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Santos - SP, no dia 17/08/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Silvio Guimarães e de Renata 
Mahamud Guimarães. A pretendente: THAIS MARTINS MONTI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão nutricionista, estado civil solteira, nascida em Santos - SP, no dia 
08/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcelo Frambach 
Monti e de Rosana Martins Frambach Monti.

O pretendente: LEANDRO REICHERT MARRAMA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/08/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Antonio Marrama Junior e de Valeria 
Silva Reichert Marrama. A pretendente: ANA CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 23/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Urbano 
Alves da Silva e de Alice Maria Gonçalves Nascimento.

O pretendente: MARCIO YUDI SATO, de nacionalidade brasileiro, profi ssão servidor 
público estadual, estado civil solteiro, nascido em Presidente Prudente - SP, no dia 
09/05/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Cadsussaburo 
Santo e de Alice Yukie Sakitani Sato. A pretendente: CELI LUMI KIMURA, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão designer, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 25/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Kinichi Kimura e 
de Lydia Aki Kimura.

O pretendente: BRUNO AUGUSTO EMMELS DE SOUZA, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Volta Redonda - RJ, no dia 
27/06/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Baltazar Gonçalves 
de Souza Filho e de Jenly Gil Emmels de Souza. A pretendente: TICIANA CAMIGAUCHI, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão administradora de empresas, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Marcos Makoto Camigauchi e de Maria Helena Etto Camigauchi.

O pretendente: THIAGO CASTRO CIVALSCI, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/08/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edgard Ricardo Civalsci e de Alessia Castro 
Civalsci. A pretendente: VIVIANE TEIXEIRA NORONHA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão engenheira, estado civil solteira, nascida em Pedra Branca - CE, no dia 26/06/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo dos Santos Noronha e de 
Vera Teixeira Noronha.

O pretendente: GUILHERME JOSÉ DA COSTA SILVA, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão biologo, estado civil solteiro, nascido em Botelhos - MG, no dia 12/01/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Mariza 
da Costa Silva. A pretendente: PRISCILLA CARDIM SCACCHETTI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão executiva de vendas, estado civil solteira, nascida em Santa Cruz 
do Rio Pardo - SP, no dia 31/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Sergio Scacchetti e de Genoveva Antonia Cardim Scacchetti.

O pretendente: MÁRIO CARÁ JUNIOR, de nacionalidade brasileiro, profi ssão arevi-
ário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/02/1973, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mário Cará e de Hildegard Grunheidt Cará. A 
pretendente: CASSIA ALVES DA SILVA LODO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comissária de bordo, estado civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia 29/12/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Israel Silva Lodo 
e de Genizete Alves da Silva Lodo.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE PAULINO, de nacionalidade brasileiro, pro-
fi ssão funcionário público, estado civil solteiro, nascido em Santos - SP, no dia 18/10/1976, 
residente e domiciliado em Santos - SP, fi lho de Severino Honorato Paulino e de Maria 
Mirian de Andrade. A pretendente: LILIAN DA COSTA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/05/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lourivaldo Cabral da Silva e de 
Maria Oneide da Costa Silva.

O pretendente: RICARDO RAMOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
carteiro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/12/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudino Ramos de Souza e de Neide An-
drade de Souza. A pretendente: VANILDA CIRINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão baba, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/08/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Cirino da Silva e de Georgina 
Alexandre da Silva.

O pretendente: RODRIGO DOS REIS LIMA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
professor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/10/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eliéser Requena Lima e de Elenilde Nas-
cimento dos Reis Lima. A pretendente: PATRICIA BEZMALINOVIC, de nacionalidade 
croata, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em Split - Croacia, no dia 
13/05/1993, residente e domiciliada em Split, Croácia, fi lha de Ronald Bezmalinovic e 
de Sandra Bezmalinovic.

O pretendente: ROBERTO MAKOTO SHIMIZU, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
comprador, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/10/1962, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Toshio Shimizu e de Hiroe Shimizu. A 
pretendente: EVANDA ARAUJO GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão esteti-
cista e maquiadora, estado civil divorciado, nascida em Camará - CE, no dia 18/10/1967, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Limeira Gomes e de Maria 
Araujo Gomes.

O pretendente: FABIO EDUARDO ZAMBON, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
professor, estado civil divorciado, nascido em São Carlos - SP, no dia 11/09/1952, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Zambon e de Lélia Helena 
Doria Zambon. A pretendente: DAYSEMARA RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão pedagoga, estado civil divorciada, nascida em Diadema - SP, no dia 
16/04/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lazaro Rodrigues da 
Silva e de Marlene Michelin da Silva.

O pretendente: THOMAS SCHMIDT MOREIRA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
estagiario em engenheira de produção, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 21/03/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manuel Marti-
liano Moreira Filho e de Kathia Schmidt Moreira. A pretendente: FERNANDA CRISTINA 
FUOCO, de nacionalidade brasileira, profi ssão professora, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 02/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Walmir Luis Fuoco e de Ivone Thiago Borges Fuoco.

O pretendente: RODRIGO BATISTA SANTIAGO, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
zelador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/08/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Santiago e de Maria Batista dos 
Santos Santiago. A pretendente: SUZYLENE BARBOSA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
11/05/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Costa e de 
Geralda Barbosa Costa.

O pretendente: SOLOMON CHIJIOKE ADIBE, de nacionalidade nigeriano, profi ssão 
vendedor, estado civil solteiro, nascido em Nigeria, no dia 31/12/1984, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Samuel Adibe e de Fidelia Adibe. A pretendente: 
ELIZABETE DO NASCIMENTO ZANZINI, de nacionalidade brasileira, profi ssão vende-
dora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/07/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Atilio Zanzini Neto e de Lucinéia Gonçalves 
do Nascimento.

O pretendente: ADEILSON ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão em-
pregado domestico, estado civil solteiro, nascido em Souto Soares - BA, no dia 15/07/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Orezina Rosa de Jesus. A pretendente: 
TATIENE COLETA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão cozinheira, estado civil 
solteira, nascida em Souto Soares - BA, no dia 11/02/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Alves da Silva e de Edite Coleta da Silva.

O pretendente: ALVARO ALVES DA COSTA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/09/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gercina Alves da Costa. A pretendente: 
LOURDES MADUREIRA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/07/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Claudionor Pereira e de Matilde Tadeu Madureira.

O pretendente: SERGIO RICARDO DE GODOI, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em Osasco - SP, no dia 11/07/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Gomes de Godoi e de Clarice Dias 
de Godoi. A pretendente: CRISLENE APARECIDA SERAFIM, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão comerciaria, estado civil divorciada, nascida em Cambará - PR, no dia 
17/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dejair Serafi m e de 
Sonia Natalina da Silva Serafi m.

O pretendente: PAULO GERALDO NOGUEIRA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/02/1954, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Nogueira e de Geralda Garcia Nogueira. 
A pretendente: ZENAIDE PELEGRINI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do 
lar, estado civil viúva, nascida em Careaçu - MG, no dia 30/07/1959, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Fidélis Pereira e de Rita Pelegrini Pereira.

O pretendente: RODOLFO SALES PESSOA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 21/02/1984, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Vieira Pessoa e de Severina 
Maria da Costa. A pretendente: ANA CAROLINA DA SILVA PINTO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão berçarista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
23/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Sateles Pinto 
e de Amália da Silva Alves.

O pretendente: EDIVAM DOS REIS FEITOSA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
porteiro, estado civil solteiro, nascido em Jeremoabo - BA, no dia 17/11/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Nildo Feitosa e de Josefa dos Reis 
Feitosa. A pretendente: RIVANDIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Santa Brigida - BA, no dia 
15/05/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista Fernandes 
dos Santos e de Angelina Pereira da Silva.

O pretendente: JEFFERSON CORREA BUENO, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
sub gerente, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/09/1990, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gerson de Jesus Bueno e de Maria 
Aida Correa. A pretendente: SIMONE SEVERO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Miguel dos Campos - AL, no dia 
03/01/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Severo Ventura 
e de Josefa Pereira da Silva.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
técnico de informática, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/08/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Reginaldo José Pereira e de Alice 
Maria da Silva. A pretendente: CLÉCIA DE JESUS RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de escola, estado civil solteira, nascida em Salvador - BA, 
no dia 15/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valmir da Silva 
Rodirgues e de Edileusa Santos de Jesus.

O pretendente: JEAN MICHEL COSTA DA SILVA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/03/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudionor Ferreira da Silva e 
de Selma Costa. A pretendente: TEREZA CRISTINA CRISTALINO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar de escritório, estado civil solteira, nascida em Quixeramobim 
- CE, no dia 22/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cilane 
Maria Cristalino.

O pretendente: CHISOM AUSTIN UBAH, de nacionalidade nigeriano, profi ssão ajudante 
geral, estado civil solteiro, nascido em Ojoto, Nigéria, no dia 26/04/1994, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Uzuchukwu Ubah e de Chiyere Ubah. A pretendente: 
ANDRÉIA APARECIDA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profi ssão operadora 
de telemarketing, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/07/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gumercindo Angelo Fernandes e 
de Maria Aparecida de Souza.

O pretendente: MARCELO SOUZA DA COSTA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
porteiro, estado civil solteiro, nascido em Presidente Venceslau - SP, no dia 02/08/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osvaldo Souza da Costa e de 
Sebastiana da Costa. A pretendente: LUANA VITORIA NUNES, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/02/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdivio Nunes da Silva e de Sonia 
Vitoria Natividade.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE SALES CAMARGO, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/11/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elizeu Rodrigues Camargo e de 
Maria Nadege Sales Camargo. A pretendente: BEATRIZ NEVES GIROLA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 19/12/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdir Girola e 
de Debora Efi genia Neves Girola.

O pretendente: EVERSON FERNANDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão fachineiro, estado civil solteiro, nascido em Boca da Mata - AL, no dia 16/07/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ednilson Vitor dos Santos e de 
Quiteria Fernande dos Santos. A pretendente: BRUNA BEATRIZ DOS REIS SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Boca da Mata- 
AL, no dia 16/10/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Braulio dos 
Reis Silva e de Josefa Bastos da Silva.

O pretendente: EDSON MARSAL DE ARAUJO, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
funileiro de veículos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/02/1964, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jucelino Marsal de Araujo e de 
Maria das Dores Costa. A pretendente: IVANI ANDRADE SALVATICO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão aposentada, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 01/09/1960, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Augusto Salvatico 
e de Ivone Andrade Salvatico.

O pretendente: GUSTAVO ALVES, de nacionalidade brasileiro, profi ssão atendente, 
estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 02/04/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Daniel Alves e de Maria Salete Bandeira. A pretendente: 
ROBERTA CONCEIÇÃO GUEDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/12/1998, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Humberto Guedes da Silva e de Fabia 
Elaine da Conceição.

O pretendente: WALLACE JEFERSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileiro, profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 26/01/1998, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Sebastião 
de Oliveira e de Rejane da Conceição de Oliveira. A pretendente: VIVIANE DOS SANTOS 
BRITO, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, 
nascida em Dário Meira - BA, no dia 04/05/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Valdeni Brito e de Maria de Lourdes Francisca dos Santos.

A pretendente: RAQUEL MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão vigi-
lante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/09/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilberto José da Silva e de Maria Aparecida 
da Silva. A pretendente: CAMILA MESQUITA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão operadora de telemarketing, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 05/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson Soares 
de Souza e de Maria Helena de Mesquita.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA PECHOTO, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
porteiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/04/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jaime Pechoto e de Marli Santos de Oliveira 
Pechoto. A pretendente: ALEXANDRA MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 05/06/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Alexandre da Silva e de 
Maria Gorete Martins.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: GUILHERME LINO MARTINS, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
analista fi nanceiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/03/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Martins e de Tereza 
Pascoa de Oliveira Lino. A convivente: MARIANA LOUREIRO AGUIAR DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão dentista, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 15/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio 
Luis da Silva e de Maria do Rosario Loureiro de Aguiar e Silva. Obs.: O presente edital 
refere-se a pedido de habilitação para conversão da união estavel em casamento, cujo 
assento respectivo sera lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo o 
prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: THALES FARIAS SANT´ANNA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Niterói - RJ, no dia 04/12/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fernando Carlos de Sant´Anna e de Jac-
queline de Castro Farias Sant´Anna. A convivente: ISABELE FERREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em Magé - RJ, 
no dia 07/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Claudio 
Gomes da Silva e de Agueda Regina Gonçalves Ferreira da Silva. Obs.: O presente 
edital refere-se a pedido de habilitação para conversão da união estavel em casamento, 
cujo assento respectivo sera lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo 
o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: JOSE RICARDO OVIEDO FERREIRA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
administrador de banco de dados, estado civil solteiro, nascido em São José do Cam-
pos - SP, no dia 05/12/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Geraldo Ferreira e de Norma da Silva Oviedo Ferreira. A convivente: MARJORIE MEES 
DUBBERSTEIN, de nacionalidade brasileira, profi ssão contadora, estado civil solteira, 
nascida em Vitoria - ES, no dia 07/06/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Oswaldo Dubberstein e de Marlene Mees Dubberstein. Obs.: O presente edital 
refere-se a pedido de habilitação para conversão da união estavel em casamento, cujo 
assento respectivo sera lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo o 
prazo legal sem oposição de impedimentos.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - 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: GUILHERME MICHAILICHEM BEZERRA DURANTE, solteiro, profi ssão 
gerente de marketing, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia nove 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (09/12/1984), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, fi lho de Tarquinio Durante e de Helena Michailichem Bezerra Durante. 
A pretendente: ANA LUIZA PESCE, solteira, profi ssão relações públicas, nascida em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim América), no dia trinta de julho de mil novecentos 
e oitenta (30/07/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Arthur Carlos 
Pesce e de Sônia Maria Pesce.

O pretendente: GUILHERME SATTIN, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
Campinas, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia dez de maio de mil novecentos 
e oitenta e nove (10/05/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Walter 
Sattin Junior e de Maria Angela Daniele Sattin. A pretendente: MONICA RAMOS VAN 
ROOST, solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (24/11/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Eduard August 
Nogueira Van Roost e de Fabiana Carvalho Ramos Van Roost.

O pretendente: DANIEL BORTOLETO SALOMÃO, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em Botucatu, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia 
vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (25/08/1982), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de José Roberto Cezar Salomão e de Marlene 
Bortoleto Salomão. A pretendente: MARILDE MOREIRA GONSALVES, solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em Capitão Leônidas Marques, 
Estado do Paraná, no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(26/07/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Antonio Gonsalves e 
de Sirlei Berlanda Moreira Gonsalves.

O pretendente: MAURO NOGUEIRA CUNHA, solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (8º Registro Civil), no dia trinta 
de abril de mil novecentos e sessenta e um (30/04/1961), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, fi lho de João Gonçalves Cunha e de Lydia Maria Nogueira Cunha. 
O pretendente: EDER ANTONIO DEMATTÉ, solteiro, profi ssão dentista, nascido em 
Lindóia, Estado de São Paulo, no dia dois de fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
sete (02/02/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Antonio Dematté e 
de Alaide Maragarida Moreira Dematté.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA LIUZZI, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Aclimação), no dia vinte e dois 
de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (22/01/1977), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, fi lho de Hamilton Liuzzi e de Leida Aparecida de Almeida Liuzzi. A 
pretendente: JULIANA AMORIM AVANÇO, solteira, profi ssão repórter, nascida em 
Porto Velho, Estado de Rondonia, no dia três de maio de mil novecentos e oitanta e seis 
(03/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Clóvis Avanço e de Sara 
Maria Mozinho Amorim.

O pretendente: MAURICIO DOS SANTOS CARRANO FILHO, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia 
dezoito de junho de mil novecentos e setenta e seis (18/06/1976), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, fi lho de Mauricio dos Santos Carrano e de Sonia Makowsky Carrano. 
A pretendente: CAMILA LIGABUE ALMEIDA, divorciada, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Cerqueira César), no dia dez de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (10/02/1978), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Alvaro Almeida e de Cleide Maria Ligabue Almeida.

O pretendente: FABRICE DORIAN WERMUS, solteiro, profi ssão gerente de marketing, 
nascido em New Milford, Condado de Litchfi eld, Estado de Connecticut, Estados 
Unidos da América, no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(27/08/1983), residente e domiciliado em Paris, França, fi lho de Felipe Belisario Wermus 
e de Alexandra Weisgal. A pretendente: RAYANNE CARDOSO SENA, solteira, profi ssão 
assessora de negócios, nascida em Iguatu, Estado do Ceará, no dia vinte e oito de 
agosto de mil novecentos e oitenta e sete (28/08/1987), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Bernardino Sena Neto e de Marlene Cardoso.

O pretendente: RICARDO FLEURY SILVEIRA, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia sete de outubro de mil novecentos 
e setenta e oito (07/10/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Osny 
Silveira Junior e de Maria José Cupolo Silveira. A pretendente: ALICIA VARGAS DE 
RANIERI, solteira, profi ssão publicitária, nascida em Santo André, Estado de São Paulo 
(1º Subdistrito), no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e um (04/07/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Eduardo Roberto de Ranieri e de Marli 
Vargas Rodrigues de Ranieri.

O pretendente: FAUSTO SOLANO PEREIRA, divorciado, profi ssão consultor fi nanceiro, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Saúde), no dia dezoito de setembro de mil 
novecentos e cinquenta (18/09/1950), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Cicero Solano Pereira e de Helena Solano Pereira. A pretendente: ANA CAROLINE 
RENNÓ, solteira, profi ssão estudante, nascida em São Bento do Sapucaí, Estado de 
São Paulo, no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e oito (14/10/1998), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Fernando da Silva Rennó e de Angelita 
Virginia Antunes.

O pretendente: LUIZ EMMANUEL BUSLIK AMOROSO, solteiro, profi ssão bacharel 
em direito, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Prudente), no dia vinte 
e dois de março de mil novecentos e setenta e sete (22/03/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Oswaldo Amoroso Junior e de Sandra Buslik 
Amoroso. A pretendente: MARCELA ALESSANDRA ARAUJO, solteira, profi ssão 
jornalista, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Lapa), no dia dois de abril de 
mil novecentos e oitenta (02/04/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Maria Sene Araujo.

O pretendente: KYU SUB SHIN, solteiro, profissão médico, nascido na Coreia, 
no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e dois (24/04/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, filho de Dong Hwa Shin e de Myung 
Ok Shin Bang. A pretendente: LUIZA MANHEZI DE FREITAS OLIVEIRA, solteira, 
profissão médica, nascida no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia dez 
de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (10/07/1984), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, filha de João Luiz de Freitas Oliveira e de Lenir Manhezi Freitas 
Oliveira.

O pretendente: OTÁVIO OSCAR FAKHOURY, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dois de 
março de mil novecentos e setenta e três (02/03/1973), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Oscar Fakhoury e de Dora Carone Fakhoury. A pretendente: SASKIA 
SACCOMANNO, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Roma, Itália (Transcrita no 1º 
Subdistrito Sé, nesta Capital), no dia nove de julho de mil novecentos e setenta e seis 
(09/07/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Flavio Saccomanno e 
de Magdalena´T Hart.

O pretendente: FELIPE RICARDO DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão web master, 
nascido em São Paulo, Capital (Distrito de Parelheiros), no dia dezesseis de setembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (16/09/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Maria Jose de Oliveira. A pretendente: LUCIANA MARIA ALCALÁ, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em Votuporanga, Estado de São Paulo, no dia 
vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (28/11/1989), residente e 
domiciliada nesta Capital, fi lha de Carlos Antonio Alcalá e de Maria Aparecia Guarizo 
Alcalá. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da 
pretendente.

O pretendente: DIEGO SILVA CUBAS, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
Joinville, Estado de Santa Catarina, no dia quartoze de março de mil novecentos e 
oitenta e seis (14/03/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Wilson 
Roberto Maia Cubas e de Vera Lucia da Silva Cubas. A pretendente: MARIA FERNANDA 
GAYOSO NEVES, solteira, profi ssão administradora, nascida em Joinville, Estado 
de Santa Catarina, no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e setenta 
(21/03/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Alvaro de Calazans 
Gayoso Neves Filho e de Rosely Wendel Gayoso Neves.

O pretendente: BRUNO VITAL BRAZIL LOBO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia vinte e dois 
de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (22/07/1984), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, fi lho de Pedro Artur da Fonseca Lobo e de Thays Vital Brazil Lobo. 
A pretendente: JULYANA CALEGARI PINTO, solteira, profi ssão médica, nascida 
em Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espirito Santo, no dia doze de agosto de mil 
novecentos e oitenta e cinco (12/08/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
fi lha de Luciano Trentim Pinto e de Elisabeth Amaral Calegari Pinto.

O pretendente: LUIZ AUGUSTO ABUD DE SOUZA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia quatorze de julho de 
mil novecentos e oitenta e oito (14/07/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Eraldo Pereira de Souza Junior e de Margareth Nicolau Abud de Souza. A 
pretendente: NATÁLIA KAROLINE ZANOTTI, solteira, profi ssão publicitária, nascida 
em Joinville, Estado de Santa Catarina (1º Serviço), no dia vinte e dois de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (22/06/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Olivio Zanotti e de Selma Maria Zanotti.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RAFAEL ROCHA GONÇALVES COELHO, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia sete de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (07/06/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Aquiles Gonçalves Coelho e de Ana Maria Rocha Gonçalves. A convivente: FELIPE 
SOUZA FERREIRA, solteira, profi ssão artista visual, nascida em Belo Horizonte, 
Estado de São Paulo, no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e um 
(21/11/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Elcio Pousas Ferreira 
e de Solange Maria Souza Ferreira. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, incisos 1, 3 e 4.

O convivente: ANTONIO BARCZISNSKI, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
Rio Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia doze de novembro de mil novecentos e 
oitenta e um (12/11/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Richard 
Barczinski e de Cristina Ribeiro Barczinski. A convivente: BEATRIZ MENDES BEZERRA 
CIFU, solteira, profi ssão produtora de TV, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Liberdade), no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (05/01/1986), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Sergio Cifu e de Maria Stuart 
Bezerra Mendonça. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em 
Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 
10.406/2002), artigo 1525, incisos 1, 3 e 4.

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: ROBERTO APARECIDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascido em Ribeirão Pires - SP, no dia (05/07/1976), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Josefa de Fatima Silva. O pretendente: 
FERNANDO FERREIRA MARTINHO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (23/08/1983), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Manuel Martinho e de Maria de Lourdes Ferreira Martinho.
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Agrovera-Agro Industrial Vera Cruz S.A.
CNPJ 04.986.188/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - EM LIQÜIDAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da AGROVERA-AGRO INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A. - EM LIQÜIDAÇÃO para
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 25 de maio de  2017, às 12:00 horas na sede
social localizada na Praça Wendell Wilkie, nº 151, Sala C, Pacaembu, em São Paulo - SP, com a seguinte ordem do dia: (a)
aprovação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (b) outros assuntos de
interesse social.

 São Paulo,  03 de maio de 2017.
Valquiria Josália Contiero-Liqüidante . (10,11,12)

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 25/05/2017  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 31/05/2017  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º 
Leilão: 25/05/2017 às 10:05 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 31/05/2017 às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, 
Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

MARIA NEUZA DA SILVA

São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.746.368,59 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito 
reais e cinquenta e nove centavos) 2º leilão: R$ 624.487,93 (seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e três 
centavos),
do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:
OBSERVAÇÕES:

 

2ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0061081-
24.2012. 8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
SABER a(o) Ivan Alexandre da Silva, Avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello, 6270, Vila Divina 
Pastora - CEP 03294-200, São Paulo-SP, CPF 535.942.234-34, RG 3.674.698-4, Brasileiro, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Emerson Romanholi, 
alegando em síntese: ser credor do requerido na importância de R$ 36.472,00, referente a venda do 
veículo TOYOTA Hi-Lux CD 4x4, Ano/Modelo 2008/2008, Chassi 8AJFR22G784532080, através de 
assinatura da Confissão de Dívida, bem como emitidas notas promissórias para pagamento em 
17/05/2011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 
patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, 20 dias contados da primeira publicação, sob pena de penhora ou arresto de tantos bens quantos 
bastem para a garantia da execução (arts. 829 e 830 do Código de Processo Civil). O executado deverá 
ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 
integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, 
também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 
instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 
do art. 231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito 
de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Não 
sendo efetuado o depósito nem apresentado embargos, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de março de 2017. 

BMG SEGUROS S.A. - CNPJ/MF nº 19.486.258/0001-78 - NIRE 35.300.501.080
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 31.03.2017

Data, hora, local: 31.03.2017, 14hs, sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 9º andar (parte), São Pau-
lo/SP. Mesa: Presidente: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna, Secretário: Denis Jorge Namur Rangel. Convocação: 
Dispensada. Presença: única acionista. Deliberações aprovadas: i) das contas: as demonstrações fi nancei-
ras, para o exercício social encerrado em 31.12.2016, publicadas nos jornais DOESP e O Estado de São Paulo, em 
24.02.2017. ii) Destinação dos resultados: contabilização do resultado negativo do exercício, no valor fi nal de 
R$ 297.000,00, à conta de lucros e prejuízos acumulados da Companhia, bem como, em razão do referido resulta-
do, a não distribuição de quaisquer dividendos aos acionistas. iii) Ratifi cação da atual administração: ratifi ca 
a indicação dos atuais administradores, os quais foram eleitos no âmbito da AGE, de 14.06.2016, eleitos com man-
dato de 3 anos a contar daquela data, até 2019, fi cando assim mantidas todas as deliberações então aprovadas, a 
seu respeito. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 31.03.2017. JUCESP nº 205.145/17-6 em 
04.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Semestre Findo em 31/12/2016 e Exercícios Findos em 31/12/2016 e 2015
Reservas Ajuste Valor Aumento Lucros/

Capital    de Lucros Merc.-TVM de Capital Prejuízos
EVENTOS                                                     .    Realizado        - Legal    Inst.F.Der.   a Realizar Acumulados          Total
Saldo em 01.07.2016          1.727                7               (9)             136             422         2.283
Lucro do Semestre - - - - 77 77
Distribuição de Lucro do Semestre - - - - (165) (165)
Reserva de Lucros - 25 9 - (34) -
Aumento de Capital a Realizar - - - 300 (300) -
Saldo em 31.12.2016          1.727               32                 -             436                 -         2.195
Mutações do Período                 -              25                9             300            (422)            (88)
Saldo em 01.01.2016          1.550              32              (10)             288                 -         1.860
Ajuste Valor Mercado - TVM e Instr. Financ. Deriv. - - 10 - - 10
Aumento de Capital a Realizar 177 - - 148 (325) -
Lucro do Exercício - - - -   498   498
Distribuição de Lucro do Exercício - - - - (173) (173)
Saldo em 31.12.2016          1.727              32                -             436                 -        2.195
Mutações do Período             177                 -              10             148                 -           335
Saldo em 01.01.2015          1.550              25              (10)             152                 -         1.717
Ajuste Valor Mercado - TVM e Instr. Financ. Deriv. - - 1 - - 1
Aumento de Capital a Realizar - - - 135 (135) -
Lucro do Exercício - - - - 142 142
Reserva de Lucros - 7 - - (7) -
Saldo em 31.12.2015          1.550              32               (9)             287                 -         1.860
Mutações do Período                 -               7                1             135                 -           143

ATIVO 31.12.16 31.12.15
CIRCULANTE E REALIZ. A L. PRAZO (nota 3.b)      4.092      3.099
Disponibilidades (nota 4) 1.129 1.778
T.V.M. e Instrumentos Financ. Deriv. (nota 3.b.1)         884            8

Carteira Própria 884 8
Outros Créditos (nota 3.b.2)      2.079      1.313

Diversos 2.079 1.313

PERMANENTE: (nota 3.c)            5            1
Imobilizado de Uso: (nota 3.c.1)            5            1

Outras Imobilizações de Uso 66 61
(-) Depreciações Acumuladas         (61)         (60)

TOTAL DO ATIVO      4.097      3.100

P A S S I V O 31.12.16 31.12.15
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A L. PRAZO (nota 3.b)      1.902      1.240
Outras Obrigações:      1.902      1.240

Sociais e Estatutárias 174 -
Fiscais e Previdenciárias 189 130
Diversas (nota 3.b.3) 1.539 1.110

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (nota 5)      2.195      1.860
Capital: (nota 5.1)      1.727      1.550

De Domiciliados no País 1.727 1.550
Aumento de Capital a Integralizar 436 287
Reservas de Lucros - Reserva Legal 32 33
Ajuste ao Valor Mercado - TVM e Derivativos - (10)
TOTAL DO PASSIVO      4.097      3.100

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestre Findo em 31/12/16 e Exercícios F/ em 31/12/16 e 15

2º Sem.          Exercícios
Fluxos de Caixa das Ativ. Operacionais     2.016    2.016    2.015
Lucro Líquido do Semestre/Exercício 77  498  143
Ajustes por: Depreciação 1 1 2

Ajustes ao Valor Mercado -
  TVM e Instr. Financ. Derivativos          (8)        12           -

 86 511  145
(Aumento) Dim. em Ativos Operacionais:

Títulos e Valores Mobiliários (875) (878) -
Outros Créditos       (381)      (766)      (443)

Aumento (Dim.) em Passivos Operacion.:
Outras Obrigações       (980)       489       381

Caixa Líq. Proven. das Ativ. Operacion. (2.150) (644) 83
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Baixa de Ativo Imobilizado (5) (5) -
Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Invest. (2.155) (649) 83
Aum. (Red.) de Caixa e Equiv. de Caixa (2.155) (649) 83
Caixa e Equiv. de Caixa no início do per. 3.284 1.778 1.695
Caixa e Equiv. de Caixa no fim do período    1.129    1.129    1.778
Aumento (Red.) Caixa e Equival. Caixa    (2.155)      (649)         83

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional. A Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliá-
rios Ltda. iniciou suas atividades em 06/08/1.971 e tem por objetivo social
possibilitar a condução de todos os atos permitidos em seu respectivo
contrato social, entre os quais se referem as operações de compra e venda
no mercado físico de metais preciosos, de câmbio manual no mercado de
taxas flutuantes e de negociação com títulos de renda fixa e variável. 2.
Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contá-
beis foram elaboradas com base nas disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil conforme leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 que
alteram a lei nº 6.404/76, bem como de acordo com as normas e instruções
do Banco Central do Brasil e padronizações adotadas pelo Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis - CPC. 3. Principais Diretrizes Contábeis. a)
Receitas e Despesas. O resultado das operações de compra e venda de
títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é apura-
do por ocasião da concretização das operações. As demais receitas e
despesas estão registradas segundo regime de competência. b) Ativo e
Passivo Circulante, Realizável e Exigível a Longo Prazo. Os ativos são
reconhecidos pelo valor de realização incluindo os rendimentos e as varia-
ções monetárias auferidas, e os passivos demonstrados por valores conhe-
cidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as varia-
ções monetárias incorridas. b.1) Títulos e Valores Mobiliários. Trata-se de
cotas de fundos de investimento de renda fixa do Banco do Brasil S.A. b.2)
Outros Créditos - Diversos. Inclui MR$ 1.514 compostos por depósito judicial
em garantia para interposição de recurso fiscal referente ao COFINS, MR$
345 referente ao IR e contribuição social recolhidos por estimativa a com-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Semestre Findo em 31/12/16 e Exercícios F/ em 31/12/16 e 15

2º Sem.          Exercícios
    2.016    2.016    2.015

Receita da Intermediação Financeira:     5.563   11.277    6.347
Resultado de Operações de Câmbio 268 1.079 5.453
Resultado de Operações com
   TVM - Aplicações em Ouro 5.272 10.175 893
Resultado de Operações com
   TVM - Renda Fixa e Variável 23 23 1

Resultado Bruto da Interm. Financeira     5.563   11.277    6.347
Outras Receitas/Desp. Operacionais:    (5.449)  (10.416)   (6.139)

Despesas de Pessoal (724) (1.586) (1.209)
Outras Despesas Administrativas (4.430) (8.194) (4.645)
Despesas Tributárias (50) (145) (11)
Outras Receitas Operacionais 14 35 21
Outras Despesas Operacionais (259) (525) (293)
Despesas de Depreciaç. e Amortização - (1) (2)

Resultado Operacional        114   861  208
Result. antes da Trib. s/ o Lucro e Part.    114  861  208
Imposto de Renda e Contribuiç. Social         (37)      (363)        (65)

Provisão para Imposto de Renda (14) (191) (34)
Provisão para Contribuição Social (23) (172) (31)

Lucro Líquido Semestre/Exercício         77       498       143
Nº  do Quotas 1.727 1.727 1.550
Lucro Por Quota - R$  44,3434 292,8073 91,9255

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em Milhares de Reais)

CAROL - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF) 62.237.649/0001-88

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs. Diretores e Quotistas da Carol Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. São Paulo - SP. 1. Opinião. Examinamos as Demonstra-
ções Contábeis da Instituição Financeira Carol Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda., que compreendem o Balanço Patrimonial em 31
de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos naquela data, assim como o resumo das principais práti-
cas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Instituição
Financeira Carol Distribuidora de Títulos e  Valores Mobiliários  Ltda. em 31
de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições auto-
rizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para opinião.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos
independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien-
te e apropriada para fundamentar nossa opinião. 3. Principais assuntos
de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações contábeis e na formação de nossa opinião
sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressam uma
opinião separada sobre esses assuntos. 3.1. Disponibilidades em moedas
estrangeiras. Representadas pelos valores convertidos as taxas cambiais
em 31.12.2016, sendo no montante de MR$ 109 disponível em bancos
como depósitos em moedas estrangeiras no final do período. 3.2. Aplica-
ções em ouro. Na data de 31.12.2016 a empresa possuía um montante de

MR$ 361 aplicados em ouro devidamente inventariado e disponível em
sua custódia. 3.3. Componente Organizacional de Ouvidoria. O Compo-
nente Organizacional de Ouvidoria se encontra em pleno funcionamento,
conforme estabelecido pela Resolução nº 4.433 e pelas Circulares Bacen
nºs. 3.501 e 3.503, respectivamente de 27 de julho de 2015, 16 de julho
de 2010 e 26 de julho de 2007. 4. Outros assuntos. A Carol DTVM está
revisando o seu sistema de controle interno no que se refere a prevenção
contra lavagem de dinheiro e a identificação em seu cadastro de pessoas
físicas pessoas politicamente expostas, conforme disposições do Ban-
co Central do Brasil. Nesse sentido examinamos as determinações
exaradas pelo Banco Central do Brasil e acompanhamos o cumprimento
das rotinas já implementadas pela Distribuidora Carol em 2016 para
solucionar as eventuais falhas dessa prevenção contra lavagem de
dinheiro, assim como os itens que faltam ainda para ser cumpridos pela
Instituição. 5. Responsabilidade da administração sobre as demons-
trações contábeis. A administração da Instituição é responsável pela
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções contábeis. 6. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissi-

onal e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião; O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, imissão ou representações falsas intencionais; - Obtivemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstancias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Instituição; - Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas divulgações feitas pela administração; - Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, não exis-
tem incertezas relevantes em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuida-
de operacional da Instituição. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório; -
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; - Obtive-
mos evidência da auditoria apropriada e suficiente referente às informa-
ções financeiras da Instituição para expressar uma opinião sobre as
demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão
e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião de audito-
ria. São Paulo, 20 de abril de 2017.

ANDREOLI & ASSOCIADOS
AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CRC 2SP 017977/O-1
Walter Arnaldo Andreoli - Contador CRC 1SP040608/O-0

Sócio Responsável
Luiz Carlos Fauza Antonio - Contador CRC 1SP065377/O-0

Sócio Responsável

pensar, MR$ 200 relativos a devedores diversos, MR$ 2 com adiantamen-
tos e MR$ 18 relativos a dividendos a receber. b.3) Outras Obrigações -
Diversas. Inclui MR$ 1.466 com provisão para passivos contingentes
referentes ao processo judicial da COFINS (Sub Judice), representando
85% do total do saldo deste subgrupo e MR$ 73 com pagamentos a efetuar
com provisão de férias e seus respectivos encargos sociais incidentes. c)
Ativo Permanente. c.1) Imobilizado de Uso. O imobilizado de uso está
contabilizado ao custo da aquisição e a depreciação é calculada pelo
método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil-
econômica dos bens. O valor agregado não ultrapassa o seu valor recupe-
rável. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa. Caixa e equivalentes de caixa
consistem em numerário disponível na entidade (MR$ 234), saldos em
poder de bancos (MR$ 425), aplicações temporárias em ouro (MR$ 361),
disponibilidades em moeda estrangeira (MR$ 109) e aplicações financeiras
de curto prazo (R$ 884). Caixa e equivalentes de caixa incluídos na
demonstração dos fluxos de caixa compreendem:

(MR$) 31.12.16 31.12.15
Caixa, banco, moeda estrangeira e aplic. Ouro 1.129 1.778
Aplicações financeiras        884           8
Caixa e Equivalentes de Caixa     2.013     1.786
5. Patrimônio Líquido. 5.1. Capital Social: O capital está representado por
1.727 mil quotas de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscrito e integralizado
por quotistas domiciliados no país. 6. Risco Operacional. A gestão de
risco operacional é definida como a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes de falha ou inadequação de processos internos, sistemas,
comportamento humano, ou eventos externos, que podem ocorrer em
qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição financeira.

Em atendimento à Resolução nº 3.380, de 29.06.2006 do Banco Central do
Brasil, a Distribuidora instituiu a estrutura de gerenciamento capacitada
para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus riscos, inclusive
aqueles decorrentes de serviços terceirizados. 7. Risco de Mercado. O
risco decorrente da exposição de suas operações às flutuações nas
cotações de câmbio (compra e venda de moedas) e de mercado físico de
metais preciosos é gerenciado por meio de políticas de controle, que
incluem a determinação de limites operacionais e o monitoramento das
exposições líquidas consolidadas por moedas. 8. Gerenciamento da Es-
trutura de Capital. Em atendimento à Resolução nº 3.988, de 30.06.2011
do Banco Central do Brasil, a instituição adotou a partir de 2012 uma
política de gerenciamento de capital mediante procedimentos que visam
assegurar de modo abrangente e compatível com os riscos incorridos, de
acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos
a seus clientes. 9. Contingências. A declaração do imposto de renda dos
últimos cinco exercícios está sujeita à revisão e apuração pelas autorida-
des fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos a revi-
são e apuração pelos órgãos competentes por período variável de tempo.

KLEBER ROBLES
Diretor Administrativo Financeiro Operacional

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Contador CRC 1SP - 178.715/0-O    CPF 127.713.908-33

SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.Torna público requereu à Sec Municipal do
Verde e Meio Ambiente a Renovação Lic. Operação p/ Fab. de produtos e aparelhos
ortopédicos na Rua Cesário Ramalho, 90 - Cambuci - SP - CEP:01521-000.

MBSET INDUSTRIAL LTDA. Torna público que requereu junto à Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente  a Licença Prévia e de Instalação p/ Fabricação de 
laminados planos e tubulares de material plástico, na Rua do Curtume, nº 738 - Lapa de
Baixo - SP - CEP: 05065-001.

AL-CA PLÁSTICOS LTDA. Torna público requereu junto à Secretaria Municipal do Verde
e do Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação p/ Fabricação de artefatos
de plástico, na Rua Lima, nº 110 - Vila Diva - SP - Cep: 03376-135.

NORMANDIE INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP - Torna público que requereu à
SEMA a Licença Unificada para fabricação de móveis com predominância de madeira à
Rua Itaparantim, 99, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos, através do processo
administrativo nº 18182/2016.

F3 ELETRIC SOLUTIONS LTDA - ME - Torna público que recebeu da SEMA a Licença
Unificada nº 37/2017 para fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e
controle de energia elétrica à Rua Silveira Sampaio, 269, Jardim Pinhal, Guarulhos,
através do processo administrativo nº 57960/2016, com validade de 4 anos.

G. P. DOS SANTOS EMBALAGENS - EPP - Torna público que recebeu da SEMA a
Licença Unificada nº 55/2017 para fabricação de embalagens de material plástico à
Rua Urvana, 16, Cidade Industrial Satélite de SP, Guarulhos, através do processo
administrativo nº 61953/2014, com validade de 4 anos.

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Por conta disso, o presidente da 
Fifa, Gianni Infantino, defendeu 
os atletas e informou que conver-

sará com o líder da Federação Italiana de 
Futebol (Figc), Carlo Tavecchio, sobre 
como combater o problema. 

“Conversarei com Muntari e com 
Tavecchio para trabalharmos juntos 
sobre esse problema do racismo. 
Brigaremos e continuaremos a brigar 
contra os idiotas que estão por todos 
os lugares. Precisamos continuar a 
trabalhar mostrando o problema e é 
justo que coisas do tipo venham à tona. 
Depois precisamos superar isso com 
trabalho”, disse Infantino durante uma 
reunião no Bahrein.

Questionado sobre a atitude do 
árbitro, Minelli di Varese, que puniu 
Muntari com um cartão amarelo após ele 
reclamar dos gritos racistas que ouviu 
das arquibancada, o presidente da Fifa 

Casos de racismo no futebol da Itália chamam atenção da Fifa
Os recentes casos de racismo contra Muntari, do Pescara, e Benatia, da Juventus, voltaram a colocar foco no futebol italiano além das quatro linhas

Muntari levou cartão amarelo do 

árbitro após reclamar de racismo.

(A
N

SA
)

disse que “quando um jogador apresenta 
uma situação do tipo ao árbitro, o modo 
correto de proceder é parar a partida e 
emitir um anúncio pelos alto falantes”, 
além de “suspender o jogo” se os gritos 
continuarem. “Mas, o verdadeiro proble-
ma é que certos idiotas estão em todos 
os lugares”, concluiu.

Os casos envolvendo os dois jogadores 
ocorreram em momentos diferentes.

Muntari foi alvo de racismo durante 
a partida contra o Cagliari, no dia 30 
de abril. Ao reclamar com o árbitro e 
tomar um cartão amarelo por reclama-
ção, ele abandonou o campo de jogo. 
No dia seguinte, chegou a tomar um 
jogo de suspensão pela atitude, em me-
dida que foi revogada posteriormente 
pela Figc. Desde então, o atleta não 
parou de falar sobre o assunto como 
forma de fazer uma refl exão sobre o 
tema no país.

Já Benatia foi insultado durante uma 
entrevista a um programa da emissora 
italiana “RAI”. O zagueiro da Juventus 
estava conversando com a apresentado-
ra quando interrompeu a conversa para 
questionar quem havia falado “ao fundo” 
porque ele tinha ouvido um “insulto”. 
A entrevista foi interrompida por “pro-
blemas técnicos” e, mais tarde, Benatia 
informou que ouviu alguém falar “o que 
você está falando, seu marroquino de 
merda?”. 

Em nota, a RAI lamentou o ocorrido. 
“Pedimos sinceras desculpas pelo deplo-
rável incidente de racismo envolvendo 
o jogador da Juventus Benatia durante 
nosso programa, que felizmente não foi 
escutado pelos telespectadores, pois 
não foi ao ar. A RAI está mobilizada 
investigando os responsáveis pelo que 
aconteceu”, emitiu em nota a entidade 
(ANSA/COM ANSA).

Obesidade 
abdominal 
gera mais 

risco de AVC 
isquêmico em 

mulheres
A obesidade abdominal 

aumenta o risco de sofrer um 
acidente vascular cerebral 
(AVC) isquêmico, principal-
mente em mulheres, enquan-
to um maior índice de massa 
corporal (IMC) age como fator 
de proteção nos homens, de 
acordo com um estudo lide-
rado pelo Hospital do Mar, em 
Barcelona, na Espanha.  

Conforme a investigação, 
que teve a participação de 
388 pacientes com isquemia 
e 732 voluntários saudáveis, 
a obesidade abdominal seria 
uma medida melhor para 
prever o risco de isquemia do 
que o IMC, sobretudo nas mu-
lheres. Os resultados foram 
publicados na revista Euro-
pean Journal of Neurology. 
O trabalho encabeçado pelos 
neurologistas Ana Rodríguez 
e Jaume Roquer, concluíram 
que as medidas de gordura 
abdominal servem para prever 
o risco de sofrer um AVC. 

O acidente vascular cerebral 
isquêmico (AVCI) acontece 
quando uma parte do cére-
bro deixa de receber sangue 
subitamente pelo fechamento 
de alguma de suas artérias. 
Segundo os pesquisadores, 
entre os fatores de risco es-
tão as interações ambientais, 
genéticas e sistêmicas, como 
a obesidade. Roquer explicou 
que geralmente as mulhe-
res apresentam uma maior 
percentagem de gordura 
corporal, mas o acúmulo na 
zona abdominal é mais comum 
nos homens e propõe medir a 
obesidade abdominal em vez 
de avaliar a gordura corporal 
global através do IMC para 
prever o risco de isquemia.

“O motivo é que o perímetro 
de cintura refl ete melhor o 
grau de adiposidade do que o 
IMC, principalmente no sexo 
feminino. Dados estatísticos 
mostram que um maior IMC 
previne o risco de AVC em 
homens, o que concorda com 
o denominado ‘paradoxo da 
obesidade ‘, que relaciona a 
obesidade com uma menor 
mortalidade e recorrência 
de isquemia”, detalhou Ana 
Rodríguez.

A neurologista acrescentou 
que a obesidade abdominal, 
considerada independente-
mente do IMC, constitui um 
fator de risco para ambos os 
sexos, embora muito mais 
acentuado nas mulheres. 
“O IMC não é um indicador 
confi ável para o prognóstico 
do risco de isquemia, já que in-
forma o peso, mas o peso pode 
ser devido à gordura - que é 
a que aumenta o risco de ter 
isquemia - e a massa magra. 
Pessoas muito corpulentas e 
com muita massa muscular 
podem ter um IMC muito 
elevado e não ter gordura”, 
afi rmou ela.

Nesta investigação, os mé-
dicos calcularam o IMC e a 
obesidade abdominal - esta 
última, mede a circunferência 
da cintura e a relação cintura/
altura - dos 1.120 partici-
pantes. Tantos os pacientes 
quanto o grupo de controle 
mostraram IMCs parecidos, 
embora a circunferência de 
cintura e a relação cintura/
altura fossem maior nos pa-
cientes com isquemia. Até 
agora, estudos anteriores 
tinham associado claramente 
a obesidade com doenças 
cardiovasculares, mas não 
com o risco de AVC isquêmico 
(Agência EFE).



Há tempos estamos 

vivenciando uma era 

de constantes e rápidas 

mudanças

Embora a percepção do 
mercado em relação 
ao risco Brasil venha 

apresentando melhora em 
relação ao cenário no ano 
passado, a grande pergunta 
do dia no meio empresarial é 
quando e em que velocidade 
poderá ocorrer a retomada do 
crescimento. 

Após uma revisão necessá-
ria de foco, redirecionamento 
de prioridades e ajustes na 
alocação de recursos impostos 
pela crise em empresas de 
praticamente todos os setores, 
o executivo fi nanceiro das 
organizações no Brasil ganha 
atribuições muito mais rele-
vantes e estratégicas.

O mundo está muito mais 
integrado e dinâmico do que 
antes, a informação é trans-
mitida em tempo real e o 
comportamento das pessoas 
é infl uenciado em um ritmo 
muito mais intenso. Esse di-
namismo traz novos desafi os 
e oportunidades à liderança e 
os CFOs precisam estar bem 
posicionados para capitalizar 
as oportunidades e contribuir 
no direcionamento e execução 
da estratégia da empresa, com 
uma visão de mercado muito 
clara e embasada. 

Além de fornecer informa-
ções e perspectivas estratégi-
cas para a tomada de decisões 
cruciais nas organizações, o 
novo CFO deve ser um líder. 
Ele precisa ter bom relaciona-
mento e conquistar a confi an-
ça de seus pares, de parceiros 
e do mercado. Por representar 
a organização e ter um posicio-
namento estratégico, deve ser 
capaz de ouvir e infl uenciar a 
tomada de decisões que terão 
impacto direto no futuro do 
negócio.

Ao mesmo tempo, o CFO 
precisa estar próximo dos 
aspectos operacionais da em-
presa, atuando em iniciativas 
para a otimização de receitas 
e a redução de despesas.  É 
necessário que de tempos 
em tempos, sobretudo na 
atual conjuntura econômica, 
o CFO reveja e reavalie os 

procedimentos adotados pela 
empresa, visando aumentar a 
produtividade e a assertivida-
de dos processos de gestão e 
a minimização de riscos.

A redução de desperdí-
cios passa também por uma 
blindagem nos processos de 
compliance que podem resul-
tar em perdas e penalidades 
para a empresa, como falhas 
nos controles sobre apuração 
e pagamento de impostos e 
contribuições previdenciárias 
ou quebras nos controles so-
bre riscos de fraude.

De acordo com o Índice Glo-
bal de Complexidade 2015 da 
TMF Group, lançado em 2016, 
o Brasil é um dos dez países 
mais complexos do mundo 
para as multinacionais fi ca-
rem em conformidade com a 
regulamentação e a legislação 
corporativa. Um estudo do 
Banco Mundial revela ainda 
que as companhias brasileiras 
gastam cerca de 2,6 mil horas 
por ano com o Fisco contra 
uma média mundial de 264 
horas. 

Esses fatores resultam em 
novas demandas e oportuni-
dades para o CFO. A revisão 
da estrutura da área fi nan-
ceira e de seus processos 
é o pilar fundamental para 
dar sustentação aos desafi os 
do diretor fi nanceiro. Nesse 
contexto, a terceirização 
de atividades transacionais 
pode auxiliar os executivos 
na padronização, aumento de 
efi ciência e confi abilidade dos 
processos, permitindo maior 
concentração nas atividades 
estratégicas e de apoio ao 
negócio requeridas no novo 
contexto. 

Estando as finanças in-
trinsicamente ligadas à cada 
aspecto dos negócios de uma 
companhia, o CFO adquire 
tons mais estratégicos e 
fundamentais para toda e 
qualquer tomada de decisão. 
É ele o responsável por suprir 
os tomadores de decisões 
com informações de altíssima 
qualidade e precisão que as 
justifi quem. Agora e no futuro, 
pesam sobre os ombros dos 
executivos fi nanceiros gran-
des responsabilidades.

(*) - É diretor fi nanceiro da TMF 
Group Brasil.

Um novo job
description para o CFO

Athos Dourado (*)
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: AURICÉLIO DA CONCEIÇÃO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Barra do Corda - MA, no dia 05/06/1989, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Candido Filho e de Cicera Maria 
da Conceição Alves. A pretendente: LETICIA DE SOUZA MOURA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
30/04/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson 
dos Santos Moura e de Marisete de Souza.

O pretendente: RUBENS ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão se-
gurança, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 07/05/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Germano Alves dos Santos e de Maria de 
Lourdes Souza dos Santos. A pretendente: ELIZÂNGELA FREITAS FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Morada Nova (Distrito de Juazeiro de Baixo) 
CE, no dia 07/12/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Maria Lúcia Ferreira.

O pretendente: FLÁVIO CRUZ DE AGUIAR, estado civil solteiro, profissão estoquis-
ta, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 04/07/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gerson de Aguiar e de Maria de Gloria 
Marques da Cruz. A pretendente: MARILIA CORNELIO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha - SP, no dia 26/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Rubens Bispo dos Santos e de Ieda Aparecida da Silva 
Cornelio Santos.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de enfermagem, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 09/02/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaime Gomes e de Maria Ma-
dalena de Oliveira Gomes. A pretendente: LUANA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 24/11/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edijaldo dos Santos e de Elidia 
Maria dos Santos.

O pretendente: CARLOS CAMPO ARAUJO, estado civil divorciado, profissão 
evangelista, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 01/07/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Urbano Campos 
de Araujo e de Benedicta Rodrigues de Araujo. A pretendente: LUCIANA REGINA 
MACEDO DE QUEVEDO, estado civil solteira, profissão evangelista, nascida 
em São Lourenço do Sul - RS, no dia 31/07/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sérgio Ferreira de Quevedo e de Ieda Maria 
Macedo de Quevedo.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS MONACO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de T.I, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/10/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Monaco e de Elaine Aparecida Mora 
dos Santos Monaco. A pretendente: KAROLINE NOVAES GATTI, estado civil dirvociada, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 15/01/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Antonio Gatti e de Sandra 
Aparecida Novaes Gatti.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUKAS ELIPHIUS HEYMICH, nacionalidade austriaca, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido em Rum, Austria, no dia 22/07/1989, residente e 
domiciliado na Suiça, fi lho de Heinrich Josef Heymich e de Maria Elisabeth Heymich. A 
pretendente: NATÁLIA NEGRINI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/08/1984, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Bruno Enrico Alberto Negrini e de Ana Tereza 
de Barros Albert Negrini.

O pretendente: FERNANDO QUEIRÓZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido em Leme - SP, no dia 03/06/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo da Róz de Queiróz e de Clary Eunice Tesch da Róz 
de Queiróz. A pretendente: SARA DE FREITAS BRAGA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Franca - SP, no dia 03/06/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aldo Donizete Braga e de Julia Aparecida de 
Freitas Braga.

O pretendente: RAFAEL GOMES DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/10/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Eugenio Carneiro de Andrade e de Rose-
mei Cardoso Gomes de Andrade. A pretendente: GABRIELA DE CAMPOS GALVÃO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão profi ssional de T.I, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 23/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Rogerio de Souza Galvão e de Sandra Donizete Brandino de Campos.

O pretendente: GUSTAVO BERNARDINO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão internacionalista, nascido em Osasco - SP, no dia 21/07/1985, residente e 
domiciliado em Piracicaba - SP, fi lho de Nazareno Sturion Bernardino e de Marinete Ro-
drigues Pereira Bernardino. A pretendente: CLAUDIA ANDREOLI MUNIZ, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão arquiteta e professora, nascida em Campinas - SP, 
no dia 10/06/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudio Muniz e 
de Eloisa Maria Andreoli Muniz.

O pretendente: MARCOS JAI HOON HAN, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Yung Chul Han e de Ki Sook Joo Han. 
A pretendente: MILENA PINHO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida em Cacoal - RO, no dia 01/12/1992, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Gaspar da Silva e de Maria Doralice Vieira Pinho da Silva.

O pretendente: JULIO CESAR RIBEIRO DE SOUZA FILHO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão auditor, nascido em Araraquara - SP, no dia 21/12/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Julio Cesar Ribeiro de Souza e de 
Adriana Cristina Peleteiro de Souza. A pretendente: ANA LAURA ZAKAIB FERREIRA 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão biomédica, nascida em 
Araraquara - SP, no dia 31/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Carlos Ferreira da Silva e de Miriam Valentina Zakaib Ferreira da Silva.

O pretendente: LUÍS GUSTAVO GAÊTA CUNHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente fi nanceiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/12/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ataliba Leonel Machado Cunha e de 
Marly Menezes Gaêta Cunha. A pretendente: JULIANA ALVES DOS SANTOS, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 11/05/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdemar Pereira 
dos Santos e de Maria José Alves dos Santos.

O pretendente: GUILHERME DIAS SIMÕES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão professor, nascido em Salavador - BA, no dia 04/08/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Alavaro Emanuel de Oliveira Simões e de Maria Jovanka 
Dias Simões. A pretendente: RENATA SARMENTO SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Valença - BA, no dia 26/03/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Ernane dos Santos e de Ana 
Maria Souza Sarmento Santos.

O pretendente: JONATHAN ALMEIDA OSCAR DE ABREU, estado civil solteiro, 
profi ssão repositor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 08/03/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ismael Xavier de 
Abreu e de Marilda Almeida Oscar. A pretendente: ALESSANDRA ALVES, estado 
civil solteira, profi ssão repositora, nascida em Guarulhos - SP, no dia 07/01/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademir Alves e de 
Maria Boarretto Alves.

O pretendente: DANIEL DE OLIVEIRA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente jurídico, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 23/01/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jurandyr Fernandes e de Darci 
de Oliveira Caetano. A pretendente: CAMILLA MOTA SANTANA DA CONCEIÇÃO, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, no dia 20/08/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Aparecido da Conceição e de Maria 
Renilda Mota Santana.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE, estado civil divorciado, 
profi ssão pintor de autos, nascido em Moji Mirim - SP, no dia 24/05/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Trindade e de Maria Lucia 
Gonçalves Trindade. A pretendente: CLAUDIA BISANÇÃO, estado civil solteira, pro-
fi ssão professora, nascida nesta Capital, Butantã - SP, no dia 12/06/1974, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Bisanção e de Celcia 
Carvalho Bisanção.

O pretendente: JAMIR LUIZ CHIELLA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido em Pinhalzinho - SC, no dia 24/06/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Demetrio Felipe Chiella e de Vera Lúcia Chiella. A pretendente: 
DANIELLE LARA MONETTI, estado civil solteira, profi ssão bacharel em direito, nascida 
nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 20/08/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Laerte Monetti e de Aglae Rossani Lara Mascare-
nhas de Lemos.

O pretendente: LUCAS FERREIRA SCATOLIN, estado civil solteiro, profissão 
militar, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 10/11/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Luiz Scatolin e 
de Iraci Ferreira Scatolin. A pretendente: PRYSCILA KAROLINE COSTA DE 
ALMEIDA, estado civil solteira, profissão professora, nascida nesta Capital, 
Cambuci - SP, no dia 10/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Marco Antonio Santos de Almeida e de Maria Aparecida 
Costa de Almeida.

O pretendente: IGOR MAKIYAMA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido nesta 
Capital, Limão - SP, no dia 28/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maçal Makiyama e de Emilia Dirce da Silva Makiyama. A pretenden-
te: FABIANA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, 
nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 12/12/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Pedro de Sousa e de Ivani Aparecida 
Serpejanete de Sousa.

O pretendente: LEANDRO DOS ANOS RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão tesoureiro, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 21/10/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Ramos e de Darcy Evangelista dos Anjos 
Ramos. A pretendente: BRUNA DA ROCHA MENDES, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Vila Nova Choeirinha - SP, no dia 20/05/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Averaldo da Rocha 
Mendes e de Luzia Pereira Rocha.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Isso é especialmente forte 
na Itália, país com históricos 
laços com o Brasil e meta 

turística de mais de 600 mil de 
seus habitantes todos os anos.

Segundo dados do Instituto 
Nacional de Estatística (Istat) 
referentes a 2016, há 43.783 
brasileiros vivendo legalmen-
te na nação europeia, sendo 
31.746 mulheres e 12.037 
homens. O número não chega 
a ser signifi cativo em um país 
com população de 60,6 milhões 
de pessoas, mas chama atenção 
que há cidadãos do Brasil viven-
do em todas as 107 províncias 
italianas, incluindo as 14 regiões 
metropolitanas.

Dentre elas, oito abrigam 
mais de 1 mil brasileiros: Milão 
(5.361), Roma (4.767), Turim 
(2.711), Verona (1.674), Flo-
rença (1.342), Nápoles (1.220), 
Brescia (1.206) e Mântua 
(1.024). Com exceção de Flo-
rença e Roma, consideradas 
“centro” pelo Istat, e Nápoles, 
no sul, as outras cinco fi cam no 
norte da Itália.

Não à toa, a parte setentrional 
da península é lar de 61,2% 
dos brasileiros residentes no 
país da bota, sendo 17.785 no 
noroeste e 9.013 no nordeste, 
totalizando 26.798. Há outros 
10.595 no centro, 4.889 no sul 
e 1.501 nas ilhas da Sardenha 
e da Sicília, que concentram as 
zonas menos procuradas por 
nativos do Brasil. É curioso 
que, apesar de ter 1 milhão de 
habitantes a mais que a região 
metropolitana de Milão, a de 
Roma atraia menos brasileiros. 
Para Carla Guanais, autora do 
blog “Sonhos na Itália”, isso 
se deve ao fato de Milão ser a 
capital da região mais rica do 
país europeu. Ou seja, é onde 
há mais empregos.

“Roma é bom para quem quer 
trabalhar com turismo, falando 
várias línguas”, diz ela, que está 
há seis anos e meio na Itália, já 
viveu na província de Milão e 
hoje reside em Roma. Em sua 
visão, apesar de menor, a co-
munidade brasileira na “cidade 
eterna” é mais unida, embora 
a integração à sociedade local 
seja mais fácil na capital da 
Lombardia.

O mapa dos brasileiros 
que vivem na Itália

Brasileiros que costumam viajar ao exterior sempre têm a sensação de encontrar compatriotas por 
toda parte. Das metrópoles aos lugares mais remotos, é comum ouvir os sons da língua portuguesa 
mesmo quando se está a milhares de quilômetros de casa

profi ssional - se dá sobretudo com 
compatriotas. “Temos muitos 
amigos brasileiros, convivemos 
bem, sempre um ajudando o ou-
tro. São pessoas que chegaram na 
mesma época que nós”, ressalta 
(ANSA/COM ANSA).

Outro lado
Na ponta de baixo do ranking, 

existem nove províncias com 
menos de 50 brasileiros, sendo 
três na Sicília - Enna (11), Cal-
tanissetta (35) e Agrigento (46) 
-, e outras três na Sardenha - Sul 
da Sardenha (25), Nuoro (33) 
e Oristano (34). As outras são 
Isernia (19), em Marcas, e Vibo 
Valentia (33) e Crotone (35), na 
Calábria. Em comum entre elas, 
à exceção da central Isernia, 
está o fato de todas fi carem no 
sul, mais pobre e com índices 
de desemprego mais elevados 
que no norte.

Essa discrepância também 
pode ser vista na distribuição 
dos brasileiros por região: as 
preferidas são as mais popu-
losas, Lombardia (12.347), 
no norte, e Lazio (5.609), no 
centro. As duas que aparecem 
em seguida na lista de mais 
povoadas do país, Campânia e 
Sicília, ambas no sul, são apenas 
a sétima e a décima com mais 
brasileiros, com 2.114 e 1.017, 
respectivamente.

Na parte inferior da tabela 
estão as pequenas Basilicata 
(126), na Itália meridional, Vale 
de Aosta (114), no extremo-
norte, e Molise (70), também 
no sul. Esta última é a região 
que tem menor proporção de 
homens entre os brasileiros, 
com 15,1%, enquanto a Calábria 
é a mais “masculina” de todas, 
com 34,1%.

Os únicos municípios com 
mais de 1 mil residentes brasi-
leiros são a capital Roma, com 
3.647 (2.612 mulheres e 1.035 
homens), Milão, com 3.005 
(2.011 mulheres e 994 homens), 
e Turim, com 1.742 (1.126 mu-
lheres e 616 homens). Das 4.246 
cidades italianas habitadas por 
cidadãos nativos do maior país 
da América Latina, 1.244 con-
tam com apenas um brasileiro. 
(ANSA/COM ANSA).

“Ambas as cidades têm uma 
grande comunidade brasileira. 
Em minha experiência pessoal, 
a comunidade em Roma é mais 
unida, tem o grupo católico, 
tem mais eventos brasileiros, 
é uma cidade com mais opção 
noturna e outro ritmo de vida, 
mais propícia a reunir grupos 
afi ns. Mas eu achei muito mais 
fácil a integração em Milão. As 
pessoas são mais receptivas, 
apesar de terem a fama de frias 
e fechadas”, salienta Guanais.

Ela também diz que 80% das 
pessoas de seu convívio na Itália 
são brasileiras, até pela facilida-
de maior em se relacionar com 
alguém que usa o mesmo idioma 
e carrega a mesma cultura. É o 
caso de Paula Cenci, que che-
gou à península em outubro de 
2016 e já está empregada em 
um restaurante brasileiro em 
Milão onde o dono e a maioria 
de seus colegas são compatrio-
tas. “Nesses seis meses que 
estou aqui, já tenho trabalho, 
estou estabilizada, moro em um 
apartamento com meu marido. 
Conheci muitos brasileiros que 

me ajudaram”, conta ela, que 
mudou de país para conseguir 
seus documentos europeus.

Seu primeiro lar na Itália foi 
em Roma, mas a burocracia para 
levantar a papelada necessária 
para o processo fez com que 
Cenci se transferisse para Milão. 
“Aqui tem muito estrangeiro, 
então não houve problema [para 
a adaptação]”, acrescenta. Para 
Felipe Denuzzo e sua esposa, há 
um ano e quatro meses no país, 
a opção pela província de Milão 
se deveu a motivos de trabalho. 
Fotógrafos para brasileiros 
que viajam pela Europa, eles 
decidiram escolher uma cidade 
que oferecesse facilidade de 
locomoção, Pioltello, na região 
metropolitana da capital da 
Lombardia.

Denuzzo diz que o município 
de 37 mil habitantes é bastante 
receptivo a estrangeiros, apesar 
das difi culdades de adaptação 
por causa do idioma. “Ainda estou 
estudando, mas a Prefeitura tem 
um escritório para cuidar só de es-
trangeiros”, relata. Como Guanais 
e Cenci, sua convivência social - e 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1006569-94.2014.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristina Aparecida Faceira Medina Mogioni, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MILTON FIRMIANO GONÇALVES, CPF. 767.163.928-15, que VSTP 
EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação de Execução, para o recebimento de R$ 11.711,44 
(Maio/2014), oriundos do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as 
partes em 15/02/2013 e não pago. Encontrando-se o executado em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias pague o débito atualizado, ou em 15 dias embargue 
ou reconheça o crédito exequendo, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários advocatícios, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias, sob pena de bloqueio de valores e constrição de tantos bens quanto bastem para 
garantia da dívida, sem nova intimação 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 março de 2017. 
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parte de REGINALDO DA COSTA REIS, objetivando o recebimento do valor de R$ 4.487,68 
(atualizado até Jul/2014), oriundos do cheque nº AA-000703 no valor de R$ 3.000,00, sacado contra o 
Banco Itaú-Unibanco S.A. Agência 7440-3, e devolvido por insuficiência de fundos. Encontrando-se o 
requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o 
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forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de março de 2017. 


