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“A água que não 
corre forma um 
pântano; a mente 
que não pensa 
forma um tolo”.
Victor Hugo (1802/1885)
Poeta francês

BOLSAS
O Ibovespa: -0,05% Pontos: 
63.226,78 Máxima de +1,16% 
: 63.991 pontos Mínima de 
-0,78% : 62.762 pontos Volume: 
8,49 bilhões Variação em 2017: 
4,98% Variação no mês: -3,33% 
Dow Jones: +0,34% Pontos: 
21.082,95 Nasdaq: +0,69% 
Pontos: 6.205,26 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2821 Venda: R$ 3,2826 
Variação: +0,07% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,36 Venda: R$ 3,46 
Variação: +0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2818 Venda: R$ 
3,2824 Variação: +0,6% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2700 
Venda: R$ 3,4270 Variação: 
+0,29% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,44% 
ao ano. - Capital de giro, 14,15% ao 
ano. - Hot money, 1,61% ao mês. - 
CDI, 11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.256,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,26%  - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,000 
Variação: +0,38%.

Cotação: R$ 3,2810 Variação: 
-0,03% - Euro Compra: US$ 
1,1206 (às 17h51) Venda: US$ 
1,1207 (às 17h51) Variação: 
-0,07% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,6770 Venda: R$ 3,6790 
Variação: -0,03% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,6270 Venda: R$ 
3,8500 Variação: +0,08%.

Futuro: -0,31% Pontos: 63.580 
Máxima (pontos): 64.285 Míni-
ma (pontos): 63.005. Global 40 
Cotação: 890,565 centavos de 
dólar Variação: +0,1%.

À frente da quinta maior 
bancada da Câma-
ra, o líder do PSD, 

deputado Marcos Montes 
(MG), defendeu ontem (25), 
o nome do presidente da 
Casa, Rodrigo Maia, como 
candidato à Presidência 
da República em eventual 
eleição indireta, caso o pre-
sidente Michel Temer seja 
cassado ou renuncie. Maia 
é alvo de inquérito no STF 
no contexto da Operação 
Lava Jato.

Para o parlamentar minei-
ro, um eventual substituto de 
Temer tem de sair do Parla-
mento. “Minha tese é que, se 
por ventura houver eleição 

     

Líder do PSD defende 
candidatura de Maia em 
caso de eleição indireta

indireta, o Congresso tem 
bons nomes, e o do Rodrigo 
Maia aparece com destaque, 
pelo bom trabalho que vem 
fazendo e por ter trânsito 
em todas as alas partidárias”, 
disse.

Com uma bancada de 37 
deputados e cinco senadores, 
o PSD comanda hoje o Minis-
tério da Ciência e Tecnologia. 
O cargo é ocupado pelo presi-
dente licenciado da legenda, 
ministro Gilberto Kassab. O 
político paulista já foi do DEM 
de Maia, antes de fundar o PSD 
em março de 2011.

Montes foi o primeiro líder 
de um grande partido da base 
a declarar publicamente apoio 

a uma candidatura de Maia. 
Ele se soma a lideranças 

de outras legendas médias e 
nanicas que defendem publi-
camente ou nos bastidores a 
candidatura de Maia. Até o 
momento, já se declararam 
apoio público lideranças do 
Solidariedade, cuja bancada 
tem 14 deputados, e dos na-
nicos PEN e PTdoB. Nos bas-
tidores, Maia tem entusiastas 
no PTN, PPS, PSB, DEM e PP.

Defensores do nome de 
Maia elencam pelo menos 
três fatores que favorecem a 
candidatura dele a presidente 
da República. O primeiro é a 
boa relação com a oposição, 
que o apoiou nas duas eleições 

Em seu primeiro discurso como presidente da Câmara, Rodrigo Maia agradeceu

a todos os partidos que o apoiaram.

para o comando da Câmara. 
Deputados do PT e PCdoB 
falam que o foco será a defesa 
de eleições diretas, mas, em 

reservado, admitem apoio. Ou-
tro fator seria o apoio de Maia 
dentro da própria base. Aliados 
lembram que o parlamentar 

fl uminense foi reeleito em 
fevereiro no primeiro turno 
da disputa pela presidência 
da Câmara (AE).

Produção de petróleo 
A Opep e outros grandes produ-

tores de hidrocarbonetos, como a 
Rússia, responsáveis por mais da 
metade da oferta mundial no se-
tor, decidiram  ampliar a redução 
na produção vigente até março 
de 2018. O ministro do Petróleo 
do Irã, Bijan Namdar Zangeneh, 
informou sobre a decisão após a 
reunião entre representantes da 
Opep e de outras importantes 
nações produtoras de petróleo.

O ministro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional, 
general Sérgio Etchegoyen, 
disse ontem (25) que a ação dos 
vândalos, durante o protesto 
Ocupa Brasília, não condiz com 
o contingente ‘ordeiro e pacífi -
co’ que iniciou a manifestação. 
O ato promovido pelas cen-
trais sindicais foi prejudicado 
por ‘grupos absolutamente 
radicais’. “Acompanhamos a 
concentração, a chegada os 
ônibus e a descida das pes-
soas em direção ao local da 
manifestação. Era um enorme 
contingente pacífi co e ordeiro, 
como acontece nas democra-
cias sadias”, disse Etchegoyen. 

“Em determinado momento”, 
foi identifi cado que a polícia não 
dispunha de efetivo e de estru-
tura sufi ciente para lidar com a 
situação e, logo em seguida, a 
violência foi desencadeada. O 

Ministro-chefe do Gabinete 

de Segurança Institucional, 

general Sérgio Etchegoyen.

2.477 novos 
soldados
vão reforçar
efetivo da PM

O governador Geraldo Al-
ckmin participou ontem (25), 
da formatura de 2.477 novos 
soldados de 2ª classe para re-
forçar o efetivo da corporação 
da Polícia Militar em diversas 
regiões do Estado de São Pau-
lo. O secretário da Segurança 
Pública, Mágino Alves Barbosa 
Filho, foi o paraninfo da turma. 

“São Paulo tem a melhor po-
lícia do Brasil. E esses policiais 
representam um importante 
reforço para a segurança pú-
blica do Estado”, declarou o 
governador.

Do total de PMs, 400 são 
mulheres. Os formandos foram 
selecionados em um concurso 
público que teve 59.904 inscri-
tos disputando 2 mil lugares – 
uma média de 29,9 candidatos 
por vaga.  Os novos policiais 
militares passaram por um ano 
de curso na Escola Superior de 
Soldados. Foram 1.516 horas 
de aulas, que contaram com 
49 disciplinas, como Direitos 
Humanos, Criminalística, Tiro 
Defensivo pela Preservação da 
Vida – Método Giraldi, Defesa 
Pessoal, Inteligência Policial, 
entre outras (sp.gov).

Congonhas 
receberá o nome
de Freitas Nobre

O Senado aprovou projeto 
que dá ao Aeroporto de Con-
gonhas, em São Paulo, o nome 
de Aeroporto Deputado Freitas 
Nobre. A proposta, de autoria 
do ex-deputado João Bittar, 
segue para sanção presidencial.

Cearense, o ex-deputado 
José Freitas Nobre era, além de 
político, jornalista, advogado, 
professor e escritor. Ficou no-
toriamente conhecido por sua 
luta pela redemocratização do 
país. Foi vice-prefeito de São 
Paulo e, vítima de perseguição 
política no período pós-1964, 
exilou-se na França.

Retornou ao Brasil em 1967, 
voltou à vida pública, onde con-
quistou seis mandatos consecu-
tivos de deputado federal. Sua 
atuação política foi dedicada, 
em especial, à luta pela anistia 
e pelo movimento “Diretas Já”. 
Freitas Nobre faleceu em São 
Paulo em 1990 (Ag.Senado).

A revista The Economist desta 
semana traz mais uma matéria 
sobre a crise política no Brasil. 
De acordo com a reportagem “O 
Homem pendurado”, Michel Te-
mer tem sérios problemas, mas 
tem reservas de força. De acordo 
com a revista, ele é o segundo 
presidente em um ano que 
está lutando para permanecer 
no cargo frente à alegações de 
irregularidades e críticas. 

Sua antecessora, Dilma Rous-

seff, foi acusada em 2016 por 
uma violação técnica da lei de 
contabilidade pública. As acu-
sações contra Temer são muito 
mais graves, mas suas chances 
de permanecer presidente 
podem ser mais promissoras. 
Outra matéria fala dos irmãos 
Batista, referindo-se a Joesley 
e Wesley, proprietários da JBS. 
O texto classifi ca-os como “os 
carniceiros que podem acabar 
com a presidência de Temer”.
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A Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) protocolou 
ontem (25) na Câmara pedido 
de impeachment do presidente 
Michel Temer. No documento, 
a entidade argumenta que o 
presidente cometeu crime de 
responsabilidade e faltou com 
o decoro ao receber no Palácio 
do Jaburu o empresário Joes-
ley Batista, dono da JBS, um 
dos investigados na Operação 
Lava Jato.

“A fi ta, o áudio da conversa 
pode até mesmo ter sofrido 
alguma adaptação ou alguma 
interferência, mas o fato de 
o presidente da República 
não ter negado que houve os 
diálogos, torna estes fatos ab-
solutamente incontroversos. E, 
portanto, na visão da OAB, nós 
temos aqui presente o crime 
de responsabilidade do senhor 
presidente da República”, disse 
o presidente da OAB, Cláudio 
Lamachia, ao chegar à Câmara.

Na petição, a OAB afi rma 
que o resultado da perícia 
não interfere na decisão da 
entidade. “Este voto não se 
pauta única e exclusivamente 
no conteúdo dos menciona-
dos áudios, mas também nos 
depoimentos constantes dos 
inquéritos e, em especial, nos 
pronunciamentos oficiais e 
manifestações do Presidente 

O documento foi entregue

pelo presidente da OAB,

Cláudio Lamachia.
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rReprodução‘Nunca falamos 
que dependentes 
deixariam de existir’

São Paulo - O prefeito de 
São Paulo, João Doria, que no 
domingo (21), havia declarado 
o fi m da Cracolândia, na região 
central, voltou a diferenciar 
ontem (25), o uso do termo. 
“Uma coisa é a Cracolândia 
como espaço físico, como 
existia. Outra coisa são os de-
pendentes. Nunca falamos que 
os dependentes deixariam de 
existir num passe de mágica. 
Não há mágica para isso. Há um 
trabalho contínuo”, afi rmou.

Doria havia dito, no início da 
semana, que “não havia possibi-
lidade de a Cracolândia voltar”. 
Mas, nesta quinta, Doria se 
explicou e disse que se referia 
aos prédios usados para venda 
de drogas, e não aos dependen-
tes químicos. Segundo ele, “a 
Cracolândia fi sicamente são 
prédios e edifi cações utilizados 
por uma facção criminosa”. 

E “outra coisa é a existência 
de dependentes químicos”. O 
prefeito afi rmou que há 400 
usuários de drogas circulando 
na região próxima à Cracolân-
dia. A Praça Princesa Isabel é 
o local que acumula o maior 
número de dependentes quí-
micos, concentração conhecida 
como “fl uxo” (AE).

Arquivo/ABr

Manifestação pacífi ca foi 
prejudicada por grupos radicais

davam a eles segurança”.
“Rapidamente a situação 

evoluiu para um confronto, 
e rapidamente houve violên-
cia por parte desses grupos 
absolutamente radicais e 
desconectados de qualquer 
propósito, pelo menos ale-
gado, da manifestação. Eles 
então passaram às ações de 
vandalismo e violência, até que 
se chegasse ao momento cul-
minante em que se ateou fogo 
no Ministério da Agricultura”, 
disse Etchegoyen. 

Foi nesse momento, que o 
presidente Temer “aceitou 
e decidiu pela sugestão de 
emprego de mais força e mais 
tropas”, com o objetivo de “pre-
servar as vidas” das pessoas 
que estavam no interior dos 
prédios. “Esse foi o gatilho dis-
parador da decisão do emprego 
das Forças Armadas” (ABr).

ministro informou que às 14h30 
foi disparada uma mensagem 
aos secretários executivos 
dos ministérios, sugerindo que 
“dispensassem seus servidores 
porque ainda havia vias que 

Balança mas...

Washington - A tentativa do 
Equador de colocar a discussão 
da turbulência política do Brasil 
na agenda da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) 
acabou se transformando on-
tem (25), em uma sessão de 
desagravo ao País, com vários 
membros da entidade manifes-
tando confi ança nas institui-
ções democráticas brasileiras.

O embaixador do Equador 
na organização, Marco Vinicio 
Albuja, disse que os casos de 
corrupção protagonizados por 
empresas brasileiras ameaçam 
a “segurança regional”. Em res-
posta, o embaixador brasileiro, 
José Luiz Machado e Costa, 
afi rmou que não há qualquer 
ameaça à ordem constitucional 
no Brasil. “Apesar do momento 
complexo no plano político 
interno, prevalece cenário de 
pleno exercício das liberdades 
democráticas e de respeito aos 

direitos individuais e coletivos”.
O debate ocorreu durante 

reunião do Conselho Perma-
nente da OEA, convocada para 
discutir a agenda do encontro 
sobre a situação da Venezuela 
que os chanceleres da região te-
rão na próxima semana. Depois 
do pronunciamento de Machado 
e Costa, os representantes do 
Paraguai, México, Chile, Argen-
tina, Estados Unidos, Canadá, 
Colômbia e Uruguai rejeitaram 
a proposta do equatoriano e 
expressaram confi ança na de-
mocracia brasileira. 

“As instituições democrá-
ticas do Brasil não estão em 
perigo”, disse o argentino 
Juan José Arcuri. O chileno 
Juan Aníbel Barría ressaltou a 
“solidez, força e legitimidade” 
das instituições e disse que há 
pleno respeito dos princípios 
da Carta Democrática Intera-
mericana (AE).

OEA manifesta confi ança 
em instituições brasileiras

OAB protocola pedido de 
impeachment de Temer

da República que confi rmam 
seu conteúdo, bem como a 
realização do encontro com o 
colaborador”, diz trecho do do-
cumento. Para Lamachia, um 
processo de impeachment não 
traria desestabilização ao país.

A decisão da OAB pelo 
pedido de impeachment foi 
tomada pelo conselho pleno 
da entidade no último fi m de 
semana, por 25 votos a 1. A 
decisão de acatar, ou não, os 
pedidos e abrir um processo 
de afastamento de Temer é do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) (ABr).
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OPINIÃO
Patrimônio público 
ou encargo público?

“Custo de oportunidade” 

é um conceito 

importante para 

pessoas, empresas e 

governos. Também é 

conhecido como “custo 

da renúncia”

O conceito está ligado 
à teoria das escolhas. 
Toda decisão implica 

escolha, e toda escolha implica 
renúncia. O custo de oportuni-
dade de alguma coisa é aquilo 
a que se renuncia para obtê-la. 
Vejamos o exemplo seguinte.

Imagine que você ganhe R$ 
15 milhões na loteria e seu 
cunhado propõe vender-lhe a 
pizzaria dele por esse valor. Ele 
argumenta que a empresa dá 
lucro líquido anual de R$ 1,5 
milhão, ou seja, 10% sobre o 
capital investido. 

A princípio, parece um bom 
negócio. Mas será? Para saber, 
você deve calcular o rendi-
mento ao qual renunciará caso 
aplique seu dinheiro na compra 
da pizzaria. Para calcular o 
valor do rendimento a renun-
ciar, você deve considerar os 
juros de um título público livre 
de risco.

Atualmente, o Tesouro Na-
cional paga 14,25% ao ano 
(a taxa Selic) em um título 
público – portanto, bem mais 
que os 10% de lucro da pizzaria. 

Se você comprar a empresa 
para lucrar R$ 1,5 milhão/ano, 
estará renunciando a R$ 2,13 
milhões de juros de um título 
do governo. Esse é o custo de 
oportunidade, raciocínio que 
deve ser aplicado na tomada de 
decisão de alocação de capital 
pelas pessoas, pelas empresas 
e pelo governo.

A arrecadação tributária 
do governo é uma fração da 
produção nacional e, como o 
orçamento público é limita-
do, o governo tem de fazer 
escolhas. O governante pode 
decidir aplicar R$ 10 bilhões na 
criação de uma empresa estatal 
de petróleo ou destinar esses 
recursos à saúde, educação 
etc. O custo de oportunidade 

diz que, fazendo uma escolha, 
renuncia-se à outra. Assim, 
cabe indagar sob que argumen-
tos o Estado gasta dinheiro do 
povo com empresas estatais.

Um argumento é que as 
estatais são necessárias para 
o desenvolvimento nacional. 
Outro é que elas são rentáveis 
e dão retorno ao Tesouro Na-
cional em forma de dividendos. 
Assim, o governo cumpre dois 
objetivos: incentivar o desen-
volvimento e fazer programas 
sociais com os retornos do ca-
pital investido. Essa é a teoria. 
A prática, porém, é outra. Em 
grande parte, as estatais não 
dão lucro e, quando dão, pagam 
dividendos pífi os ao governo.

O governo perde duas vezes. 
A primeira, quando decide 
investir dinheiro público em 
empresas e deixa de aplicar em 
programas sociais. A segunda, 
quando não recebe dividendos, 
que faltam para os mesmos 
programas. Atualmente, a 
discussão sobre a forma de 
cobrir o rombo e o roubo na 
Petrobras e sobre a mudança 
no regime de partilha do pré-
-sal está eivada de gritos dos 
amantes da estatização sob o 
argumento de que se trata de 
um patrimônio público, e nada 
deve mudar.

Mas, que é patrimônio pú-
blico? Patrimônio é o que dá 
retorno. O que dá prejuízo é 
encargo. Nesse sentido, as 
estatais defi citárias são encar-
gos públicos. A pobreza dos 
debates sobre essas questões 
no parlamento é um exercício 
de emagrecimento intelectual 
e uma demonstração de amor 
à mediocridade. Ao brandirem 
argumentos indefensáveis, 
os estatizantes nos fazem 
acreditar que eles não têm 
argumentos aceitáveis. No 
caso específi co da Petrobras, 
a coisa vai piorar. 

No futuro, o Tesouro Nacio-
nal (ou seja, todos nós) será 
chamado a cobrir o rombo 
deixado pela incompetência 
e pela corrupção.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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A reforma no sistema de saú-
de norte-americano irá tirar o 
seguro de saúde de mais de 23 
milhões de norte-americanos 
até 2026, informou um relató-
rio do Gabinete de Orçamento 
do Congresso, formado por 
congressistas republicanos e 
democratas, ontem (25). A 
medida, que foi aprovada com 
muito esforço político na Câ-
mara, já deixará sem proteção 
mais de 14 milhões de pessoas 
em 2018, em um número que 
aumentará gradativamente e 
atingirá as pessoas mais pobres 
dos Estados Unidos.

O projeto, que agora segue 
para o Senado, é uma das 
promessas de campanha de 
Donald Trump, de “revogar e 
substituir o Obamacare” - a 
reforma aprovada durante o 
governo de Barack Obama em 
2015. Agora, o levantamento 
feito pelo Gabinete deve ser 
usado pelos democratas para 
alterar a medida durante os 
debates no Senado. Segundo 
a mídia norte-americana, al-
guns senadores republicanos, 
inclusive, já se manifestaram 
contrários ao projeto do jeito 
que está e apontam para uma 
“correção de rota”.

Mais de 14 milhões de pessoas fi carão sem proteção em 2018.

A Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) afi rmou 
que cerca de um milhão de 
pessoas fi carão sem emprego 
durante 2017 na América Lati-
na e no Caribe, o que pode ele-
var para mais de 26 milhões o 
número de desempregados na 
região. As previsões indicam 
que a taxa de desemprego na 
região latino-americana pode-
ria aumentar de 8,1% a 8,4%, 
devido ao débil crescimento 
projetado para as economias 
da região. 

“São as taxas mais altas 
da última década”, destacou 
ontem (25) o diretor da OIT 
para América Latina e Cari-
be, José Manuel Salazar, ao 
comentar que o crescimento 
de 1,1% calculado pela Comis-
são Econômica para América 
Latina e Caribe (Cepal) para 
a região “não será sufi ciente 
para mudar o rumo das ten-
dências negativas no mercado 
de trabalho”. “Depois de um 
abrupto aumento na média 
regional do desemprego em 
2016, se prevê que 2017 ter-
mine com um novo aumento”, 
observou.

Número de desempregados na América Latina

pode subir para 26 milhões em 2017.

Para isso, a Presidência da 
República irá acionar a 
Advocacia Geral da União 

(AGU), segundo o ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, 
durante anúncio de suspensão 
da ação de Garantia de Lei e 
da Ordem.

“O presidente decidiu acionar 
a AGU para que sejam feitas 
perícias nos imóveis de toda 
a Esplanada, onde ocorreram 
atos de vandalismo e barbárie, 
para que [os responsáveis] 
sejam levados à Justiça e ve-
nham a pagar pelos danos e 
responder criminalmente todos 
que realizaram aqueles atos 
abomináveis incompatíveis com 
o regime democrático”, disse 
Jungmann. Segundo ele, ainda 
não há estimativa do valor dos 
prejuízos.

O ministro fez um retrospecto 
de outras ações de garantia da 
lei e da ordem. “De 2010 a 2017 
foram realizadas 29 ações de 

Temer revogou decreto que autorizou o emprego das

Forças Armadas para garantir a lei e a ordem

na Esplanada dos Ministérios.

Evento na 
Itália

celebrará 
70 anos da 
Lambretta

A cidade de Adria, no 
norte da Itália, organizará 
um encontro europeu para 
comemorar os 70 anos da 
Lambretta, uma das scooters 
mais famosas do mundo. O 
evento acontecerá entre 
os dias 1º e 4 de junho, no 
autódromo local, e reunirá 
motonetas de todo o velho 
continente. Organizado pelo 
Clube da Lambretta da Itá-
lia, associação com quase 3 
mil sócios e mais de 20 mil 
Lambrettas, o encontro terá 
um cortejo que atravessará 
as mais belas estradas da 
região.

O evento contará com a 
participação de mais de 1,8 
mil amantes da moto, in-
cluindo italianos, britânicos, 
suíços, norte-americanos, 
australianos e até brasileiros. 
A Lambreta surgiu em 1947, 
em Lambrate (distrito de 
Milão que deu nome à moto-
neta), graças a Ferdinando 
Innocenti, rei dos tubos 
de aço, e aos engenheiros 
Pierluigi Torre e Cesare 
Pallavicino, que projetaram 
o veículo. A Lambretta se 
tornou um grande sucesso 
em muito pouco tempo.

Foi produzida em diversos 
modelos por cerca de 25 anos 
e construída sob licença em 
países como Brasil, Argen-
tina, Chile, Colômbia, Indo-
nésia, Paquistão, Turquia, 
Espanha e Índia. Nos quatro 
dias do encontro, os parti-
cipantes poderão admirar 
alguns modelos históricos, 
como a “Siluro”, que bateu 
recordes de velocidade, e a 
D150 de Cesare Battaglini, 
famoso por suas incríveis 
viagens pelo mundo com 
sua scooter (ANSA/COM 
ANSA).
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e processar responsáveis
por depredação em protesto
público praticados durante a manifestação do Ocupa Brasília

foi que as Forças Armadas 
funcionassem defensivamente 
para defender o patrimônio 
e a vida das pessoas, e não a 
repressão”, acrescentou o mi-
nistro, ao comentar que graças 
a essas ações foi garantida a 
continuidade dos trabalhos do 
Congresso Nacional, com a Câ-
mara aprovando oito medidas 
provisórias. “A governabilidade 
não foi afetada.”

a decisão de uso das Forças 
Armadas foi do presidente 
Michel Temer, após ouvir os 
ministros da Defesa e do Gabi-
nete de Segurança Institucional 
(GSI). “A Força Nacional não 
tinha condições de apresentar o 
efetivo de 1,4 mil homens como 
tínhamos das Forças Armadas”, 
disse ele ao enfatizar que o 
presidente da Câmara não tem 
responsabilidade pelo emprego 
das Forças Armadas. “Foi uma 
decisão que nós tomamos, e 
tudo já esta esclarecido” (ABr).

garantia à lei e à ordem. Em 
todas essas ações, que envol-
vem copas do Mundo e das 
Confederações, Olimpíadas e 
na defesa, por conta da greve 
de polícias, a exemplo do que 
aconteceu em Pernambuco e 

no Espírito Santo. Nunca acon-
teceram incidentes graves que 
viessem a manchar a atuação 
das Forças Armadas”.

“A orientação dada por nós 
ao general Pereira Gomes, 
que comandou a operação, 

OIT prevê milhões de novos 
desempregados na América Latina

“À medida que vai transcor-
rendo o ano, os indicadores e 
prognósticos confi rmam que 
a situação trabalhista está se 
tornando mais preocupante”, 
acrescentou. Salazar ressaltou 
que, ainda que o comportamen-
to dos países seja heterogêneo 
e em alguns inclusive possa 
diminuir a taxa de desocupa-
ção, a média regional refl ete 
uma realidade em que “em 
2016 houve aumentos na taxa 
de desemprego em 15 dos 21 
países onde se tem dados”.

O diretor regional da OIT 
alertou ainda que o aumento 
do desemprego pode acarretar 
um novo crescimento do traba-
lho informal, situação de 134 
milhões de latino-americanos, 
além de quedas nos salários e 
um aumento do trabalho por 
conta própria. Salazar desta-
cou também a necessidade de 
“ligar novos motores de cres-
cimento” para enfrentar, com 
novas políticas, os “múltiplos 
desafi os apresentados por este 
cenário para os países”.

Reforma na Saúde de Trump 
afetará 23 milhões de pessoas

O líder da minoria no Senado, 
Chuck Schumer, afi rmou que 
“o relatório mostra claramen-
te que o ‘Trumpcare’ será um 
câncer no sistema de saúde 
dos Estados Unidos”. Para o 
líder dos democratas na Casa, 
a nova medida “causará um 
aumento de custos na saúde, 
tornando a cobertura inaces-
sível para aqueles que tem 
doenças pré-existentes e para 
muitos idosos, e chutará mi-
lhões de pessoas para fora de 
seus planos de saúde”. Ainda 
de acordo com o levantamen-
to do Gabinete, cerca de 50 
milhões de norte-americanos 

seriam afetados pela medida 
indiretamente, precisando 
fazer grandes alterações em 
seus seguros de saúde.

Entre os pontos mais con-
troversos da nova lei, está a 
concessão de poder para as 
seguradoras de saúde consi-
derarem como “doenças pré-
-existentes” e negarem o plano 
para pessoas que tenham sido 
vítimas de violência sexual no 
passado. Além disso, as segura-
doras estariam liberadas a não 
fornecer tratamento em casos 
de câncer e atendimentos de 
emergência, como em aciden-
tes (ANSA/COM ANSA).

2ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0014264-15.2011.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Benjamim Simão Junior, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DENILSON PAULO DE FREITAS SILVA, (qualificações 

ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO R. A. N., alegando 
-

fato desde Setembro de 2004, 
Encontrando-

urso do 

- CEP 
- 000, Fone (011) 2154- . 

4ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO FÍSICO Nº 
0011186-41.2010.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Jorge Scartezzini Guimarães, na forma da 
Lei etc., FAZ SABER à correquerida MARGARETH GONÇALVES POLLO -
WAGNER DE OLIVEIRA PESTANA ajuizou uma ação de Procedimento Comum, também contra a 

demais cominações legais. Estando a correquerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua 
zo de 15 dias, a fluir 

-
 



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para TEL: 3106-4171
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Rio de Janeiro: mais 
segurança ou novo fracasso?

Quando falamos em 

segurança no Brasil, 

muitas opiniões, 

possíveis soluções e 

atitudes surgem, porém, 

a conclusão é uma só: 

há uma grande falha 

neste serviço que, 

diariamente, nos faz 

caminhar com medo de 

ser parte do crescente 

número de vítimas 

De acordo com o artigo 
144 da Constituição 
Federal, a segurança 

pública é um dever do estado 
e direito de todos, mas como 
podemos observar nos jornais, 
revistas e através de alguns 
relatos, o panorama em nosso 
país é de grande insegurança. 
Nas últimas semanas, a capital 
carioca tem sofrido com o avan-
ço da criminalidade. Nos três 
primeiros meses de 2017, 1.867 
pessoas morreram vítimas de 
homicídios, roubos, agressões 
e em operações policiais. 

Soma-se a isso a crise fi nan-
ceira do estado e o resultado foi 
pedir ajuda da Força Nacional 
de Segurança. Durante as 
Olimpíadas no Rio de Janeiro, 
o patrulhamento das Forças 
Armadas foi utilizado para re-
forçar a segurança de turistas e 
atletas – o que deu muito certo, 
como um antitérmico para 
alguém com febre. Novamente 
essa medida se fez necessária 
e, no último dia 15 de maio, a 
cidade recebeu o reforço das 
tropas nacionais. 

Elas começaram atuando no 
acesso ao complexo de favelas 
da Pedreira e do Chapadão, 
que fi cam nos bairros de Costa 
Barros, Barros Filho e Pavuna, 
na zona norte, a fi m de coibir 
principalmente o roubo de 
cargas de caminhões. Já é 
de conhecimento geral que 
as comunidades concentram 
grande parte da criminalidade 
do estado, porém ninguém es-
tava - e nem está - preparado 
para a onda de violência que 
assola a “cidade maravilhosa” 
e o Brasil em geral. 

Uma pesquisa realizada 
pelo FBSP/Datafolha, este 
ano, mostra que ao menos 50 
milhões de brasileiros com 
mais de 16 anos, possuem 
um amigo, parente ou alguém 
próximo vítima de homicídio 
ou latrocínio. Grande parte dos 
brasileiros culpa a situação so-

cial em que as pessoas nascem 
e vivem pelos atos, pensando 
que esta é uma maneira de jus-
tifi car o ato de roubar, matar, 
etc. Ao mesmo tempo em que 
grande parte da população exi-
ge punições mais severas para 
os criminosos, 92% afi rmam 
que todos têm direitos iguais 
e devem ser respeitados pelos 
policiais.

Chacinas, greves de policiais, 
aumento nos casos de latro-
cínios e outros crimes passa-
ram a surgir com muito mais 
frequência nos noticiários. O 
presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan), após realizar 
uma reunião com o presidente 
Michel Temer, decidiu que o 
Rio de Janeiro será o labo-
ratório de um novo plano de 
segurança pública, tentando 
de alguma maneira diminuir a 
criminalidade.

Quando falamos dos profi s-
sionais de segurança, temos 
consciência do risco de seu 
trabalho e em tempos de 
tamanha violência, vemos as 
condições em que trabalham. 
Uma viatura circulando nas 
ruas, ao contrário do que mui-
tos pensam, está zelando pela 
segurança. No Rio de Janeiro, 
a crise fi nanceira afetou, até 
mesmo, o combustível para 
as viaturas que fazem rondas, 
sem contar os atrasos no pa-
gamento dos salários desses 
servidores.

Ainda que alguns acreditem 
que o armamento seja a me-
lhor opção, a pesquisa FBSP/
Datafolha apontou que 78% da 
população acredita na relação 
direta entre quantidade de ar-
mas em circulação e o aumento 
do número de mortes no país. 
O Governo tem a responsa-
bilidade de garantir medidas 
para a segurança pública não 
apenas fornecendo condições 
de trabalho para os policiais, 
mas também com a melhoria 
na qualidade de vida de quem 
está em situações de vulnera-
bilidade social. 

É preciso investimento e um 
cuidado maior na segurança 
pública dos brasileiros para 
que esta onda de violência no 
Rio não se torne um tsunami, 
atingindo outros estados.

 
(*) - Possui mestrado em 

administração de empresas, MBA em 
fi nanças e diversas pós-graduações 
nas áreas de marketing e negócios.

É especialista em segurança
e diretor da Came do Brasil

(www.came-brasil.com).

Marco Antônio Barbosa (*)

A - Técnico Gratuito
Capacitar o aluno no desenvolvimento de sistemas integrados de 
automação e robótica nas áreas industriais, de serviços e agrícolas, 
utilizando dispositivos que se interconectam às redes de computadores 
e sensores. Este é o principal objetivo do novo curso técnico gratuito 
de  Automação Industrial, do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Os 
interessados precisam estar cursando a segunda série do Ensino Médio 
nas escolas públicas ou privadas e ter renda familiar mensal per capita 
de até 3 salários mínimos (R$ 2.811,00 por pessoa). São 35 vagas e o 
curso tem duração de três semestres, com horário das 16h05 às 20h35. 
Saiba mais em (www.liceuescola.com.br).

B - Negócios Orgânicos  
Entre os dias 7 e 10 de junho, no pavilhão da Bienal do Ibirapuera, 
acontece a a Bio Brazil Fair/Biofach América Latina/Feira Internacional 
de Produtos Orgânicos e Agroecologia. Produtores e fabricantes terão a 
oportunidade de alavancar as vendas, atrair novos compradores, moni-
torar negócios em andamento, rever clientes e, mais do que tudo isso, 
levar o conhecimento dos benefícios dos produtos orgânicos para um 
público diverso. Reúne desde empresas líderes de mercado até peque-
nos produtores, que participam do evento apoiados por cooperativas 
e entidades governamentais. Mais informações no site (http://www.
biobrazilfair.com.br/2017/).

C - Atendimento Ouro 
O Banco BMG recebeu um importante reconhecimento pelos avanços 
apresentados na qualidade do relacionamento com os clientes: o Prêmio 
Atendimento Ouro 2017. O certifi cado foi oferecido pela Associação Bra-
sileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec) aos cases mais originais, 
criativos e efi cazes de atendimento. A ideia é identifi car soluções que 
promovam alto nível de satisfação do consumidor e sirvam de exemplo 
aos profi ssionais do setor. O BMG foi fi nalista da quinta edição da pre-
miação, na categoria atendimento moderador. Recompensa aos esforços 
de todos os funcionários que, além de garantir a satisfação dos clientes, 
principal benefício para todos os envolvidos, ainda conseguiram contribuir 
para a criação de iniciativas conciliadoras e menos litigiosas no dia a dia.

D - Bolsas de Pesquisa 
O Google abriu as inscrições da edição 2017 do programa Bolsas de 
Pesquisa Google para a América Latina, com o objetivo de apoiar pro-

jetos de pesquisa na área de Ciência da Computação em toda a região. 
O programa oferece apoio a “duplas” de pesquisadores – ou seja, estu-
dantes de Mestrado ou Doutorado e seus professores. A cada ano, os 
projetos inscritos são mais complexos e ambiciosos; buscam melhorar 
diagnósticos médicos, auxiliar defi cientes a serem mais independentes, 
gerar modelos para o combate da transmissão da Zika e até monitorar 
geleiras. Nesta edição, serão destinados 600 mil dólares para apoiar 
pesquisadores na região. Mais informações: (https://research.google.
com/research-outreach.html#/research-outreach/faculty-engagement/
latin-america-research-awards).

E - Music Experience Week
Entre os dias 29 de maio e 7 de junho, afi cionados e curiosos pelos 
temas música, tecnologia e design poderão participar gratuitamente 
da primeira edição do Music Experience Week, treinamento promovido 
pelo Samsung Ocean USP. O objetivo da atividade é atrair estudantes 
universitários, designers e outros interessados em geral, mesmo sem 
conhecimentos prévios sobre os temas, para explorar oportunidades e 
novas experiências no contexto de dispositivos móveis. Durante todos os 
dias do treinamento será utilizada a metodologia conhecida como “Design 
Thinking” para identifi cação de problemas e oportunidades, assim como 
desenvolvimento de ideias e protótipos de soluções. Inscrições e mais 
informações pelo site (www.oceanbrasil.com).

F - Feira Mística
A magia vai dominar o Parque da Água Branca neste fi nal de semana, 
amanhã (27) e domingo (28), das 9h00 às 19h00, com entrada franca. 
A Feira Mística trará muitas atrações do universo esotérico com a 
apresentação de diversos tipos de danças, produtos e serviços do seg-
mento. Os organizadores do evento comemoram o sucesso do evento, 
que já vem de outras edições. Além da casa da bruxa, haverá sessões 
de diversos oraculistas com bola de cristal, tendas místicas de vidência, 
runas, cartomância, baralhos ciganos, tarot, entre outros. Também ha-
verá apresentação de fl amenco, dança do ventre e danças ciganas. Os 
artigos esotéricos serão encontrados no bazar com artesanato, mandalas, 
pedras, bijuterias, roupas e acessórios. 

G - Hotéis em Árvores 
Os viajantes já podem realizar o sonho de dormir em uma confortável casa 
na árvore em qualquer lugar do mundo. Baseado nas mais de 10 milhões 

de avaliações de hóspedes, a Hoteis.com divulga os 10 melhores hotéis 
localizados em topo de árvores por meio da premiação Loved By Guests. 
Segundo a empresa, a procura por hotéis em casas na árvore cresceu 
30% em 2016. Se consideradas somente a procura por acomodações em 
árvores, esse número sobre para 33%. Outros dados curiosos: clientes 
que querem dormir em uma nave espacial (28%); fazer check-in em 
um hotel feito de ouro (24%); ou descansar em um hotel feito de gelo 
(23%). Veja quais são os hotéis em casas na árvore bem avaliados em 
(http://bit.ly/2qcGfeL).

H - Melhorar o Sono 
O sono é extremamente importante para a saúde de cada pessoa. O 
viajante, quando tira suas merecidas férias e tem tempo para descansar 
da rotina corrida, pode e deve levar em consideração locais que vão lhe 
proporcionar uma boa noite de sono. Alguns hotéis têm uma grande 
preocupação com a qualidade do sono dos hóspedes e desenvolvem 
diferentes serviços para oferecer uma experiência excepcional. O Six 
Senses Zil Pasyon, localizado na ilha exclusiva Félicité no arquipélago de 
Seychelles, é um desses estabelecimentos. O resort lançou a campanha 
‘Sleep With Six Senses’, programa criado em parceria com um médico 
especializado no assunto, o renomado Dr. Michael J. Breus. Saiba mais 
em (www.visiteseychelles.com).

I - Live Marketing 
A 17ª edição do Ampro Globes Awards, maior premiação do Live 
Marketing no Brasil, vai acontecer no recém-inaugurado Palácio 
Tangará, o primeiro hotel da alemã Oetker Collection na América 
do Sul. Cercado pelo Parque Burle Marx, o espaço vai abrigar a 
cerimônia num elegante salão com terraços voltados para o parque 
e capacidade para 530 convidados. As inscrições encerram-se no 
próximo dia 30. Ainda podem se inscrever agências de Live Ma-
rketing associadas ou não à Associação de Marketing Promocional 
e marcas que realizaram trabalhos diferenciados e criativos. As 
inscrições podem ser feitas online no site oficial da premiação: 
(www.amproglobesawards.com.br).

J - Aperfeiçoamento de Gestores
A Trevisan Escola de Negócios montou um projeto gratuito de capacita-
ção de pequenas e médias empresas. O Trevisan 360°, que recebeu este 
nome por reunir os pontos de atualização mais relevantes do cenário 
atual para as PMEs, está em sua segunda edição e traz ensinamentos 
de profi ssionais que são referências no mercado. Marcado para o dia 
10 de junho, das 9h00 às 15h00, na Unidade Tiradentes, o treinamento 
foi pensado de maneira a oferecer ferramentas úteis para o aperfei-
çoamento profi ssional de gestores, com foco nos principais pontos de 
desenvolvimento das PMEs frente aos desafi os do setor empresarial no 
período de instabilidade enfrentado pelo país. Inscrições e informações 
tel. 3138-5201 ou (www.trevisan.edu.br). 

consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

A - Técnico Gratuito
Capacitar o aluno no desenvolvimento de sistemas integrados de 

jetos de pesquisa na área de Ciência da Computação em toda a região. 
O programa oferece apoio a “duplas” de pesquisadores – ou seja, estu-
dantes de Mestrado ou Doutorado e seus professores A cada ano os

O setor farmácias e perfumarias teve o maior aumento em seu 

faturamento real, com 16,1%.

O resultado, porém, não 
interrompe a série de 
crescimento no fatura-

mento do setor. Vale destacar 
que a média diária das vendas 
reais em fevereiro de 2017 foi 
2,7% superior a fevereiro do ano 
passado, o que torna o resultado 
de -0,8% mais favorável do que 
pode parecer com a análise 
isolada do número. 

Assim, o varejo paulista re-
gistrou faturamento real de R$ 
45,3 bilhões no mês, R$ 370,9 
milhões abaixo do valor apu-
rado em fevereiro de 2016. No 
acumulado dos dois primeiros 
meses deste ano, as vendas 
no varejo cresceram1,7%, 
em termos reais, o que que 
representa R$ 1,6 bilhão a 
mais de receita. Considerando 
os últimos 12 meses, o setor 
apresentou alta de 0,5% nas 
vendas. Os dados são da Pes-
quisa Conjuntural do Comér-

Indústria da 
construção quer 
aprovação de 
reformas

O presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), José Carlos 
Rodrigues Martins, disse, após 
encontro com o presidente Mi-
chel Temer, que a crise política 
não pode comprometer o trâmi-
te das propostas de reformas 
apresentadas pelo governo. 
“O que é vital é o aspecto da 
continuidade das reformas. 
Entregamos [ao presidente 
Temer] alguns aspectos neces-
sários para a construção civil, 
mas principalmente apoio para 
a continuidade das reformas”, 
disse Martins sem entrar em 
detalhes sobre as propostas 
apresentadas. “Nossa visão é 
de que o Brasil não pode parar. 
Temos de continuar as coisas”, 
acrescentou.

Segundo o empresário, a 
aprovação das reformas, pelo 
Legislativo, será um sinal posi-
tivo a investidores estrangeiros. 
“A gente pode ter duas leituras. 
Se nesse instante o Congresso 
cumprir a obrigação de discutir e 
aprovar as reformas que o Brasil 
necessita, o sinal que se dará ao 
exterior será maravilhoso, por-
que mesmo com crise política, o 
Brasil continua andando”, disse 
ele. “Agora, se o Congresso Na-
cional não fi zer a parte dele, aí 
sim poderá ter algum problema. 
Nesse momento depende muito 
mais do Poder Legislativo do que 
realmente do Poder Executivo”, 
completou (ABr).

A taxa média de juros do rotativo do cartão

de crédito registrou queda recorde.

As taxas de juros do rota-
tivo do cartão de crédito que 
tiveram queda “expressiva” 
em abril, devem continuar 
a cair nos próximos meses, 
com as novas regras de uso 
do empréstimo. A avaliação 
é do chefe do Departamento 
Econômico do Banco Central 
(BC), Tulio Maciel. Desde o 
dia 3 de abril, os consumidores 
que não conseguem pagar in-
tegralmente a fatura do cartão 
de crédito, só podem fi car no 
crédito rotativo por 30 dias. 

A nova regra, fi xada pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
obrigou as instituições fi nan-
ceiras a transferirem para o 
crédito parcelado, que cobra 
taxas menores. “O intuito da 
medida era reduzir o risco 
dessas operações. Buscava 
interromper essa permanên-
cia sem horizonte de tempo 
no rotativo. Portanto, aquele 
indivíduo que fi cava rolando 
indefi nidamente, depois de 
30 dias teria que migrar para 
outra modalidade. Isso propi-
ciaria condições para redução 
do custo”, explicou Maciel.

A taxa média de juros do 
rotativo do cartão de crédito 
registrou queda recorde de 
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Apesar de queda em fevereiro, varejo 
segue trajetória de recuperação

As vendas no comércio varejista do Estado de São Paulo registraram queda de 0,8% em fevereiro, na 
comparação com mesmo mês de 2016

rão Preto (4,4%). Das nove 
atividades pesquisadas, três 
mostraram aumento em seu 
faturamento real em fevereiro, 
na comparação com mesmo 
mês de 2016: farmácias e per-
fumarias (16,1%), autopeças 
e acessórios (13,0%) e outras 
atividades (0,9%). 

O varejo deu andamento a 
um processo de lenta recupe-
ração de seu movimento. Até o 
momento, há uma combinação 
positiva de elementos determi-
nantes para o comércio varejis-
ta que acabam por fundamentar 
a melhora nos indicadores de 
confi ança dos consumidores 
e empresários, constatada há 
meses pela FecomercioSP. São 
eles: a queda da infl ação, o ciclo 
de cortes na taxa básica de juros 
e a elevação na renda agrícola 
por causa do forte aumento de 
exportações de commodities 
(FecomercioSP).

cio Varejista no Estado de São 
Paulo, realizada mensalmente 
pela FecomercioSP. 

Entre as 16 regiões analisadas 
pela Federação, sete apresen-

taram crescimento no fatura-
mento real na comparação com 
o mesmo mês de 2016, com 
destaque para Marília (8,7%), 
Araraquara (8,2%) e Ribei-

Juros do rotativo do cartão 
devem continuar a cair

67,8 pontos percentuais (pp) de 
março para abril, quando fi cou 
em 422,5% ao ano. No caso dos 
clientes que pagaram o valor 
mínimo da fatura, a taxa de 
juros caiu de 431,1% ao ano, em 
março, para 296,1% ao ano, em 
abril. Já aqueles consumidores 
que atrasaram ou não pagaram 
o valor mínimo, pagam uma taxa 
de juros bem maior: 524,1% ao 
ano, com recuo de 4,6 pontos 
percentual em relação a março. 
Com essas duas taxas, tem-se a 
taxa média de 422,5% ao ano.

A taxa do crédito parcelado 

subiu 3,1 pp para 161,6% ao 
ano. No caso das operações 
de fi nanciamento parcelado no 
cartão de crédito, originárias 
do rotativo, a taxa fi cou em 
151,2% ao ano. A expectativa 
é de continuidade da redução 
das taxas. “Os efeitos plenos 
da medida serão observados 
somente ao fi nal de maio, ou 
talvez ainda em junho”, des-
tacou Maciel. Ele acrescentou 
que na primeira semana de 
maio a taxa de juros de quem 
pagou o valor mínimo da fatura 
caiu para 267,7% ao ano (ABr).
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Capitalismo
de Estado Mafi oso

Neste mundo 

tumultuado por 

interesses confl itantes, o 

poder fi nanceiro no livre 

mercado confronta-se 

com o poder fi nanceiro 

do capitalismo de Estado

Nesse meio muitas coisas 
estão mudando, mas se 
no livre mercado a liber-

dade é restrita, no capitalismo 
de Estado só há deveres, não 
há liberdade nem direitos com 
o Estado comandado pelos do-
nos do poder que podem tudo. 
Pairam incertezas quanto ao 
futuro. No Brasil, a tendência 
é para o capitalismo de Es-
tado mafi oso, dominado pela 
corrupção e acordos espúrios 
com o dinheiro público. 

Governo e atividade econô-
mica não deveriam se imiscuir, 
pois só promovem a corrupção 
para benefício de poucos e 
miséria para o restante da 
população. Os estadistas bra-
sileiros não se dedicaram seria-
mente ao bem do país. O Brasil 
estaria em outra situação, 
mais desenvolvido, se tivesse 
sido administrado por gover-
nantes sérios e competentes 
empenhados na conquista do 
progresso real. Mas isso se 
deve, também e infelizmente, 
pelo despreparo dos cidadãos 
brasileiros.

Estamos atravessando uma 
lamentável situação. Qual a sa-
ída? Os Congressistas aprova-
rão eleição direta e irão perder 
a oportunidade de escolher o 
presidente ao seu feitio? Mas se 
for aprovada, quem seriam os 
candidatos? Os pais da Pátria 
no Congresso deveriam pensar 
no bem do Brasil carcomido 
pela corrupção e bloquear de 
vez a possibilidade de o país 
cair no Capitalismo de Estado 
Mafi oso, sem liberdade nem di-
reitos, em que só há negociatas 
para os membros da quadrilha 
enquanto a desigualdade social 
vai levando o país para a ingo-
vernabilidade, acabando de vez 
com as aspirações das famílias.

O partido dos cidadãos deve 
ser o do Brasil. Raramente os 
gestores públicos se preocu-
param com o equilíbrio das 
contas internas e externas, boa 
educação das novas gerações 
e preservação da natureza. As 
transas corruptas vão de juros, 
swaps cambiais, benefícios es-
peciais, obras superfaturadas, 
privatizações pouco idôneas que 
se de um lado devem ser feitas, 
de outro requerem um rígido 
controle da lisura na transfe-
rência dos patrimônios públicos.

O Brasil não pode conti-
nuar como uma nave sem 
rumo. Enquanto permanecer 
a bandalheira, continuará de-
caindo. Precisamos de reações 
coerentes e inspiradoras, que 
removam o lixo e interrompa 
a decadência; de nada adianta 
a destruição provocada por 
bandos de mascarados.

A jornalista Sarah Chayes, 
em seu livro Ladrões do Es-
tado, faz um levantamento 
dos estragos causados pela 
corrupção, que segundo ela se 
agravaram muito com o forta-
lecimento do individualismo, 
que coloca o ganho como a 
prioridade da vida, e devido 
às oportunidades criadas com 
a abertura da globalização que 
acabou expatriando o dinheiro 
que antes fi cava circunscrito 
aos limites dos territórios 
dos Estados. A displicência 
fi nanceira foi tal que acabou 
contribuindo para as crises 
de 2007 e 2008. Lideranças 
corruptas assumem o poder 
e vão cavando um abismo nas 
fi nanças, abocanhando toda a 
riqueza.

São considerados bons os 
países que acumularam reser-
vas em dólares e, errados, os 
endividados, com exceção dos 
EUA que produzem dólares. 
Trata-se de uma medida do 
progresso distante da verda-
deira evolução, da paz, com o 
aprimoramento da qualidade 
humana. A degradação do Rio 
de Janeiro é outro refl exo da 
decadência geral da humanida-
de que tem agido com displi-
cência a respeito do signifi cado 
da própria vida, pois sua tarefa 
é buscar a compreensão da 
lógica que reside na Criação 
e suas leis e, amparada nelas, 
agir de forma construtiva. 

Está faltando o olhar com 
profundidade para o desen-
volvimento cerebral e moral 
dos jovens cada vez mais di-
recionados para a aceleração 
do pensamento, sem refl exão, 
sem metas, sem uma visão da 
dimensão humana nesta fase 
de avanços tecnológicos. O 
homem não é máquina e suas 
capacitações precisam ser 
despertadas desde cedo. Que 
o Brasil possa se tornar de fato 
uma pátria iluminada de paz, 
progresso e felicidade. 

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel e é 
associado ao Rotary Club de São 

Paulo. É articulista colaborador de 
jornais e realiza palestras sobre 

temas ligados à qualidade de vida. É 
também coordenador dos sites

www.library.com.br e
(www.vidaeaprendizado.com.br). 

E-mail: (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A defesa do deputado federal 
afastado Rodrigo Rocha Loures 
(PMDB-PR) informou ontem 
(25) ao STF que depositou R$ 
35 mil em juízo. O valor era o 
montante que faltava na mala 
que foi entregue pelos advoga-
dos à Polícia Federal. Em abril, 
Loures foi fi lmado pela PF rece-
bendo a mala, que, segundo as 
investigações, continha R$ 500 
mil, e foi enviada pelo empre-
sário Joesley Batista, dono da 
JBS. Na terça-feira (23), após 
a defl agração da operação que 
afastou Loures do mandato, os 
advogados deles devolveram a 
mala com R$ 465 mil, R$ 35 mil 
a menos.

No documento em que ates-
taram a apreensão, os policiais 
contaram 9,3 mil notas de R$ 
50. Na ocasião, a defesa não 
se manifestou sobre a falta do 
dinheiro. Os advogados não es-
clareceram se o valor devolvido 
hoje também estava na mala. 
Pela denúncia apresentada, 
Loures aparece também em 

Deputado afastado Rodrigo Rocha Loures.
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Ontem (25), o presidente 
do Senado, Eunício Oliveira, 
leu requerimento que pede a 
instalação de uma Comissão 
Parlamentar Mista de Inqué-
rito (CPMI) para investigar 
irregularidades envolvendo a 
empresa JBS e sua holding, a 
J&F, incluindo as operações 
fi nanceiras com o BNDES. A 
próxima etapa é a conferência 
das assinaturas, e se for confi r-
mado o apoio de 27 senadores 
e 171 deputados, a comissão 
será defi nitivamente instalada.

Segundo o autor do pedi-
do, senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO), o requerimento 
tem assinaturas de 32 sena-
dores e pelo menos 200 de 
deputados. Ele explicou que o 
objeto da investigação é veri-
fi car fraudes e irregularidades 
em aportes concedidos pelo 
BNDES e por sua subsidiária, 
a BNDESPar, à JBS a partir 
de 2007. Os aportes estão sob 
investigação da Polícia Fede-
ral, que defl agrou, em maio 
de 2017, a Operação Bullish.

Também será averiguada 
a compra e venda de partici-
pação na empresa pela BN-
DESPar, que detém relevante 
parte do capital social da JBS. 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, leu requerimento 

que pede a instalação de uma CPMI para investigar 

irregularidades envolvendo a JBS.

O Senado 
não é “mero 
carimbador” 
de matérias 
que chegam 
da Câmara 

O presidente do Senado, 
Eunicio Oliveira, disse 
que não fez acordo de 
líderes contemplando o 
prazo mínimo de sete dias 
para examinar medidas 
provisórias que chegarem 
da Câmara. Essa decisão 
foi monocrática, feita pelo 
então presidente da Casa, 
Renan Calheiros, “porque 
ele tinha poderes para isso, 
assim como tem este presi-
dente”. Os esclarecimentos 
foram prestados diante 
dos questionamentos das 
senadoras Gleisi Hoffmann 
(PT-PR) e Vanessa Grazzio-
tin (PCdoB-AM) sobre a vo-
tação da MP 763/2016, que 
liberou saques do FGTS. 

A apreciação da MP 
aconteceu fora do prazo 
regimental de duas sessões 
de discussão no Plenário. 
Esse também era um dos 
pontos do acordo de líderes 
fechado na época de Renan. 
Eunício garantiu que, em 
alguns casos, quando não 
for regimental, iria soli-
citar sempre autorização 
das lideranças como fez 
ontem (25). Mas alertou 
sobre as prerrogativas da 
presidência.

“Nos demais casos, em 
relação a prazo, a Mesa 
tem liberdade de, che-
gando e sendo lida antes 
das duas sessões delibe-
rativas, pautar as matérias 
enquanto não houver, por 
esta Presidência, um outro 
entendimento, obviamente 
com apoio dos líderes desta 
Casa”.

Ressaltou ainda que o 
Senado não é “mero ca-
rimbador” de matérias que 
chegam da Câmara e que a 
medida vale para as duas 
Casas. Ele concordou com 
as senadoras sobre a neces-
sidade de dialogar com o 
presidente da Câmara para 
encontrar uma solução que 
permita ao Senado fazer 
alterações nas MPs e que 
elas voltem em tempo de 
serem apreciadas pela Câ-
mara sem perder a validade 
(Ag.Senado).

O atual cenário de res-
trições, advertiu, tem 
causado grandes difi -

culdades, uma vez que para 
2017 a verba disponível será de 
R$ 2,34 bilhões, sem contar os 
contingenciamentos.

“Precisamos de pelo menos 
mais R$ 800 milhões por ano 
pra que o Brasil tenha uma 
esquadra de acordo com suas 
necessidades. Isso precisa ser 
acertado, ou a nossa esquadra 
de superfície vai desaparecer 
em pouco tempo”,ressaltou o 
comandante, revelando ainda 
que a Marinha é a Força que 
mais tem sido afetada pela per-
da de verbas. Em virtude dessa 
condição, Bacellar afi rmou que 
a Marinha vive hoje uma situ-
ação “extremamente delicada 
e preocupante”, a despeito 
do quadro técnico altamente 
capacitado e de continuar cum-

Almirante-de-esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e o 

senador Fernando Collor.

Está pronta para votação em segundo turno 
a proposta de emenda à Constituição que inclui 
o crime de estupro no rol de delitos imprescri-
tíveis e inafi ançáveis. A matéria passou ontem 
(25) pela terceira e última sessão de discussão, 
antes da última votação.

De autoria do senador Jorge Viana (PT-AC), 

a PEC determina a punição do estupro inde-
pendentemente de quanto tempo se passou da 
ocorrência até a denúncia do crime. Além disso, 
não será possível ao criminoso ser liberado para 
aguardar julgamento em liberdade mediante 
pagamento de fi ança.

A legislação atual estabelece que, no caso de 

estupro, o tempo de prescrição pode se estender 
até 20 anos. Em caso de estupro de vulnerável 
(menor de 14 anos de idade), a contagem só 
começa após a vítima completar 18 anos. Após 
a votação em segundo turno, a proposta deve 
seguir para análise na Câmara dos Deputados 
(Ag.Senado).

O senador Lasier Martins 
(PSD-RS) considerou “com-
preensível e necessária” a con-
vocação das Forças Armadas 
pelo governo, na quarta-feira 
(24), para conter a depreda-
ção de prédios públicos na 
Esplanada dos Ministérios. 
Menos de 24 horas da edição 
do decreto de emprego do 
Exército para “a garantia da 
lei e da ordem no Distrito 
Federal”, o governo recuou e 
decretou sua revogação.

“Está havendo confusão 
com o que aconteceu em Bra-
sília. A atitude (convocação do 
Exército) foi um ato isolado 
e necessário para conter a 
desordem na Esplanada. Não 

estou defendendo o gover-
no. Foi uma ação pontual, 
porque a Polícia Militar não 
estava dando conta de conter 
a depredação do patrimônio 
público”, argumentou Lasier.

Depois do quebra-quebra 
em Brasília e das incertezas 
que cercam o governo Temer, 
Lasier diz não ter dúvidas de 
que ‘o país está no rumo da 
decadência’. “Esta sucessão 
de escândalos e notícias ruins 
leva a sociedade a cobrar res-
postas urgentes. Sem mudan-
ças, não chegaremos a lugar 
nenhum. O Brasil precisa de 
moralidade e, daí, a governan-
ça virá atrás”, acredita Lasier 
(Ag.Senado).
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Senador Lasier Martins (PSD-RS).

Geraldo Magela/Ag.Senado

Situação orçamentária da 
Marinha é ‘preocupante’, 

alerta comandante
Para possuir uma esquadra digna da relevância geopolítica do Brasil, a Marinha precisa de destinações 
orçamentárias anuais entre R$ 3,2 bilhões a R$ 3,4 bilhões, disse o comandante da Marinha, almirante-
de-esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, em audiência na Comissão de Defesa Nacional, ontem (25)

sidente da Comissão, Fernando 
Collor (PTC-AL), trabalhará 
com os demais membros na 
identifi cação de fontes de re-
cursos adicionais.

Uma das maiores prioridades 
da Marinha continua sendo o 
programa de submarinos nucle-
ares. O senador José Agripino 
(DEM-RN) chamou a atenção 
para a importância científi ca do 
projeto. Desenvolvido em par-
ceria com a França, o primeiro 
submarino teve o projeto de sua 
fase básica fi nalizado em janei-
ro, e, segundo Bacellar, a cons-
trução de fato deve começar em 
2020. “Um submarino nuclear já 
é um grande avanço para nós, 
ainda que não lancemos mísseis 
balísticos. E talvez nem seja o 
momento pra desenvolvermos 
isso, exigiria uma necessidade 
estratégica”,— afi rmou o mili-
tar (Ag.Senado).

prindo plenamente sua missão 
constitucional. 

O senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG) afirmou que a 
comissão tem a obrigação de 
suprir as necessidades brasilei-
ras de defesa marítima. “Basta 

ver a idade de nossas fragatas 
e corvetas, é uma defi ciência 
gravíssima. Se a situação hoje 
é relativamente tranquila, num 
futuro médio nós não sabemos 
o que pode acontecer”, alertou 
o senador, reiterando que o pre-

Presidente do Senado lê requerimento 
para instalar CPMI da JBS

A CPMI deverá analisar ainda os 
termos e condições e a fi scaliza-
ção das delações e colaborações 
premiadas fi rmadas com o MP e 
homologadas pelo STF. Ataídes 
quer entender melhor por que 
os acordos que benefi ciaram os 
irmãos Batista têm multas de 
baixo valor, sem pena de prisão 
e monitoramento eletrônico, 
com permissão inclusive para 
fazerem viagens ao exterior.

Outros pontos como os 
ganhos expressivos que os 
colaboradores obtiveram com a 
divulgação do acordo, ao fazer 

investimentos no mercado de 
capitais dias antes, inclusive 
maiores do que a multa pro-
posta a ser paga; a existência 
de um cartel no mercado de 
proteínas animais, gerando 
prejuízos aos produtores 
rurais em decorrência desse 
monopólio; e a existência de 
irregularidades fiscais pe-
rante os governos estaduais 
e federal, num débito com 
a Previdência estimado em 
quase R$ 2 bilhões, também 
serão objeto de investigação 
(Ag.Senado).

Ação do Exército em 
Brasília foi ‘compreensível 

e necessária’
Loures deposita R$ 35 mil que 

faltavam em mala devolvida à PF

uma das conversas gravadas 
com Ricardo Saud, ex-diretor 
de Relações Instituições da 
J&F, concordando em apre-
sentar uma prévia do relatório 
da MP do Refi s, que ainda não 
era público. 

Posteriormente, Rocha Lou-
res foi fi lmado recebendo R$ 
500 mil enviados por Joesley 
Batista. Loures é apontado 
como intermediário do pre-
sidente Michel Temer para 

assuntos do grupo J&F com 
o governo, de acordo com de-
núncia do MPF, com base em 
áudio de conversa gravada por 
Joesley. Em pronunciamento 
no último sábado (20), o pre-
sidente Temer afirmou que 
indicou Rocha Loures apenas 
para ouvir “as lamúrias” de Jo-
esley Batista e negou que, com 
isso, o empresário fosse obter 
alguma vantagem ou benefício 
no governo (ABr).

PEC torna estupro crime imprescritível



netjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171

Página 5São Paulo, sexta-feira, 26 de maio de 2017

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0022655-
71.2011.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 
de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
CLAYTON GODOY, CPF. 043.841.418-74,RG 13.635.750-7 que C. MÓDULO Cooperativa de 
Trabalho de Professores e Aux. de Adm. Escolar, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o 
recebimento de R$ 4.646,16 (Out/2011), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 

de conversão de mandato inicial em 
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FUNCIONÁRIO ASSUMIU O CARGO COMO SÓCIO
Funcionário recebeu proposta para ser sócio da empresa, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR
Os sócios de uma empresa que recolhem o INSS pela folha de paga-
mento com base no valor do Pró-Labore, inferior ao teto, podem 
complementar o recolhimento como contribuinte individual?  
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOLSA AUXÍLIO
Qual o valor máximo que a empresa pode conceder como bolsa auxílio 
ao funcionário. Há incidência de encargos? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTAMENTO DURANTE AS FÉRIAS
Quando o funcionário estiver de férias e ocorrer o afastamento 
como deveremos proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOLICITAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Empresa pode solicitar como complemento do exame admissional 
outros exames mais complexos, com intuito de verificar o estado de 
saúde do funcionário, por não termos PPRA, PCMSO e demais progra-
mas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO
Empresa pode executar a modalidade de contrato por prazo determi-
nado, qual o prazo mínimo, pode ser renovado? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SAQUE DO FGTS POR PROCURAÇÃO
O saque do FGTS pode ser efetuado por meio de procuração? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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7ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1087712-17.2014. 
8.26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ORLANDO 
OKANISHI, CPF. 006.285.578-68 que, VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma Ação Monitória 
ora em fase de Cumprimento de Sentença -o ao 

, 

 

Essa etapa foi concluí-
da este mês. Agora, a 
equipe, liderada pelos 

cientistas Paulo Artaxo e Niro 
Higuchi, vai realizar medições 
da atmosfera e do clima do 
Observatório da Torre Alta da 
Amazônia (Atto, na siga em 
inglês), uma estrutura de 325 
metros de altura erguida no 
meio da fl oresta.

“Nesta primeira etapa en-
contramos resultados inédi-
tos. Pela primeira vez, foram 
quantifi cados os episódios de 
transporte de poeira do Saara 
com medidas em solo, já que 
as determinações anteriores 
eram feitas com medidas de 
satélites muito menos precisas 
e sem especifi cidade. Também 
foram realizadas medidas de 
compostos orgânicos voláteis, 
caracterizando emissões da 
copa das árvores e, pela pri-
meira vez, foram detectadas 
emissões de sesquiterpenos 
[composto de hidrocarbone-
tos encontrados em plantas e 
animais] por bactérias no solo, 
resultado também inédito”, 
explicou o pesquisador Paulo 
Artaxo, presidente do Comitê 
Científi co do Programa de Gran-
de Escala Biosfera-Atmosfera 
na Amazônia.

As descobertas vão desde as 
medidas de metano, dióxido 
de carbono, ozônio e outros 
gases de efeito estufa aos efei-
tos dos aerossóis no balanço 
radiativo. Na nova etapa, os 
pesquisadores poderão verifi -
car as variações encontradas 
na fl oresta de acordo com a 
altitude. “A medida de com-
postos atmosféricos em uma 
altura de 325 metros permite 
que o raio de infl uência passe 
de algumas centenas de metros 
para centenas de quilômetros, 
aumentando a abrangência das 
medidas. Isso é importante, pois 
a alta biodiversidade da fl oresta 
faz com que emissões possam 
ser diferentes para cada região”, 
disse Artaxo.

De acordo com ele, no en-
tanto, somente a partir de 

Observatório da Torre Alta da Amazônia é uma estrutura de 325 metros de altura

erguida no meio da fl oresta.

Torre Alta está produzindo 
dados estratégicos sobre clima 

Ao longo dos últimos três anos, uma equipe de pesquisadores coletou medidas sobre o funcionamento 
do ecossistema amazônico a 65 e 80 metros de altura e encontrou resultados inéditos, como episódios 

2ª Vara de Registros Públicos. Edital de Citação prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, Processo Nº 1048586- 57.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Katia Maria Aoki Sâmara; Felipe Sâmara; Cloris Razuk Sâmara; José
Estaneslau de França Cabos; Maria da Conceição Mendes Cabos; Valterclea Monteiro da Silva;
Mariocelio Alves de Oliveira; Flavia Monteiro da Silva; José Soares Reis; Gilberto de Jesus; Valtecia
Batista de Souza; Nelson Hais; Marcolino Rodrigues dos Santos; Luiza Gabriela Morales Martinez, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que ANDREA DAS NEVES TEIXEIRA e outro ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Professor Xavier de Lima, 609, 611 e 617, nesta Capital,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias.
Não sendo contestada a ação o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.                                            (26 e 27)

Novatecna Consolidações e Construções S/A.
CNPJ/MF nº 43.072.438/0001-98 - NIRE. 35.300.116.615
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de 2.017, às 10 (dez) horas, na sede social da
Companhia, situada à Rua Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, 349, Vila
Jaguara, CEP. 05117-001, nesta cidade de São Paulo, dispensada a publicação dos
Editais de Convocação e Avisos a que se refere o artigo 124 da Lei 6.404/76, em vista
da presença da totalidade dos acionistas convocados por carta-convocação, da qual
constou a ordem do dia, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos
acionistas da Novatecna Consolidações e Construções S/A. Constatada a presença
dos Diretores, Miriano Rolando Pieroni, Silvio Souza Pieroni e Stefano Souza Pieroni e
em atendimento ao artigo 134, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, foi escolhido para pre-
sidir a Assembleia o acionista Miriano Rolando Pieroni, que convidou a mim, Marília
Perez Domingues, para servir como secretária, ficando assim composta a mesa dire-
tora dos trabalhos. A seguir foram sucessivamente examinados, discutidos e votados
todos os assuntos constantes da pauta, registrando-se as seguintes deliberações to-
madas por voto unânime: I. Aprovados com abstenção dos legalmente impedidos, o
Relatório da Administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício en-
cerrado em 31 de dezembro de 2.016, tempestivamente publicados nos jornais “Diário
Oficial do Estado de São Paulo” e no Jornal “Empresas & Negócios”, simultaneamente
no dia 08 de abril do ano em curso; II. Autorizado o pagamento de dividendos no corren-
te exercício de 2.017 aos acionistas, a critério da Diretoria, sendo ratificados e aprova-
dos os pagamentos já efetuados até a data desta Assembleia. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que depois de lida e achada
conforme vai pelos presentes assinada, ficando consignado que em todas as delibera-
ções deixaram de votar os legalmente impedidos. São Paulo, 17 de abril de 2.017. (assi-
naturas) Miriano Rolando Pieroni - Presidente da Mesa; Marília Perez Domingues -
Secretária da Mesa. Os acionistas: Miriano Rolando Pieroni, Silvio Souza Pieroni e
Stefano Souza Pieroni. Certificamos que esta ata e a lista de presença de acionistas que
a instrui, conferem com os originais constantes dos livros da sociedade. Miriano Rolando
Pieroni - Presidente da Mesa, Marília Perez Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP
nº 193.999/17-1 em 27.04.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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outubro, os estudos da intera-
ção biosfera e atmosfera serão 
iniciados utilizando a totalidade 
dos instrumentos do Atto. “A 
expectativa é proporcionar 
verdade de campo robusta e 
contínua relacionada com os ci-
clos biogeoquímicos, processos 
ecofi siológicos abaixo e acima 
do solo e química da atmosfera 
de uma amostra importante de 
fl oresta tropical na Amazônia 
Central. O mundo, o Brasil, 
inclusive, se benefi ciará com 
a diminuição de incertezas do 
estoque de carbono na Ama-
zônia e de aprimoramentos 
dos modelos climáticos globais 
decorrentes de processos que 
estão sendo descobertos no 
Atto e que são importantes em 
todas as regiões tropicais do 
planeta”, afi rmou.

Dotada de instrumentos para 
fazer medições e coleta de da-
dos, a Torre Atto é um projeto 
do Brasil em parceria com a 
Alemanha, implementado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisa 
da Amazônia (Inpa), unidade 
de pesquisa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações (MCTIC), o 
Instituto Max Planck de Quí-
mica e de Biogeoquímica e a 
Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA). O investi-
mento foi na ordem de R$26 
milhões, divididos em 50% para 
cada governo.

Para Niro Higuchi, equipa-
mentos como a Torre Atto 
podem contribuir para imple-
mentação de políticas e ações 
de controle nacionais com 
ressonância em todo o mundo 
em prol do meio ambiente 
e da biodiversidade. “Está 
produzindo dados estratégi-
cos para que o Brasil possa 
implementar políticas sólidas 
baseadas em ciência na pre-
servação da Amazônia. Com 
melhores parametrizações, 
os modelos do Inpe e os mo-
delos climáticos globais terão 
suas incertezas reduzidas e 
auxiliarão o Brasil a imple-
mentar políticas de adaptação 
coerentes e sólidas, baseadas 
em ciência”, disse.

Na avaliação dos pesquisa-
dores, a ciclagem de carbono 
associada aos fl uxos de água e 

energia são, certamente, os te-
mas principais que a Torre Atto 
auxiliará a entender melhor. 
“Mais especifi camente: monito-
ramento regional do balanço de 
gases de efeito estufa para ligar 
às redes globais de observação 
e monitoramento; quantifi cação 
dos balanços de energia e água 
e melhora das trocas verticais 
de modelos estatísticos; iden-
tifi cação das fontes de aeros-
sóis e compostos orgânicos 
voláteis e as suas infl uências 
no clima; e quantifi cação dos 
fl uxos bióticos e ambientais 
para entender as causas da 
variabilidade e tendências nas 
fontes e sumidouros de gases 
biogeoquimicamente relevan-
tes”, acrescentou Higuchi.

Artaxo ressaltou que o desafi o 
contínuo é manter o laborató-
rio em pleno funcionamento. 
“Nosso grande desafi o é manter 
este laboratório em pleno fun-
cionamento, continuamente e 
a longo prazo. Isso é essencial 
para o país e ajudará em muito 
a entender e combater as mu-
danças climáticas em nosso 
planeta” (MCTI).

Alerta para 
retomada 

agrários
no país

A retomada dos confl itos 
de terra no país foi alvo de 
protestos feitos pelo sena-
dor Paulo Rocha (PT-PA). 
O parlamentar comentou o 
assassinato de 10 trabalha-
dores rurais na região sul 
do Pará, o maior registrado 
desde a chacina de Eldora-
do dos Carajás, há 21 anos. 
“É impressionante que os 
governantes utilizem os 
mesmos métodos violentos 
para proteger o latifúndio. 
Os policiais tinham ordem 
de prisão e não de exe-
cução. A OAB e a CNBB 
já deslocaram advogados 
para o local para apurar 
os fatos”,  informou Rocha.

Em aparte, os senado-
res Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), Gleisi Ho-
ffmann (PT-PR) e Lin-
dbergh Farias (PT-RJ) 
se solidarizaram com as 
famílias das vítimas. Tanto 
Gleisi quanto Lindbergh 
creditaram esse recru-
descimento da violência 
no campo a uma postura 
de repressão aos movi-
mentos sociais por parte 
do governo Michel Temer. 
“Segundo a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), 
foram registrados 61 as-
sassinatos em confl itos no 
campo em 2016. Em 2015, 
foram 50 assassinatos, um 
aumento de 22%”, revelou 
Lindbergh.

Para o senador José 
Medeiros (PSD-MT), a 
violência no campo só vai 
terminar se houver uma 
solução para os processos 
de regularização fundiária 
(Ag.Senado).

XD Comercial, Importação e Exportação S.A.
CNPJ: 14.425.982/0001-78

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 - Em reais
Balanço patrimonial              2016             2015
Ativo  4.666.290,38  4.982.164,85
Ativo circulante  4.366.238,09  4.054.663,13
Caixa e equivalentes de caixa  150.657,21  27.037,91
Caixa –  241,07
Depósitos bancários a vista  106.267,56  21.369,05
Aplicações - pré e pós-fixada  45.743,44  5.427,79
[-] Receita financeira a realizar (1.353,79) –
Clientes  1.099.941,09  1.977.607,26
Clientes a receber  1.099.941,09  1.977.607,26
Outros créditos  225.455,53  153.235,44
Créditos a receber  219.150,30  149.727,81
Créditos de terceiros  250,00 –
Créditos de empregados  6.055,23  3.507,63
Estoques  2.890.184,26  1.896.782,52
Produtos, mercadorias insumos  603.287,00  465.030,00
Estoque em poder de terceiros  2.286.897,26  1.431.752,52
Ativo não-circulante  209.822,29  852.551,72
Ativo realizável a longo prazo  1.270,00 –
Sócios, administradores em pessoas ligadas  1.270,00  –
Imobilizado  208.552,29  852.551,72
Industrial e administrativo  308.660,28  1.158.108,03
[-] Depreciação acumulada (100.107,99) (305.556,31)
Contas de compensação  90.230,00  74.950,00
Bens remetidos para demonstrações  90.230,00  74.950,00
Bens Recebidos em Comodato  90.230,00  74.950,00

Balanço patrimonial              2016             2015
Passivo  4.666.290,38  4.982.164,85
Passivo circulante  865.584,95  2.664.387,77
Obrigações trabalhistas e sociais  25.024,34  19.372,36
Obrigações com pessoal  18.661,84  9.738,44
Obrigações previdenciárias  6.362,50  9.633,92
Obrigações tributárias  108.712,58  138.420,27
Tributos a recolher  71.932,18  73.518,56
Tributos retidos  221,40  485,06
Apropriação IRPJ e CSLL  36.559,00  64.416,65
Empréstimos e financiamentos  –  337.175,11
Empréstimos nacionais –  337.175,11
Outras obrigações  731.848,03  2.169.420,03
Adiantamentos de clientes  703.400,73  1.628.399,33
Contas a pagar  28.447,30  541.020,70
Passivo não - circulante  2.079.484,04  2.109.150,29
Exigível a longo prazo  2.079.484,04  1.784.903,84
Outras obrigações  1.806.454,01  1.784.903,94
Empréstimos a terceiros  91.208,57  91.208,50
Sócios, administradores e pessoas ligadas  1.715.245,44  1.693.695,44
Obrigações fiscais  273.030,03  324.246,35
Parcelamentos tributários  274.604,62  324.246,35
[-] Juros a apropriar  sem parcelamento (1.574,59) –
Patrimônio liquido  1.721.221,39  208.626,79
Capital social  1.003.921,00  1.003.921,00
Capital subscrito  1.003.921,00  1.003.921,00
Lucros ou prejuízos acumulados  607.040,39 (890.274,21)
Lucros ou prejuízos acumulados  607.040,39 (890.274,21)
Contas de compensação  110.260,00  94.980,00
Bens recebidos para demonstrações  110.260,00  94.980,00
Bens recebidos em comodato  110.260,00  94.980,00

Demonstrações dos resultados              2016               2015
Operações continuadas -Receita bruta  1.746.942,18  3.799.430,84
(-) Deduções da receita bruta (133.765,15) (323.893,47)
Receita liquida  1.613.177,03  3.475.537,37
Custo dos produtos, mercadorias e serviços (19.033,12) (513.223,64)
Lucro bruto  1.594.143,91  2.962.313,73
Despesas e receitas (709.468,22) (2.366.055,07)
Administrativas (709.468,22) (2.369.024,96)
Pessoal (249.839,78) (293.430,10)
Demais despesas administrativas (459.628,44) (2.075.594,86)
Outras despesas e receitas –  2.969,89
Resultado antes das receitas e
  despesas financeiras  884.675,69  596.258,66
Despesas e receitas financeiras (20.380,51) (58.136,84)
Resultado antes dos efeitos tributários  864.295,18  538.121,82
Imposto de renda e contribuição social (149.104,71) (324.288,03)
Resultado líquido do exercício  715.190,47  213.833,79
Demonstração das Reserva
  mutações do       de lucro
    patrimônio  Capital  Lucros a Prejuízos
     líquido           social     distribuir    acumulados            Total
Saldos  01/01/15  1.003.921,00  556.115,19  (1.336.299,11)  223.737,08
Ajustes de exercícios
 anteriores – –  (52.944,08)  (52.944,08)
Dividendos distribuídos –  (176.000,00) –  (176.000,00)
Lucro do exercício  –  213.833,79 –  213.833,79
Saldos 31/12/15 1.003.921,00 593.948,98  (1.389.243,19)  208.626,79
Ajustes de exercícios
  anteriores –  – 1.065.969,13 1.065.969,13
Dividendos distribuídos –  (268.565,00) –  (268.565,00)
Lucro do exercício –  715.190,47 –  715.190,47
Saldos 31/12/16  1.003.921,00 1.040.574,45  (323.274,06) 1.721.221,39

Diretoria: Frank Dayan Azulay - Diretor Presidente
Contador: Francisco Devaldo da Silva  - TC CRC: 1SP 107.365/O-0

Ceci Soares Krahenbuhl Piccina - Diretora Presidente
Lazaro Venancio da Silva - CRC TC 1 SP 195828/0-7

Demonstração do Resultado dos Exercícios     31/12/2016    31/12/2015
Serviços Vendidos 150.180,40 800.718,95
Imóveis e participações Imobiliárias 1.152.397,55 982.245,50
Receita operacional bruta 1.302.577,95 1.782.964,45
Impostos e Devoluções (52.936,86) (65.053,89)
Receita operacional liquida 1.249.641,09 1.717.910,56
Custo dos Serviços e Imóveis Vendidos (44.866,02) (142.637,16)
Lucro bruto 1.204.775,07 1.575.273,40
Despesas operacionais
Despesas Gerais e Administrativas (2.585.470,87) (1.908.424,55)
Despesas Tributarias (170.932,41) (194.385,02)
Depreciação e Amortização (29.359,97) (38.394,57)
Despesas Financeiras (4.704,35) (3.124,93)
Receitas Financeiras 497.014,40 477.216,68
Equivalência Patrimonial 784.039,01 1.528.500,82
Resultado operacional (304.639,12) 1.436.661,83
Lucro antes do IR (304.639,12) 1.436.661,83
Provisão para I.R. e C.S.L.L. (195.375,38) (255.615,35)
Lucro liquido (500.014,50) 1.181.046,48

Demonstração do Fluxo de Caixa    31/12/2016    31/12/2015
Atividades Operacionais (645.335,52) 886.501,98
Prejuízo/Lucro Liquido Contábil (500.014,50) 1.181.046,48
Ajustes / Depreciação e Amortização 29.359,97  38.394,57
Variações nos Circulantes
Aumento/Diminuição nas Contas a Receber 58.222,68  157.583,08
Aumento/Diminuição nos
 Estoques e nas Despesas (286.977,19) (721.491,67)
Aumento/Diminuição nas Contas
 a Pagar e Provisões 7.279,89  156.400,04
Aumento/Diminuição nas Contas Diferidas 46.793,63  74.569,48
Atividades de Financiamentos (770.550,70) (821.481,71)
Pagamento de Dividendos (770.550,70) (821.481,71)
Atividades de Investimentos 161.214,88  1.149.727,16
Aquisições de Imobilizado (16.370,00) (5.557,00)
Investimentos em Outras Empresas 177.584,88  1.155.284,16
Resultado de Fluxo de Caixa (1.254.671,34) 1.214.747,43
Caixa equivalente de caixa no inicio do exercício 4.508.734,64  3.293.987,21
Caixa equivalente de caixa no final do exercício 3.254.063,30 3.254.063,30

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Mutações Capital Social Reserva Legal Reserva para Investimentos Reserva de Lucros                Total
Saldos em 31/12/2014  7.000.000,00   865.014,91   2.500.000,00   1.709.743,55   12.074.758,46
Reserva Legal -  59.052,32  -  (59.052,32)  -
Distribuição de Lucros - - -  (900.000,00)  (900.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - -  1.181.046,48   1.181.046,48
Em 31/12/2015  7.000.000,00   924.067,23   2.500.000,00   1.931.737,71   12.355.804,94
Distribuição de Lucros - - -  (650.000,00)  (650.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - -  (500.014,50)  (500.014,50)
Em 31/12/2016  7.000.000,00   924.067,23   2.500.000,00   781.723,21   11.205.790,44

Consurb S/A Empreendimentos Imobiliários
CNPJ: 55.323.455/0001-30

Relatório da Diretoria
No ano de 2016, em face da conjuntura econômica, a empresa priorizou empreendimentos voltados para o segmento popular a fim de canalizar seus recursos para produtos que não trouxessem riscos para sua liquidez acreditando que a 
demanda deste mercado seria maior. A participação em empreendimentos bem sucedidos em Guarulhos e Grande São Paulo confirmou o êxito desta iniciativa e incentivou o aceleramento e a captação de projetos voltados para este segmento. 
Agradecemos aos nossos colaboradores pelo empenho e talento que nos permitiram obter resultados consistentes e aos nossos clientes e acionistas pela confiança em nós depositada.  A Diretoria

Notas Explicativas
1 - Contexto operacional - A sociedade tem por objetivo social a venda e com-
pra de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos por conta 
própria e de terceiros, incorporação imobiliária, prestação de serviços técnicos 
e de administração a terceiros. 2 - Sumário das práticas contábeis - As de-
monstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e a NBC TG 
1.000. a) As receitas são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo 
com as medições físicas de cada contrato, e baseado nos custos incorridos e 
apropriados até a data, pelo mesmo critério. b) As depreciações são calculadas 
pelo método linear, considerando o tempo de vida útil econômica dos bens, de 
acordo com a legislação. c) A Provisão para IR e CS são constituídas com base 
nos livros fiscais apurados de acordo com a legislação em vigor. d) Os Ativos 
a receber e os Passivos a pagar vencíveis no ano de 2.016 estão classificados 
no Circulante. e) O histórico e as projeções do contas a receber indicaram ser 
desnecessária a constituição de Provisão para Devedores Duvidosos.
3 - Estoques              2016              2015
Imóveis para comercialização 813.947,45 809.754,56 
Loteam/incorporação imobiliário em andamento 1.645.876,56 1.363.092,26 
 2.459.824,01 2.172.846,82 
Os estoques estão contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
custos com benfeitorias, e compreendem os imóveis destinados a venda.
4 - Investimentos - a) Investimentos        2016         2015
Incentivos Fiscais  13.073,58  13.073,58 
Total  13.073,58  13.073,58 

Balanço Patrimonial - Ativo     31/12/2016     31/12/2015
Ativo Circulante 7.231.441,47 8.257.358,30
Caixa equivalente de caixa 3.254.063,30 4.508.734,64
Caixa e Bancos 34.780,64 42.777,96
Aplicações Financeiras 3.219.282,66 4.465.956,68
Clientes  1.505.400,97 1.561.637,32
Adiantamentos a funcionários 10.300,00 11.780,17
Estoque 2.459.824,01 2.172.846,82
Despesas Antecipadas 1.853,19 2.359,35
Ativo Não Circulante 5.482.760,66 5.673.335,51
Realizável a Longo Prazo
Investimentos 5.359.771,30 5.537.356,18
Imobilizado 870.690,57 854.320,57
(-) Depreciação/Amortização Acumulada (747.701,21) (718.341,24)
Total do Ativo 12.714.202,13 13.930.693,81
Balanço Patrimonial - Passivo       31/12/2016     31/12/2015
Passivo Circulante 971.094,82 1.084.365,63
Fornecedores 5.687,37 60.075,40
Salários e Encargos Trabalhistas 123.560,70 126.830,57
Encargos Tributários 201.244,60 119.494,58
Dividendos a Pagar 556.370,70 676.921,40
Outras contas a pagar 59.069,57 52.510,16
Imposto Renda e Contribuição Social  25.161,88 48.533,52
Passivo Não Circulante 537.316,87 490.523,24
Receitas diferidas 537.316,87 490.523,24
Patrimônio Liquido 11.205.790,44 12.355.804,94
Capital Social 7.000.000,00 7.000.000,00
Reserva Legal 924.067,23 924.067,23
Reservas Para Investimentos 2.500.000,00 2.500.000,00
Reservas de lucros a disposição da AGO 781.723,21 1.931.737,71
Total do Passivo 12.714.202,13 13.930.693,81

b) Sociedades em conta de Participação
SCP Itapetininga  37.730,56  37.730,56 
SCP Pontal de Guaratuba  134.414,42  126.081,92 
SCP Cabreuva  3.150,00  1.528,50 
SCP Ribeirão Preto/Conquista  173.809,25  169.809,25 
SCP Guarulhos/Itaquaquecetuba  1.200.171,59  146.309,16 
SCP Jardim Imperador  132.074,11  64.174,11 
SCP Engenho do Barão -  22.500,00 
SCP São Carlos  72.462,50  72.598,53 
Equivalência Patrimonial Itapetininga  (1.765,13)  (1.569,88)
Equivalência Patrimonial Pontal de Guaratuba  36.836,13  36.836,13 
Equivalência Patrimonial Bragança  1.367.530,41  1.955.601,17 
Equivalência Patrimonial Cabreuva  (2.339,25)  (717,75)
Equivalência Patrimonial
 Ribeirão Preto/Conquista  (62.252,79)  (57.185,76)
Equivalência Patrimonial 
 Guarulhos/Itaquaquecetuba  (79.643,18)  (79.643,18)
Equivalência Patrimonial Jardim Imperador  (204.650,15)  (202.834,65)
Equivalência Patrimonial Reserva/
 Morada do Engenho  2.266.191,50  2.949.175,01 
Equivalência Patrimonial Engenho do Barão -  616,44 
Equivalência Patrimonial São Car’os  825,85  (531,31)
Total  5.074.545,82  5.240.478,25 
Estes investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, 
cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 31 
de dezembro de 2015 e 2016 e referem-se a sociedade em conta de parti-
cipação. 

c) Outras Participações - Campos de Atibaia Empreendimentos
 Imobiliários Ltda  537.513,45  537.513,45 
Equivalência Patrimonial  (265.361,55)  (253.709,10)
Total  272.151,90  283.804,35 
Este investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, 
cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 
31/12/2015 e 2016 refere-se a participação direta no capital social.
5 - Imobilizado - Imobilizado            2016            2015 Depreciação
Equipamentos Telefônicos  15.025,03  2.555,03 4,00%
Máquinas e Equipamentos  304.923,22  304.923,22 10,00%
Móveis e utensílios  157.709,88  153.809,88 10,00%
Equipamentos de Informática  273.873,85  273.873,85 20,00%
Veículos  112.865,00  112.865,00 20,00%
Instalações  6.293,59  6.293,59 10,00%
Total do custo  870.690,57 854.320,57 
(-) Depreciação Acumulada  (747.701,21)  (718.341,24) 
Total  122.989,36  135.979,33  
6 - Capital Social - O Capital Social de R$ 7.000.000,00 encontra-se total-
mente subscrito e integralizado, sendo representado por 7.000.000 ações no 
valor de R$ 1,00. 7 - Receitas Diferidas - Estão contabilizadas as receitas 
e custos não realizados, decorrente da venda de imóveis. 8 - Reserva Legal 
- Não foi constituída a reserva legal relativa ao resultado do exercício findo em 
31/12/2016, em decorrência do prejuízo. 9 - Seguros - Os seguros contratados 
são suficientes para a cobertura de eventuais perdas. 10 - Contingências - 
Não são conhecidas eventuais contingências que possam afetar o resultado.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF Nº 05.401.842/0001-79 - NIRE Nº 35300384954

Extrato da Ata de AGO realizada em 30/04/2017
Data e horário: às 14 horas do dia 30/04/2017. Local: sede social. Mesa: Presidente: Sr. Kazutomi 
Shigeeda; e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: totalidade. Convo-
cação: dispensada. Ordem do dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) a aprovação 
integral, sem qualquer ressalva, do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstra-
ções Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, que se encontram à disposi-
ção dos acionistas na sede da Companhia desde 20/03/2017 publicado em 14/04/2017 no DOESP e 
no Empresas e Negócios; (ii) a aprovação integral, sem qualquer ressalva, da destinação dos lucros 
apurados no exercício social encerrado em 31/12/2016, no montante total de R$ 16.605.967,46 para 
abatimento dos valores de prejuízos acumulados em exercícios anteriores; (iii) a aprovação do uso 
da Reserva Legal já constituída no valor de R$ 830.298,37 para abatimento dos valores de prejuízos 
acumulados em exercícios anteriores. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. Kazutomi Shigeeda - Presidente da Mesa; Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - 
Secretária da Mesa; Acionistas Presentes: Mitsui & Co. Ltd. (p. Sr. Kazutomi Shigeeda) e Mitsui Gás 
e Energia do Brasil Ltda. (por seu Diretor de Participações, Sr. Rogério Soares Leite). O presente foi 
extraído do original registrado na Jucesp sob o n° 224.035/17-4 em 19/05/2017. Flávia Regina Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.



Os trigêmeos Caio, Camila e Carla foram adotados com dois anos e meio
pelo casal Jeferson Seidler e Silvana Kronemberger 
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O menino veio chorando e simplesmente se jogou nos bra-
ços da futura mãe. Ele tinha febre. Uma das meninas se 
sentou no outro extremo do banco e encarou os dois com 

expressão de raiva. A terceira, sorridente, se sentou no chão e 
começou a brincar distraída com algo caído. Os três tinham dois 
anos e meio na época. “Saímos desse primeiro encontro como se 
tivéssemos sido atropelados. Conversamos e bolamos algumas 
estratégias. Pedimos uma sala reservada, sem pessoas passando 
todo tempo. Não levaríamos brinquedo ou doces, pois as crianças 
deveriam desejar estar conosco e não com o que poderíamos 
oferecer. Na segunda visita, meu fi lho de longe nos avistou, me 
reconheceu, sorriu e correu pra junto de nós como quem diz 
´Vocês? Não acredito que voltaram!'” lembra Silvana.

A mãe, que até hoje guarda os sapatinhos que as meninas usa-
vam naquele encontro (o menino foi descalço), ainda lembra da 
angústia que sentiu no período 
que começou com aquele dia 
e só terminou um mês depois, 
quando Caio, Camila e Carla, 
hoje com 6 anos, fi nalmente 
foram para casa da família.

Neste 25 de maio, Dia Nacio-
nal da Adoção, 7.493 crianças 
no Brasil estão aguardando por 
este momento. No entanto, 
4.826 inscritas no Cadastro 
Nacional de Adoção estão total-
mente disponíveis para integrar 
um novo lar. As demais ainda 
têm vínculos com as famílias de 
origem, situação que possibilita 
recursos que podem inviabilizar 
o processo.

Esse número, porém, é um 
pouco mais de 10% das crianças que vivem hoje em abrigos. 
Segundo levantamento do CNJ, são cerca de 46 mil crianças 
e adolescentes morando longe de seus parentes biológicos e 
ainda distante de lares defi nitivos porque estão em um limbo 
judicial, à espera da conclusão do processo de destituição 
familiar.

Do outro lado da lista, 39.633 pretendentes à adoção esperam. 
A maioria, cerca de 80%, não declara preferência por raça, 63% 
são indiferentes quanto ao sexo da criança, 32% aceitam adotar 
irmãos ou crianças com algum tipo de problema de saúde. Se-
gundo a professora de direito civil da Universidade de Brasília 
Suzana Borges Viegas, o perfi l traçado pelos requerentes não é 
a principal causa da morosidade dos processos.

Conheça as regras 
para adotar uma 
criança no Brasil
Aguardando no corredor frio, sentado num banco de 
cimento, Jefferson Seidler, de 42 anos, sentia as mãos 
suadas de ansiedade. Eram seus fi lhos, esperados por 
tanto tempo, que estavam chegando. A voz embargou 
ao avisar a esposa, Silvana Kronemberger, de 41 anos: 
“Acho que são eles vindo ali”. Semanas atrás, uma 
ligação dela quase o fez cair da cadeira. “Jefferson, está 
sentado? Então senta. São três! Isso mesmo: trigêmeos. 
E aí, vamos?”, indagava ela com um sentimento misto de 
alegria e tensão. Foram quatro anos de gestação e uma 
proposta bem maior do que o registrado no Cadastro 
Nacional de Adoção (queriam uma criança, com menos 
de três anos).

“O que de fato contribui para 
a demora é toda a burocracia da 
tramitação judicial. As varas de 
infância não podem abrir mão 
de nenhum procedimento exigi-
do por lei, inclusive para evitar 
problemas como de rejeição. E 
algumas fases são extensas. A 
fase de regularização da situa-
ção da criança, por exemplo, 

dura cerca de um ano. O rompimento de vínculo com a família 
de origem deve ser feito com muita cautela porque a intenção do 
Estado é, primeiramente, tentar fazer com que a criança fi que 
com a família de origem”, explica.

Uma das medidas para reduzir esse tempo seria, na opinião 
da especialista, aumentar o número de funcionários nas Varas 
da Infância. Ela também defende a aprovação de um projeto 
de lei, apresentado em fevereiro pelo Ministério da Justiça e 
da Segurança Pública, que determina prazos para a tramitação 
do processo. O projeto prevê ainda a concessão de guarda 
provisória mais rápida. “Essa novidade garante que as famílias 
já fi quem com as crianças antes da conclusão do processo”, 
explica Viegas.

A espera, segundo a mãe dos trigêmeos, Silvana Kronemberger, 
vale a pena. “Meus fi lhos são a maior representatividade do amor 
de Deus por mim. Ele me deu a honra de amá-los e educá-los para 

serem pessoas plenas, homem 
e mulheres pra fazerem deste 
mundo um lugar melhor, serem 
prova de que é possível e que 
vale a pena investir na família”, 
defi ne emocionada.

Como adotar 
uma criança 
no Brasil

Para se candidatar à adoção é 
necessário ter mais de 18 anos e 
ter 16 anos a mais que a criança 
a ser adotada. O processo tem 
várias etapas que variam de 
acordo com o estado e com as 
Varas de Infância (É possível 
consultar os endereços aqui). 
Os documentos solicitados 

também são distintos. De acordo com a unidade da Federação.
Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, o procedimento geral 

segue o seguinte rito:

1) Procure a Vara de Infância e Juventude do seu município 
e se informe sobre os documentos. Para entrar no Cadastro 
Nacional de Adoção são solicitados: identidade; CPF; certidão 
de casamento ou nascimento; comprovante de residência; 
comprovante de rendimentos ou declaração equivalente; 
atestado ou declaração médica de sanidade física e mental; 
certidões cível e criminal.

2) Com documentos em mãos, faça uma petição, que pode ser 
preparada por um defensor público ou advogado particular no 
cartório da Vara de Infância.

3) É obrigatório fazer o curso de preparação psicossocial 
e jurídica para adoção. A duração do curso também varia nos 
estados. No Distrito Federal, são dois meses de aulas semanais.

4) O passo seguinte é a avaliação psicossocial com entrevistas 
e visita domiciliar feitas pela equipe técnica interprofi ssional. Na 
entrevista, é determinado o perfi l da criança que deseja adotar, 
de acordo com vários critérios. O resultado será encaminhado 
ao Ministério Público e ao juiz da Vara de Infância.

5) O laudo da equipe técnica da Vara de Infância e o parecer 
emitido pelo Ministério Público vão servir de base para a sen-
tença do juiz. Se o pedido for acolhido, o nome do interessado 
será inserido nos cadastros, válidos por dois anos em território 
nacional. Se não, é importante buscar os motivos. Estilo de vida 
incompatível com criação de uma criança ou razões equivocadas 

(para aplacar a solidão; para superar a perda de um ente querido; 
superar crise conjugal) podem inviabilizar uma adoção. É possível 
se adequar e começar o processo novamente.

6) A Vara de Infância avisa sobre uma criança com o perfi l com-
patível. O histórico de vida da criança é apresentado ao adotante; 
se houver interesse, ambos são apresentados. A criança também 
será entrevistada após o encontro e dirá se quer continuar com o 
processo. Durante esse estágio de convivência, monitorado pela 
Justiça e pela equipe técnica, é permitido visitar o abrigo onde 
ela mora e dar pequenos passeios.

7) Em seguida, é preciso ajuizar a ação de adoção. Ao entrar 
com o processo, é entregue a guarda provisória, que terá validade 
até a conclusão do processo. Neste momento, a criança passa a 
morar com a família. A equipe técnica continua fazendo visitas 
periódicas e apresentará uma avaliação conclusiva.

8) O juiz vai proferir a sentença de adoção e determinar a 
lavratura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome 
da nova família. Neste momento, a criança passa a ter todos os 
direitos de um fi lho biológico.

Adoção internacional
Para adotar crianças ou adolescentes de outro país, as regras 

são diferentes. O país de origem da criança deve ter ratifi cado 
a Convenção de Haia. A lista com os documentos necessários e 
os procedimentos também são diferentes. As informações estão 
disponíveis na página do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul elaborou um docu-
mento para esclarecer as principais dúvidas sobre esse processo. 
O arquivo está disponível para ser baixado em <http://www.mprs.
mp.br/areas/infancia/arquivos/adocaopassoapassso.pdf>.

A psicóloga Lúcia Soares com o casal adotivo de 
gêmeos Alan e Alana, de 15 anos.
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Campanha "Esperando por você" quer estimular adoção 
tardia. Na foto, os irmãos Rian e Ícaro,

de 11 e 10 anos. 
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Modelo focado em
manter hackers fora

da rede está morrendo

Um estudo recente 

feito pela Varonis 

com a Forrester 

Consulting revelou que 

o modelo tradicional de 

segurança focado em 

soluções pontuais para 

manter os hackers longe 

da rede corporativa está 

morrendo

A pesquisa mostrou que 
as empresas estão in-
vestindo pesado em 

soluções individuais para 
mitigar ameaças, porém 62% 
não sabem onde estão seus 
dados sensíveis, 63% não 
auditam o uso desses dados e 
93% relatam desafi os técnicos 
persistentes com a abordagem 
atual.

Nos últimos 30 anos, vimos 
muitas empresas investindo 
em tecnologias para responder 
a ameaças menores. Hoje, o 
fato de 90% dos entrevistados 
terem revelado que desejam 
uma plataforma unifi cada de 
segurança de dados confi rma 
que os profissionais estão 
fi cando cansados de investir 
tanto em diferentes soluções 
individuais com o objetivo 
de “perseguir” as ameaças. A 
indústria está mudando, e pre-
cisamos adotar um foco mais 
estratégico em relação aos 
dados que estamos tentando 
proteger.

 
Nem todo dado tem valor 

para o seu negócio

Ao perceber a importância 
de adotar um foco mais estra-
tégico para proteger as infor-
mações, deixando de investir 
apenas em soluções pontuais 
para perseguir ameaças meno-
res, as organizações também 
estão começando a perceber 
que, assim como nem todas as 
contas têm o mesmo número, 
nem todos os dados são criados 
igualmente.

Nem todos os dados são 
tão tóxicos para o negócio ou 
seriam tão catastrófi cos se 
fossem violados como são, por 
exemplo, os dados pessoais de 
clientes e de funcionários e 
propriedade intelectual.

Ao entender o que cada dado 
contém e sua natureza, as or-
ganizações podem determinar 
quais informações agregam va-
lor ao negócio e são essenciais 
para os processos críticos da 
empresa para defi nir priori-
dades de remediação antes, 
durante e depois de um ataque.

 
Como seus dados são 

usados?

Entender como as infor-
mações são usadas dentro da 
empresa é o primeiro estágio 
para começar a adotar um 
foco mais estratégico diante 
do cenário atual, em que os 
dados estão crescendo expo-
nencialmente e tendências 
como a Internet das Coisas 
estão criando ambientes com 
maior complexidade.

Basta pensar, por exemplo, 
no modo como as empresas de 
cartões de crédito costumavam 
detectar fraudes. Primeiro, 

elas contavam com um registro 
das transações, por meio do 
qual podiam aprender como o 
cliente se comportava durante 
suas compras. Caso vissem 
algo incomum, como uma 
compra feita em local anormal, 
o banco entraria em contato ou 
apenas bloquearia a transação. 
Isso acabou se mostrando bas-
tante efetivo à medida que as 
transações foram aumentando 
e suas técnicas de análise se 
tornaram mais sofi sticadas.

Por isso, as empresas, em pri-
meiro lugar, precisam garantir 
que estejam fazendo um bom 
trabalho na captação dessas 
transações, especialmente em 
relação ao registro de todas as 
atividades dos usuários dentro 
dos dados. Isso é fundamental 
para que a empresa seja capaz 
de detectar problemas.

 
Quem tem acesso aos 

seus dados?

O modelo focado em manter 
os hackers longe da rede está 
perdendo força nas organi-
zações, fazendo com que os 
negócios passem a planejar 
suas ações partindo do pres-
suposto de que já sofreram 
uma violação de dados ou de 
que há alguém dentro da rede 
se comportando de maneira 
inadequada. Ao que esses 
indivíduos têm acesso?

Um modelo de privilégios 
mínimos é importante para 
reduzir a superfície de ataque 
e o impacto de uma possível 
violação de dados. Imagine, por 
exemplo, que um funcionário 
teve suas credenciais roubadas 
ao conectar-se a uma rede in-
fectada. A quais informações 
esse indivíduo tem acesso e 
podem cair em mãos erradas? 
Quanto menor for o número 
de dados aos quais esses indi-
víduos têm acesso, menor será 
o potencial de dano do ataque.

Outra vantagem de saber 
quem tem acesso aos seus 
dados e ser capaz de rastrear 
como são usados é entender 
também quando eles não são 
usados. Assim, você pode 
encontrar oportunidades de 
arquivar informações ou até 
livrar-se de informações que 
não agregam mais valor ao 
negócio.

 
Abordagem unifi cada é 

essencial para o atual 

cenário de ameaças

O uso de soluções individuais 
de segurança pode até ajudar 
a mitigar algumas ameaças 
específi cas, mas, quando usa-
do de maneira tática, pode 
acabar minando a capacidade 
da empresa de contar com 
uma segurança de dados mais 
estratégica.

Uma abordagem de seguran-
ça unifi cada, por outro lado, 
oferece às empresas a base 
necessária para responder 
mais rapidamente as tentati-
vas de ataque e violações de 
dados e liberar recursos da 
TI para reforçar políticas de 
segurança, procedimentos e 
ações de remediação.

(*) É vice-presidente da Varonis para 
a América Latina.

Carlos Rodrigues (*)

News@TI
Cursos a distância na ESPM

@É essencial que gestores ou profi ssionais liberais, que também 
são marcas e por isso precisam ter cuidado redobrado com a sua 

imagem, saibam analisar as últimas pesquisas sobre o consumidor. Quais 
são as providências que seu cliente toma durante um período de crise e 
pós-recessão? O que ele necessita? Como que ele quer se comunicar com 
o mercado? Essas e outras questões serão amplamente discutidas no 
curso sobre CoolHunting, ministrado pelo especialista no assunto, Gabriel 
Rossi. Inscrições pelo site: http://www2.espm.br/cursos/ead/coolhunting-
-comportamento-do-consumidor-e-os-segredos-das-marcas-fortes

Aplicativos móveis para gestão e vendas no 
varejo  

@A SetaDigital, companhia de Tecnologia da Informação espe-
cializada no setor calçadista, anuncia o lançamento de três 

aplicativos móveis direcionados para a gestão e as vendas no varejo.  
O SetaApp Inventário, que funciona integrado ao sistema de gestão 
empresarial SetaERP, realiza a contagem de produtos no estoque por 
meio da câmera do celular ou de um coletor bluetooth. O SetaApp 
Pré-Venda, por sua vez,  é direcionado aos vendedores, que , por meio 
do app, podem agilizar o processo de venda e diminuir ou extinguir 
fi las no caixa e o SetaApp é um aplicativo que permite demonstrar  as 
análises de vendas e compras para a tomada de decisão no momento 
da aquisição de calçados (http://www.setadigital.com.br/).

Promoção para anunciantes no dia dos namorados
O Pip é uma rede social que possibilita 

interação entre marcas, chefs e seus 
seguidores no fantástico universo da 
culinária. A plataforma conecta pessoas 
que querem compartilhar dicas gastro-
nômicas e receitas das mais básicas às 
profi ssionais. Gera visibilidade a chefs 
de cozinha profi ssionais renomados e, 
também, a empresas do segmento - que 
podem impulsionar posts e anunciar na 
plataforma a fi m de atingir seu público 
alvo. Em comemoração ao Dia dos Namo-
rados, o Pip oferecerá 25% de desconto 
aos anunciantes. 

A promoção é válida de hoje até fi m 
do junho - com prazo de fechamento das 
ações até o último dia de maio - e visa 

aumentar a visibilidade de marca no pe-
ríodo, facilitando a propagação das ações 
de marketing direcionadas para a data.

Por meio da rede social, o usuário ca-
dastrado consegue seguir os perfi s com 
que mais se identifi ca e acompanhar suas 
atualizações, encontrar facilmente recei-
tas (por nomes, ingredientes ou através 
de hashtags), compartilhá-las - inclusive 
em outras redes - e, até mesmo, salvá-las 
em um caderno de receitas pessoal, o que 
torna possível acessá-las também offl ine.

Além disso, a ferramenta funciona 
como um ponto de encontro digital dos 
‘food lovers’, tornando-se o lugar ideal 
para entusiastas da culinária trocarem 
receitas. Além das fotos ilustrativas dos 

pratos, os Pippers também podem incluir 
nas postagens vídeos com dicas de pre-
paros de maneira fácil, rápida e intuitiva.

Já são centenas de milhares de perfi s 
cadastrados no Pip. Entre os usuários 
da plataforma, estão chefs renomados 
como Edu Guedes e empresas como a 
Electrolux Brasil, Arno, Nestlé, Carrefour 
e a Revista AnaMaria.

Para segui-los ou para compartilhar 
o seu caderno de receitas e montar seu 
próprio diário culinário, o usuário pode 
se cadastrar gratuitamente no aplicativo, 
que está disponível na Google Play ou 
na App Store, ou acessar a plataforma 
na sua versão web, disponível em http://
piprecipes.com.

Antonio Phelipe (*)

A busca por um modelo de tecnologia ágil e fl exível vem 
aumentando consideravelmente e evidencia o crescimento 
da adoção de infraestruturas híbridas, a fi m de otimizar 

custos e melhorar a efi ciência. Hoje, não é preciso adquirir ser-
vidores ou fazer cabeamentos. Esse tipo de atividade promove 
escalabilidade, um dos requisitos motivadores para a aquisição 
por parte dos clientes. De acordo com o Gartner, até 2020, 90% 
das empresas adotarão recursos para gerenciamento das infra-
estruturas híbridas.

Companhias que procuram agilidade estão buscando oportu-
nidades nas soluções em nuvem para desenvolver modelos de 
negócios inovadores. A oferta de serviços voltados para Infra-
estrutura como Serviço (IaaS), Software como Serviço (SasS), 
Plataforma como Serviço (PaaS) e Business Proccess como 
Serviço (BPaaS) estão aumentando consideravelmente. Ainda 
de acordo com o Gartner, o mercado tradicional de Data Center 
terceirizado está recuando, enquanto o de IaaS em nuvem e 
hospedagem continua crescendo. Até 2020, os investimentos das 
empresas brasileiras em cloud devem chegar a US$ 20 bilhões. 
As ofertas são tão fascinantes que, até lá, 94% das companhias 
estarão utilizando a tecnologia.

O investimento em uma solução em nuvem pode parecer distante 
da realidade de muitas companhias. Entretanto, com a possibi-
lidade de contratação sob demanda, como ofertado por muitas 
empresas prestadoras desse serviço, trata-se de uma solução de 
alta rentabilidade e baixo custo. Dessa forma, é possível fazer as 
contratações por projetos e períodos específi cos, dispensando 
orçamentos gigantescos.

O universo corporativo 
está em nuvem

Pesquisas recentes apontam que o uso mais comum da nuvem é para gestão de conteúdos e 
compartilhamento de arquivos. Mas é preciso doutrinar os líderes tomadores de decisão para 
entenderem que a capacidade da nuvem vai muito além. Ela é possível e totalmente recomendável aos 
sistemas de alta complexidade. Mais do que armazenar arquivos, a tecnologia comporta lojas virtuais, 
monitoramento de redes, banco de dados, backup, sistemas de gestão como ERP e CRM, entre outros

Mas as vantagens vão além do orçamento reduzido. Flexibili-
dade, praticidade e conectividade são palavras-chave em cloud 
computing. Flexibilidade porque os usuários podem acessar os 
dados corporativos a qualquer hora e lugar, já com possíveis 
alterações realizadas. Praticidade na utilização da base de dados 
que não precisa estar alocada dentro da estrutura da empresa, 
proporcionando redução de custos de infraestrutura e otimizando 
atividades operacionais. E, por fi m, conectividade por permitir que 
diferentes soluções conversem entre si de forma simples e segura.

E por falar em segurança, profi ssionais enxergam o cloud com-
puting como uma tecnologia positiva, mas ainda existem dúvidas 
relacionadas a sua vulnerabilidade. É importante ressaltar que as 
invasões acontecem justamente em sistemas instáveis que não 
receberam os devidos cuidados com a segurança. São necessários 
testes de correção e atualizações constantes para que as regras 
de fi rewall sejam seguidas e a operação não apresente riscos.

Esse novo ciclo exigirá das empresas um planejamento diferen-
ciado e, por parte dos Data Centers externos, uma capacidade 
ainda maior para acolher essa nova demanda. O comportamento 
do mercado dita as regras da estratégia e a situação econômica do 
país forçou as empresas a reverem os investimentos e reduzirem 
os custos. A mudança da lógica do investimento para a contratação 
sob demanda aumentou o alcance da tecnologia, também, para 
micro e pequenas empresas e possibilitou a utilização de nuvens 
menos complexas, aumentando a abrangência da aplicação. As em-
presas que não acompanharem essa nova realidade permanecerão 
obsoletas e assumirão as consequências de fi carem atrasadas no 
processo de transformação digital, um caminho sem volta.

(*) É Head de Negócios em Infraestrutura de TI da Algar Tech

Quando o assunto é gestão 
documental ou organização 
e racionalização de docu-
mentos, uma das áreas mais 
impactadas nas empresas é 
o departamento de Recur-
sos Humanos. Não é para 
menos, uma vez que alguns 
documentos, como a guia de 
previdência dos empregados, 
devem ser guardados por 20 
ou 30 anos, e quase todos 
devem ser arquivados no 
formato original, de acordo 
com a Lei 8.159 – 9/1/1991, 
que regula a política nacional 
de arquivos.

Além disso, milhares de 
cópias de documentos pes-
soais,  comprovantes de 
endereço, carteiras de trabalho, holerites e demais com-
provantes de pagamento assinados crescem em volume à 
medida que passam-se os meses. Toda essa papelada requer 
cuidados que nem sempre as companhias têm. Conheça 
quatro pecados que são comuns no departamento de RH 
que podem ser evitados com plataformas que realizam a 
gestão documental.

Desatualização dos documentos

O maior desafi o do RH é conseguir manter os formulários 
dos colaboradores atualizados com todos os documentos 
necessários arquivados. Alguns precisam ser renovados anu-
almente, e outros semestralmente. Companhias com muitos 
funcionários podem ter difi culdades em alterar esses dados 
com frequência, e correm o risco de serem penalizadas pela 
justiça trabalhista.

Não pensar na 

transformação digital

Uma empresa que não au-
tomatiza seus processos está 
mais propensa a perder docu-
mentos sensíveis, como por 
exemplo o banco de horas de 
um funcionário, e consequen-
temente ter mais gastos, uma 
vez que isso pode implicar mul-
tas astronômicas. Além disso, 
a organização de documentos 
físicos aumenta os custos, já 
que é necessário contratar ou 
deslocar colaboradores para 
executar essa tarefa.

Perda de documentos

Encontrar um arquivo de 
anos atrás, de um determinado 

colaborador, é uma tarefa que pode demandar muito tempo. 
À medida que a empresa cresce, a quantidade de documentos 
aumenta, exigindo uma maior organização. Não ter essas infor-
mações armazenadas digitalmente, pode acarretar em perda de 
dados que são importantes para a companhia.

Não ter cópias de segurança

Acidentes acontecem. Por isso, é importante não cometer o 
erro básico de não fazer cópias de segurança dos documentos. 
Ao salvar um item no sistema, crie sempre uma segunda versão e 
coloque no backup. Faça varreduras semanais para se certifi car 
de que não esqueceu de fazer nenhuma cópia de segurança.

(Fonte: Inon Neves é vice-presidente da Access, segunda maior empresa do 
mundo no segmento de gestão de documentos e informações, presente na 

Austrália, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Costa Rica, Panamá
e Trinidade e Tobago).

Gestão documental: quatro pecados 
comuns que são cometidos pelo RH
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Esta sexta é o primeiro dia da lunação. A Lua Nova em Gêmeos está em harmonia com Júpiter pela manhã, mas em seguida 

à Lua em tensão com Netuno pode trazer confusão e mal-entendidos. De tarde será possível estabilizar as relações. A Lua em 

harmonia com Vênus favorece os contatos e os relacionamentos afetivos. A noite será agitada e pode nos deixar irritados e 

propensos a discussões. A Lua em conjunção com Marte pede ação e por isso uma maneira de canalizar essa energia será at-

ravés do sexo ou de atividades físicas. A Lua em tensão com Saturno pede equilíbrio mas dá força para atividades construtivas.
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Com o Sol em Gêmeos, na casa três, 
a sexta é vibrante para as relações 
amorosas e sexuais. De tarde será 
possível estabilizar as relações. A 
Lua em conjunção com Marte pede 
ação e por isso uma maneira de 
canalizar essa energia será através 
do sexo ou de atividades físicas. 
44/244 – Cinza.

A Lua em harmonia com Vênus favo-
rece os contatos e os relacionamentos 
afetivos. A noite será agitada e pode 
nos deixar irritados e propensos a 
discussões. O bom aspecto da casa 
dois neste fi nal de maio aumenta o 
interesse pelas viagens e a elevação 
espiritual. 09/109 – Azul.

O Sol em seu signo tende a aumentar 
o vigor físico e mental, dando maior 
confi ança e provocando as decisões 
importantes. Pode encontrar difi -
culdades que devem ser superadas 
de forma estratégica e com muita 
diplomacia. Boa disposição para a 
vida sexual.93/293 – Branco.

Está vivendo a fase mais delicada 
do ano, com possibilidade de im-
pedimento para que o que deseja. 
Começa a se voltar mais para si 
mesmo com momentos de refl exão 
e meditação. Aguarde a Lua no signo 
que irá aproxima-lo ao lar e a família. 
55/255 – Cinza. 

Logo virão novidades e boas pers-
pectivas que poderão mudar sua 
vida neste mês de junho. Antes de 
qualquer coisa precisa ter paciência, 
dosando a autoconfi ança e o otimis-
mo exagerado e negativo. Nem tudo 
virá imediatamente, mas se investir 
logo terá o que pretende.10/210 – 
Vermelho. 

Faça planos bem elaborados e valori-
ze a moral. É importante aprimorar a 
questões em andamento e encontrar 
soluções para os obstáculos. Apro-
veite para analisar o que deve ser 
primordial neste momento e deixe 
o menos importante para o fi nal do 
mês.32/132 – verde.

Um melhor convívio com a pessoa 
amada também melhora o ambiente 
social. As dúvidas vão desaparecendo 
a as certezas surgindo. As alianças 
e sociedades iniciadas recentemente 
fi cam mais fi rmes através do enten-
dimento. Bom para melhorar sua 
relação sexual.77/177 – cinza. 

Sua disposição para as relações 
sexuais vai melhorando até o meio 
do mês. Cultive o bem-estar tanto 
material como emocional. Faça 
aquilo que lhe agrada e dê satisfação. 
Não deixe nada para depois, já que 
o início de junho mostrará grandes 
possibilidades.58/358 – azul.

A sexta não será de muitas novidades, 
mas poderá colher os resultados 
daquilo que realizou nos meses 
anteriores. Aproveite para conviver 
com a pessoa amada, amigos e com 
a família. Mantenha a harmonia na 
intimidade.10/310 – marrom. 

Não se sobrecarregue de muita coisa 
a fazer como é bem do seu estilo. 
Algumas atividades podem não se 
desenvolver logo, terá que esperar a 
lua crescente, mas isso é passageiro. 
Mantenha a o astral elevado e empe-
nhe-se em alcançar seus interesses 
pessoais.99/699 – azul.

Aquilo que tenha sido iniciado trará 
resultados positivos no próximo mês 
de junho. Bons momentos ao lado de 
pessoas queridas, amigos, familiares 
e da pessoa amada, tornando a vida 
sexual mais ativa. O Sol em Gêmeos 
faz a família e o meio no qual vive 
mais importante.54/354 – verde.

Neste fi nal de maio começa a me-
lhorar a sua vida fi nanceira, com 
chance de ganhos a mais. Ótimo 
entendimento com a pessoa amada 
leva a uma troca intensa de afeto. 
Terá maior ascensão profi ssional 
e melhoria das condições junto 
aos familiares e no ambiente do 
lar.88/488 – rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 26 de Maio de 2017. Dia de Nossa Senhora de Caravaggio, 
São Felipe Néri, São Zacarias e Dia do Anjo Habuhiah, cuja virtude é a 
nobreza. Dia do Revendedor Lotérico. Hoje aniversaria o cantor e 
guitarrista Lenny Kravitiz que nasceu em 1964 e a atriz e a humorista  
Maria Clara Gueiros que completa 49 anos e o jogador de futebol Alex 
Dias nascido em 1972.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau terá mais possibilidade de êxito 
com a aplicação de sua inteligência aos resultados práticos, menos abs-
tratos ou especulativos. Quando decide usar o seu sendo de estratégia 
e autodisciplina, pode ser uma pessoa muito determinada, trabalhadora 
e tenaz.  A cura é um de seus mais importantes interesses, e o tempo 
excessivo vivido nas grandes cidades pode obscurecer-lhe tempora-
riamente as idéias. Necessita dos ambientes naturais ou campestres 
para refl etir com mais clareza em tudo. No lado negativo tendência à 
inércia ou a irritação.

Dicionário dos sonhos
ESPELHO – Indica exatamente ao contrário do que 
refl ete nele. Um homem vendo-se no espelho sendo 
solteiro é sinal que se casará logo. Se o espelho refl ete 
bem indica alegrias, caso contrário tristezas. Números 
de sorte:  41, 46, 61, 70 e 93.

Simpatias que funcionam
Para esquecer alguém que não ama você: Faça 
qualquer tipo de chá e coloque-o em uma xícara. Vá 
sozinha para um local de sua casa onde a lua possa 
ser vista. Olhe para a lua com a xícara na mão, faça 
um pensamento positivo e diga: “”Lua, ajude-me a 
esquecer o que me faz triste. Lua, apague o que há de 
triste em mim. Lua, tire de mim essa pessoa que me faz 
sofrer””. Depois, beba um gole do chá e jogue o resto 
no chão, oferecendo para a lua. Reze para seu anjo 
protetor. Lave a xícara e passe a usá-la normalmente.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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A mostra coletiva Naïfs da 
Contemporaneidade apresenta  
obras de 8 artistas brasileiros, 
cada um com sua visão própria 
e criativa sobre o universo em 
que vivemos

Interpretar através da ‘arte naïf ’ 
pode não ser tão simples, visto que 
se trata de uma expressão regional 

que percorre o mundo assumindo aspec-
tos de acordo com o que é vivenciado 
pelos artistas. Estes, exibem suas pró-
prias experiências por meio de linhas 
e formas peculiares, sem ter recebido 
formação acadêmica de uma escola de 
Belas Artes. Algumas das principais ca-
racterísticas deste gênero são o uso de 
cores vibrantes, a retratação de temas 
corriqueiros, traços geralmente figurati-
vos, bem como a idealização da natureza 
sem rigor técnico, especialmente em 

relação à perspectiva. Neste sentido, a 
arte chamada “naïf” encontra no Brasil 
o ambiente ideal, que se amplifica ainda 
mais graças à exuberância das florestas, 
à intensa luminosidade e ao conhecido 
calor humano brasileiro. Artistas: Ana 
Denise, Bida, Enzo Ferrara, Ernani 
Pavaneli, Maite, Marcelo Schimaneski, 
Olimpio Bezerra e Thais Gomes.

Serviço: Galeria Jacques Ardies, R. Morgado de Mateus, 
579, Vila Mariana, tel. 5539-7500. Terça a sexta das 10h às 
17h30 e aos sábados das 10h às 16h. Entrada franca. Até 17.

Mirianês Zabot lança no próximo dia 2 de junho o álbum em 
que relê a obra de Gonzaguinha. O show conta com a participa-
ção especial de Claudette Soares, que também faz dueto com 
Mirianês no disco e foi a primeira intérprete do compositor. 
Mirianês Zabôt Canta Gonzaguinha,  Pegou um Sonho e Partiu, 
é o segundo trabalho da cantora, gravado em 2016.  A cantora 
dá vida nova a canções como “Caminhos do Coração”, “San-
grando”, “Espere por Mim, Morena” e “Comportamento Geral”. 
Os arranjos, assinados por Oswaldo Bosbah, sublinham esse 
tratamento: com uma sonoridade moderna, são fi éis à natureza 
do cancioneiro de Gonzaguinha. Mirianês canta acompanhada 
pelos músicos Oswaldo Bosbah (arranjos, produção musical e 
violão), Marinho Boffa (pianista que tocou com Gonzaguinha), 
Rudy Arnaut (guitarra), Welington Moreira Pimpa (percussão), 
François de Lima (trombone) e dois ex-integrantes do Zimbo 
Trio: o baixista Itamar Collaço e o baterista Percio Sapia.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, tel. 2076-9700. Sexta (2) 
às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Mostra coletiva “Arte Naifs”

Cacau - Raimundo Santos Bida

A travessia

SOLIDARIEDADE FRATERNAL: Nin-
guém que se encontre na Terra em gozo 
de plenitude, sem os impositivos da dor 
lapidadora. Em razão desse estado, a soli-
dariedade fraternal é uma necessidade que 
conclama todos os homens ao intercâmbio 
socorrista, de cujo comportamento resul-
tam as demais manifestações do equilíbrio 
e do êxito que todos buscam. Em conse-
qüência desse princípio, a tarefa que nos 
reservamos, objetivando socorrer os irmãos 
que se encontram em desalinho no Mundo 
Espiritual, tem caráter relevante. Todos 
nos encontramos, por enquanto, na forja 
do aprimoramento, quer transitemos na 
indumentária carnal, ou nos encontremos 
despidos das células físicas. Distender ao 
próximo a mão amiga é dever impostergável 
que não nos cabe negligenciar. Todos os 
Espíritos nos encontramos sequiosos de luz, 
necessitados de progresso. Ninguém que 
esteja em clima de excepcional felicidade, 
de modo a dispensar o concurso fraterno 

do seu irmão. Narciso debruça-se sobre as 
águas para contemplar a própria imagem; 
no entanto receia o passar do tempo que 
irá afeá-lo. Nós outros, igualmente, mesmo 
quando nos refugiamos na egolatria, sen-
timos necessidade de auxílio do próximo 
a fi m de alcançarmos as metas superiores. 
Convertamos o nosso contributo de amor em 
auxílio imediato através do esclarecimento 
e da oração aos irmãos que jazem aneste-
siados na ignorância, no além-túmulo, ou 
que padecem perturbações demoradas, ou 
se jungem ao carro de afl ições sem nome, ou 
se detêm vencidos por irreversível remorso, 
ou experimentam a acidez da angústia, ou 
rogam, compungidos e ansiosos, a bênção 
do retorno ao labirinto físico para ressarcir e 
libertar-se. Mediante a oração intercessória, 
ajudamos e nos ajudamos, já, que, orando, 
nos ergueremos a Deus e o Pai nos alcança 
com as suas mercês. (De “Intercâmbio Me-
diúnico”, de Divaldo Pereira Franco, pelo 
Espírito João Cléofas).
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Muito já é dito a respeito 

da importância de 

armazenar e analisar 

volumes imensos de 

informações em uma 

organização

No entanto, começar 
qualquer iniciativa de 
Big Data sem antes 

identifi car quais são as per-
guntas corretas a serem feitas 
sobre seu negócio, poderá 
fazer com que você se afogue 
em um oceano de dados. Mui-
tas vezes, as correlações entre 
diferentes variáveis não farão 
sentido algum. Por exemplo, a 
relação entre o acréscimo no 
consumo de tubos de cobre e 
o aumento da taxa de chuvas 
nada signifi ca, além de uma 
simples hipótese. Por isso, 
cruzar informações sem antes 
identifi car todas as variáveis 
poderá ser, além da perda de 
tempo, um risco. 

Informações isoladas mos-
tram o que ocorreu no passado 
e qual foi o resultado, porém 
quando relacionamos ações, 
metas e desempenho, pode-
mos medir a efi cácia do que 
foi feito e prever cenários. 
Fazendo uma analogia: é como 
um tanque de combustível 
de um veículo cheio. Sozinho 
não permite identifi car muito 
além do volume em litros. 
Porém, quando combinado 
com a motorização do veículo, 
distância percorrida, consumo 
médio, percurso e velocidade 
média, esse informação possi-
bilita-nos uma visão analítica, 
explorando padrões e tirando 
conclusões com embasamento 
concreto. 

O grande pré-requisito para 
se submergir neste oceano de 
informações é ter um conhe-
cimento profundo a respeito 
da organização. Ao ter uma 
visão clara da estratégia de sua 
empresa – que envolve essen-
cialmente uma carta diretriz e 
um plano de negócios – será 
possível identifi car quais são os 
dados que necessitamos para 
medir os resultados. Tais dados 
podem vir de diversos siste-
mas, como CRMs, informações 
públicas de sites confi áveis 
da internet (como IBOPE e 
IBGE), planilhas, entre outros. 
Além disso, é possível combi-
nar estas informações utilizan-
do tecnologias diversas como 
de armazenamento, analytics 
e de metodologias, incluindo 
BSC (balance score card), 
árvores de decisão, algoritmos 
preditivos e aprendizado de 
máquina. 

Com este crescimento ex-
ponencial de informação e 
a facilidade de criar novos 
sistemas utilizando diferentes 
metodologias, é fácil perder-se 
no caminho, já que são neces-
sárias uma visão analítica e 
muita agilidade. Desta forma, 
grande parte das empresas 
acabam gerando apenas rela-
tórios com dados descritivos 
sobre o passado, mas quando 
elevamos o nível de análise 
para preditiva e prescritiva, as 
pessoas mudam seus modelos 
mentais e passam a olhar os 
dados pensando no futuro. 

Em suma, as organizações 
ainda estão aprendendo a 
trabalhar diante de um ciclo 
ininterrupto, no qual se criam 
sistemas capazes de gerar in-
formações e que, por sua vez, 
são aproveitadas para criar no-
vos sistemas com novas infor-

mações e assim por diante. O 
processo de Inteligência de Ne-
gócio é contínuo. Precisamos 
virar para trás e acompanhar 
os resultados de nossas ações, 
mas, ao mesmo tempo, ter um 
olhar preventivo com análises 
preditivas que nos permitam 
tomar decisões e agir antes 
que os problemas aconteçam. 
Quando este trabalho é feito, 
podemos evitar muitas dores 
de cabeça, como ruptura de 
estoque e inativação do cliente. 

Apesar de desafi ante, inves-
tir no Big Data pode represen-
tar uma grande oportunidade 
para qualquer negócio. Para 
ilustrar uma experiência posi-
tiva, vale mencionar um case o 
qual participei pela Termome-
canica, indústria líder no setor 
de cobre e suas ligas. Tínhamos 
um alto volume de dados com 
grande complexidade de aná-
lise, por isso desenvolvemos 
uma árvore de decisão do esto-
que de produtos acabados que, 
por meio dela, permitiu com 
que nossa ferramenta padro-
nizasse a decisão e informasse 
ao colaborador a ação a ser 
tomada para aquele produto. 
Este processo era realizado 
manualmente e demorava 
semanas, quando fi nalizado 
algumas informações já eram 
irrelevantes. 

Para muitos, trabalhar com 
Big Data é sinônimo de in-
vestimento alto, porém, não 
existe uma regra que relacione 
trabalhar com informações 
a um determinado custo. 
Dependerá muito do cenário 
de cada organização, como o 
objetivo estabelecido e o ponto 
de partida: se já existem infor-
mações e se será necessário a 
criação de novos sistemas para 
obtê-las. Independentemente 
do cenário, se soubermos qual 
o nosso ponto de partida e 
de chegada, o retorno deste 
investimento certamente virá. 
Em casos como este, trabalhar 
a informação passa a ser um 
diferencial competitivo e o 
valor já não será medido pelo 
“quanto custa fazer”, mas sim 
pelo “quanto custa não fazer”. 

Apesar do investimento fi -
nanceiro ser considerado um 
dos principais impedimentos 
ao trabalhar com Big Data, 
pouco se fala a respeito das 
implicâncias relacionadas a 
uma mudança na cultura or-
ganizacional. Como abordamos 
anteriormente, ter à disposição 
um alto volume de informa-
ção, que pode ser obtido por 
diferentes frentes, requer uma 
troca de comportamento do 
indivíduo. Resumindo, de nada 
adianta criar um planejamento 
estratégico, estabelecer uma 
base de indicadores e investir 
em sistemas, se as pessoas não 
estão treinadas para analisar os 
dados e, mais do que isso, se 
não incorporaram o interesse 
pela visão analítica. 

Os desafi os são muitos, mas 
recompensadores. Para traba-
lhar com o elevado volume de 
informações de maneira que 
o impacto seja positivo para o 
negócio das empresas, signifi ca 
que devemos focar em sua 
estratégia, evitando que seus 
colaboradores analisem dados 
de forma desnecessária e pa-
dronizando a forma de tomar 
decisões. 

(*) - São respectivamente, 
superintendente e coordenador de TI 
da Termomecanica, líder no setor de 

transformação de cobre e suas ligas.

Como evitar que as 
organizações afoguem-se 
em um oceano de dados

Walter Sanches e Marcelo Salles (*)
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O risco está no costume 
que grande parte desses 
usuários têm de divulgar 

sua rotina. Os internautas, po-
rém, não percebem o perigo que 
alguns comportamentos nas 
redes podem causar. A ame-
aça aumenta ainda mais com 
publicações e fotos de crianças.

Em muitos casos, os fi lhos 
nascem e os pais logo divul-
gam fotos em seus perfi s. São 
imagens do parto, da chegada 
em casa, do primeiro banho, 
da visita de familiares… E 
a criança fi ca cada vez mais 
exposta na internet. Para os 
pais, essa simples ação pode 
parecer banal. Porém, essa exi-
bição toda facilita as possíveis 
tentativas de golpe, sequestro 
ou pedofi lia. 

“É importante lembrar que a 
internet não pode ser utilizada 
como um álbum de família, 
pois o alcance das imagens 
compartilhadas é ilimitado”, 
explica Robert Wagner dos 
Santos, especialista em Segu-
rança da ADT, maior empresa 
de monitoramento de alarme 
no Brasil. “Informações sobre o 
local em que a criança estuda, 
por exemplo, devem ser evita-
das, assim como a divulgação 
da localização de passeios”, 
aponta. A ADT alerta para os 
cuidados com a exposição de 

Alerta para cuidados com a exposição 
dos fi lhos pequenos nas redes sociais
Com a febre das redes sociais, o número de pessoas constantemente conectadas por meio de 
computadores e smartphones é cada vez maior

seus fi lhos acompanha-
dos de outras crianças. 
A imagem delas é de res-
ponsabilidade dos pais;

 5. Caso um conteúdo sobre 
seu fi lho seja usado por 
outras pessoas, conta-
te-as e peça que parem. 
Se não der certo, procure 
os responsáveis da rede 
e peça que retirem a 
publicação;

 6. Evite o uso de hashtags, já 
que usuários desconhe-
cidos podem encontrar 
suas postagens e ter 
conhecimento de sua 
rotina; 

 7. Adicione apenas familia-
res e amigos nas redes 
sociais. A presença de 
estranhos aumenta o 
risco de suas publicações 
caírem em mãos de pes-
soas mal-intencionadas. 
Atente-se, também, para 
que seu perfi l nas redes 
não esteja no modo ‘pú-
blico’;

 8. Evite postar fotos em 
qualidade muito alta. 
Imagens com boa reso-
lução podem ser ma-
nipuladas e editadas 
por qualquer um e para 
qualquer fi m.

Fonte e mais informações 
(www.johnsoncontrols.com).

fi lhos pequenos na internet. 
Confi ra algumas dicas.
 1. Não divulgue os hábitos 

da rotina da criança, 
como atividades escola-
res e hobbies. Atente-se, 
também, para não divul-
gar fotos que mostrem o 
uniforme da escola;

 2. Não poste fotos que re-
velam partes íntimas da 
criança;

 3. Não faça publicações ou 
poste fotos que mostrem 
a casa e o endereço em 
que moram. Tenha cui-
dado com aparelhos que 
mostram a localização, 
como o GPS ligado no 
celular, por exemplo; 
(veja os riscos de deixar 
a geolocalização ativada 
no smartphone) 

 4. Não divulgue fotos de 

A implantação de um proces-
so de governança corporativa 
na gestão de empresas fami-
liares nem sempre é iniciada 
com a antecedência necessária, 
podendo trazer consequências 
negativas para o negócio a longo 
prazo. De acordo com dados 
recentes da Pricewaterhou-
seCooper (PwC), empresa de 
auditoria e consultoria, 54% 
das empresas familiares bra-
sileiras não têm um plano de 
sucessão em andamento. Um 
cenário preocupante, mas que 
poderia ser contornado com 
medidas simples, que nem 
sempre são aplicadas na rotina 
administrativa.

Para o diretor-presidente 
da GoNext, Eduardo Valério, 
a governança corporativa tor-
na-se essencial nas empresas 
que já estão na segunda ou 
terceira geração de sócios, 
embora o recomendável seja a 
implantação do processo desde 
a fundação. “No início de cada 
negócio é preciso estabelecer 
normas e acordos entre os di-
ferentes sócios, principalmente 
no que diz respeito aos pilares 
fundamentais da governança: 
a relação dos gestores com a 
empresa, com os familiares e 
com os sócios. Numa empresa 
familiar é muito importante dis-
cernir esses tópicos pelo bem 
do negócio”, afi rma Valério. 

O maior desafio, segundo 
ele, é fazer com que os funda-
dores e os familiares tenham a 
consciência de que precisam 
entender melhor a dinâmica 
familiar dentro da empresa e, 

Implantação da governança 
corporativa na empresa familiar

principalmente, que tratar de 
negócios é diferente de tratar 
da família. Ainda de acordo com 
o levantamento da Pwc, apenas 
19% das empresas familiares 
no Brasil possuem um planeja-
mento sucessório estruturado. 
Para Valério, “em uma empresa 
familiar, o quanto antes se 
começar a pensar nos pilares 
da governança, maiores serão 
os benefícios para a empresa, 
que terá melhor desempenho 
e, consequentemente, longe-
vidade”.

Nesse cenário, a governan-
ça corporativa pode auxiliar 
os gestores a ampliarem a 
visão do negócio, focando não 
só nas consequências, mas, 
principalmente, nas causas 
que podem levar até elas. 
Esse diagnóstico, de acordo 
com Valério, pode variar de 
empresa para empresa, mas, 
via de regra, traz resultados 
comuns a todas elas, como 
melhoria na qualidade de 
gestão, maior alinhamento 
dos sócios com relação à pers-
pectiva do negócio e, ainda, a 
manutenção de um controle 

mais rigoroso dos processos 
internos, com a geração de 
relatórios e indicadores que 
permearão o modo de opera-
ção como um todo. 

Atualmente, dos mais de 100 
projetos de governança corpo-
rativa desenvolvidos pela Go-
Next para empresas familiares, 
mais de 90% tem seus órgãos 
funcionando e os instrumentos 
implantados e seguidos corre-
tamente. Isso, segundo Valério, 
é resultado de um trabalho 
com a defi nição de objetivos 
claros e acompanhamento 
constante. “Trabalhamos com 
um modelo de atuação que 
traz, pelo menos, 11 etapas na 
implantação do processo de 
governança corporativa. Nele 
podemos prever, por exemplo, 
a estruturação do conselho 
de família, dos acionistas, de 
relatórios gerenciais e agenda 
periódica de reuniões. 

Cada etapa tem focos espe-
cífi cos e é mensurada de forma 
individual, dando aos gestores 
um nível maior de organização 
e conhecimento sobre o próprio 
negócio”, explica Valério.
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O preço é fator preponderan-
te para a decisão de consumo, 
embora tenha perdido dois 
pontos percentuais em 2017 na 
comparação com o ano anterior, 
passando de 86% para 84%. Na 
hora da compra, o critério qua-
lidade cresceu em importância e 
avançou 6 pontos percentuais no 
mesmo período de comparação. 
É o que revela pesquisa nacional 
da Fecomércio RJ, em parceria 
com o Instituto Ipsos, realizada 
entre os dias 5 a 18 de janeiro 
de 2017. 

Quando analisado de acordo 
com as classes sociais, há uma 
inversão nos critérios considera-
dos prioritários para as compras. Na classe 
AB, o fator qualidade chega ao topo do 
ranking, com 80% das citações, ante 77% 
de menções ao preço. Já na classe C, 85% 
dos consumidores apontam o preço como 
preponderante e 76%, a qualidade. Entre 
os brasileiros da DE, o quesito preço atinge 
91% das menções, ante 64% da qualidade. 
De uma forma geral, a pesquisa coloca o fator 

Hábitos do consumidor: qualidade
tem mais peso na escolha de produtos

marca na terceira colocação, com 20% das 
menções, à frente do conforto, fator citado 
por 10% dos entrevistados.   

Em relação à prioridade de consumo no 
ano, reforma da casa (25%) segue no topo 
– já ocupava essa posição no ano passado -, 
acompanhada por aquisição de imóvel (14%) 
e compra de eletrodomésticos (12%). No 
ano anterior, essas também estavam entre as 

prioridades de consumo, porém 
em outra ordem: reforma da casa 
(21%), aquisição de carro (12%) 
e de imóvel (10%). Artigos de 
vestuário foram citados por 11% 
como prioridade de consumo em 
2016, parcela que passou a 8% 
neste ano. A opção reforma da 
casa, em 2017, é a mais men-
cionada por todas as classes, 
porém com mais intensidade na 
DE (29%). 

A televisão segue como o meio 
de comunicação pelo qual o 
brasileiro mais percebe ofertas 
e promoções, segundo 42% dos 
consumidores, porém, com uma 
queda de 8 pontos percentuais 

na comparação com 2016. A segunda colo-
cação fi cou para carro de som, com 23% das 
menções. A pesquisa tem mostrado o cres-
cimento do meio internet na publicidade: o 
percentual de consumidores que considera 
essa a melhor forma de se informar sobre 
promoções chegou a 9%. Em 2010, era men-
cionado por somente 1% dos entrevistados 
(FecomercioRJ).

Qualidade

Preço

Caiu a demanda das 
empresas por crédito 

A demanda por crédito por parte 
das empresas caiu 12,2% em abril 
na comparação com março, segun-
do o Indicador Serasa Experian 
de Demanda das Empresas por 
Crédito. Na comparação com abril 
de 2016, houve recuo de 5,7%. No 
acumulado de 2017, a queda foi 
de 2,6% com relação ao mesmo 
período do ano passado.

“A procura por crédito por parte 
das empresas ainda segue bastante 
deprimida neste início de ano, ape-
sar de a economia demonstrar al-
guns sinais de saída da recessão. A 
elevada inadimplência empresari-
al, ocasionando uma certa restrição 
da oferta de crédito às empresas, 
acaba também contribuindo para 
um cenário de crédito corporativo 
ainda enfraquecido”, dizem os 
economistas do Serasa Experian.

As empresas de micro e pe-
queno porte apresentaram queda 
de 12,6% em abril. Nas médias 
empresas, caiu 2,7% e nas grandes 
0,9%. No acumulado dos primeiros 
quatro meses do ano, a demanda 
por crédito das micro e pequenas 
empresas recuou 2,2% em relação 
aos primeiros quatro meses do ano 
passado. Nas médias empresas, 
esta queda foi de 9,4% e, nas 
grandes empresas, o recuo em 
relação ao primeiro quadrimestre 
do ano passado foi de 9,0%.

O setor industrial teve queda 
de 11,5% e o das empresas com-
erciais, de 11,3%. Já o setor de 
serviços teve um crescimento de 
13,1%. No acumulado do ano, a 
demanda das empresas por crédito 
caiu 5,4% na indústria, 4,2% no 
comércio e 0,2% nas empresas de 
serviços em relação aos primeiros 
quatro meses do ano passado. 
Todas as regiões apresentaram 
queda na demanda por crédito 
nos primeiros quatro meses do 
ano: Centro-Oeste (-3,6%); Norte 
(-4,3%), Sul (-4,3%), Nordeste 
(-5,1%), Sudeste (-0,3%) (ABr).

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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.: JONATHAN PEREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/11/1993, profi ssão: aj. de pedreiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Valmir Pereira da Silva e de Luciana Aparecida da Silva. A pretendente.: 
LETICIA FERREIRA BATISTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/08/1993, profi ssão: 
aux. de logistica, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Guarulhos - SP. fi lha 
de: Samuel José Batista e de Maria de Fatima Ferreira Batista.
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

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

TEL: 3106-4171
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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:

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ADRIANO PAULO DEUFELIX, estado civil divorciado, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 25/06/1981, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Deufelix e de Ines do Rosario de Paula 
Deufelix. A pretendente: RENATA CAVALCANTI PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP (Registrada em Jandira - SP), no dia 04/09/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Anizor Cavalcanti e de 
Maria da Conceição dos Santos Pereira Cavalcanti.

O pretendente: BRUNO CABRAL DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão professor 
de educação física, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 26/03/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Cirino de Souza e de 
Fabiola Cabral de Araujo. A pretendente: ERICKA ROBERTA SILVESTRINI, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 02/03/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Silvestrini 
e de Egle Aparecida Ribeiro Silvestrini.

O pretendente: MHD NOUR TELLO, estado civil solteiro, profissão técnico, nascido 
em Damasco, Síria, no dia 01/01/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Mhd Ghiath e de Maha Al Said. A pretendente: ROSÂN-
GELA RAILA FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão comissária 
de vôo, nascida em Ibiara - PB, no dia 18/11/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edineuton Emidio de Sousa e de Josefa 
Ferreira de Sousa.

O pretendente: MARCOS MAIA JARDIM, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 10/11/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marcos Jardim e de Cristiane Teixeira Maia 
Jardim. A pretendente: AMANDA FOGANHOLO, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 14/12/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Foganholo e de Rosana Aparecida 
Castilho de Brito Foganholo.

O pretendente: RICHARD EDWARD KING, estado civil solteiro, profi ssão perito de custos 
de construções, nascido em Chiltern and Beaconsfi eld, Inglaterra, no dia 14/09/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Michael John King e 
de Diana Mary King. A pretendente: DANIELE SANTOS DE CARVALHO, estado civil 
solteira, profi ssão hoteleira, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 10/06/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Gonçalves de 
Carvalho e de Maria Conceição dos Santos.

O pretendente: RICARDO CINTRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão coordena-
dora de vistoria, nascido em Guarulhos - SP, no dia 04/02/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elivaldo Ananias da Silva e de Walquíria 
Paula Cintra. A pretendente: FERNANDA DE PIERRO NEGRÃO, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/12/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Gomes Negrão e de Rita 
de Cassia de Pierro Negrão.

O pretendente: GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
músico, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 27/03/1983, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lincoln Silva dos Santos e de Iris Lemes 
de Oliveira Santos. A pretendente: THAÍS SALOMÃO SALHAB, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 22/02/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Ibrahim Salhab 
e de Soraya Salomão Salhab.

O pretendente: GIOVANNI NASCIMENTO MONTANARI, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de testes, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 15/02/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Montanari e de Mônica 
Pereira do Nascimento Montanari. A pretendente: RAFAELA DA SILVA CUNHA, estado 
civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em Piracaia - SP, no dia 10/02/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens da Cunha e 
de Janete Maria da Silva Cunha.

O pretendente: JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão aposentado, nascido em São Roque - SP, no dia 25/06/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cardoso dos Santos e de 
Maria do Carmo de Oliveira e Silva. A pretendente: CAMILA FERNANDA DE MOURA, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de contabilidade, nascida nesta Capital, Nossa 
Senhora do Ó - SP, no dia 25/06/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcia Aparecida de Moura.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO CÍRICO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/11/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juno Gil de Lima e de Zulma Círico. A pretendente: 
THAYRINE DIAS DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 30/07/1993, residente e domiciliada 
na Vila Amália, nesta Capital - SP, fi lha de Marco Aurelio da Silva Moraes e de Margarete 
Dias de Araujo Moraes. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no cartório de residência 
da contraente.

O pretendente: CARLOS EDUARDO BUENO LUCAS FILHO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 08/09/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo Bueno Lucas e de 
Sibele Botelho Bueno Lucas. A pretendente: ANDREZA APARECIDA ALVES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no 
dia 23/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Salatiel 
José da Silva e de Rita de Cassia Alves da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ROCHA DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Aracati - CE (Registrado no Distrito Paripueira - CE), no dia 05/07/1983, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Clovis de França 
e de Rita Rocha de França. A pretendente: SILVANE ANTONIA PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em Livramento de Nossa Senhora (Marcolino 
Moura) - BA, no dia 15/10/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Osmar Rodrigues Pereira e de Lindaura Antonia Pereira.

O pretendente: FLÁVIO DA SILVA GIRIO, estado civil solteiro, profi ssão taxista, nascido 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 24/06/1977, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos da Silva Girio Filho e de Maria Regina da Silva 
Girio. A pretendente: THAÍS LIUPEKEVICIUS, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 28/10/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilson Liupekevicius e de Lucia Aparecida Vieira 
dos Santos Liupekevicius.

O pretendente: RODRIGO MONTENEGRO SASAKI, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 05/09/1979, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sizuo Sasaki e de Eliane Maria Cesar 
Montenegro Sasaki. A pretendente: VÂNIA FERNANDEZ, estado civil solteira, profi s-
são bloquista, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 03/05/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Antonio Fernandez e de 
Marlene de Paula Fernandez.

O pretendente: MARLEI BONFIM LOPES, divorciado, profi ssão zelador, nascido 
em Ibirapuã - BA, no dia dezessete de julho de mil novecentos e sessenta e oito 
(17/07/1968), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Juvercino 
Alves Lopes e de Elena Bonfi m Lopes. A pretendente: TELMA MARIA DE OLIVEIRA, 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Inajá - PE, no dia dezoito de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e três (18/02/1983), residente e domiciliada na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lha de Raimundo Antonio de Oliveira e de Lindinalva Maria de Oliveira.

O pretendente: LUCAS GURGEL PRAXEDES, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Macapá - AP, no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(16/12/1984), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Pedro da Silva Filho e de Maria Goretti Gurgel Praxedes. A pretendente: ROSIANE 
RODRIGUES VIEIRA, solteira, profi ssão registradora, nascida em Pontalina - GO, no dia 
seis de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (06/11/1985), residente e domiciliada 
em Montes Claros - MG, fi lha de Acrisio Rodrigues de Souza e de Leolina Vieira de Souza. 
Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas para o endereço de residência da pretendente.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE GREGORI, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e cinco 
(28/04/1985), residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Henrique 
Sergio de Campos Salles Gregori e de Ana Corção Miguez de Mello Gregori. A pretendente: 
JÚLIA BOLL, solteira, profi ssão administradora, nascida em Dois Irmãos - RS, no dia quatro 
de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (04/09/1989), residente e domiciliada na 
Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Plinio Ignacio Boll e de Maria Claudete Graeff Boll.

O pretendente: LUIZ FELIPE CEZAR DE ALMEIDA, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (24/02/1984), residente e domiciliado na Vila Mariana, São Paulo - 
SP, fi lho de Paulo Eduardo Cezar de Almeida e de Mônica Gonçalves China Cezar 
de Almeida. A pretendente: NATHÁLIA HERDEIRO LOURENÇO, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia vinte e um de abril de mil novecentos e 
oitenta e cinco (21/04/1985), residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha 
de Luiz Carlos Lourenço e de Vera Lucia Andrade Herdeiro Lourenço.

O pretendente: HERMIRO RIBEIRO DA SILVA, divorciado, profi ssão corretor de 
imóveis, nascido em Ipiaú - BA, no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e 
cinquenta e nove (28/10/1959), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de 
Almira Ribeiro. A pretendente: CARLA MAYER, solteira, profi ssão bancária, nascida 
em São Paulo - SP, no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e sessenta e 
dois (22/11/1962), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Manfredo Carlos 
Guilherme Mayer e de Betty Weigand Mayer.

O pretendente: TOMÁS DOMINGUES TRUZZI, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e três 
(17/10/1983), residente e domiciliado na Vila Paulista, fi lho de Liduino José Cordeiro Truzzi 
e de Sônia Domingues Truzzi. A pretendente: MARIA TEREZA DI RIENZO KATTAR, 
solteira, profi ssão engenheira, nascida em São Paulo - SP, no dia dois de agosto de mil 
novecentos e setenta e cinco (02/08/1975), residente e domiciliada na Chácara Itaim, São 
Paulo - SP, fi lha de Jorge Antonio Kattar e de Tereza Di Rienzo Kattar. Obs.: Enviado cópia 
do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: CRISTIANO LUIZ GONÇALVES, solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em São Paulo - SP, no dia trinta de julho de mil novecentos e setenta e quatro (30/07/1974), 
residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Elias José Gonçalves e 
de Leonilda de Jesus Gonçalves. A pretendente: ADRIANA DOMINGUES LEITE, solteira, 
profi ssão administradora, nascida em Carapicuiba - SP, no dia quinze de abril de mil 
novecentos e setenta e oito (15/04/1978), residente e domiciliada na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lha de Belmiro Domingues Leite Filho e de Maria Luiza Zago Leite.

O pretendente: MOISES HERSZENHORN, divorciado, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia trinta de outubro de mil novecentos e setenta e nove 
(30/04/1979), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho 
de Nathan Herszenhorn e de Emily Amy Herszenhorn. A pretendente: MARIANA DE 
AGUIRRE MARTINS CORRÊA, solteira, profi ssão contadora, nascida em Campinas 
- SP, no dia quartoze de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (14/01/1979), 
residente e domiciliada na Vila Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Luiz 
Ferreira Martins Corrêa e de Maria Aparecida de Aguirre Martins Corrêa.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MATHEUS RIBEIRO SALDANHA, profi ssão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 07/02/1997, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eliel Flavacho Saldanha e de Rosimeire 
Ribeiro Saldanha. A pretendente: BEATRIZ MASSARE, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 17/02/1996, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eduardo de Souza Massare e de Vera Lucia 
Pedroso Massare.

O pretendente: SERGIO RICARDO DA SILVA, profi ssão: inspetor de aluno, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 20/12/1973, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joaquim da Silva e de Sonia Aparecida Gonçalves d 
Silva. A pretendente: DAPHNÉ PÉPALA CARVALHO, profi ssão: psicóloga, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santos - SP, Santos - SP, nascido aos: 22/06/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Julio Cosme Carvalho e de Sandra Aparecida 
Rocha da Silva de Carvalho.

O pretendente: LUCAS FELIPE BOLAINA ROCHA, profissão: contador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 
13/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Ricardo Lopes 
Rocha e de Maria Aparecida Bolaina Rocha. A pretendente: MILENA LOPES 
GUIMARÃES MOURA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalida-
de: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido aos: 01/04/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Valmir Alves de Moura e de Simone 
Lopes Guimarães Moura.

O pretendente: PAULO CLEBER FERRAZ DE CARVALHO, profissão: empresário, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, nascido aos: 
02/01/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Ferraz 
de Carvalho e de Natalice Fierz de Carvalho. A pretendente: NATALIE WIESE 
OLIVEIRA, profissão: terapeuta holistica, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 09/01/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Paulo Alves de Oliveira e de Carla Cesar Wiese 
Alves de Oliveira.

O pretendente: ALLAN MARCUS FELICIANO, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 02/09/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Izildinha Aparecida Feliciano. A pretendente: ELÍS MARIA DE 
OLIVEIRA CARVALHO, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Saúde - SP, nascido aos: 02/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de José Edvaldo de Carvalho e de Silene Aparecida Cabral de Oliveira Carvalho.

O pretendente: PAULO ROBERTO DE CARVALHO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, nascido aos: 29/06/1966, resi-
dente e domiciliado São Paulo, fi lho de Rubens Pereira de Carvalho Filho e de Maria 
Aparecida Alves de Carvalho. A pretendente: MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA, 
profi ssão: gestora de RH, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido 
aos: 25/05/1973, residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Antonio Alves de Souza 
e de Marlene Bezerra de Souza.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DIAS, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: do Distrito de Caldeiras, Municipio de Caetite - BA, nascido aos: 19/03/1967, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Iracema Rosa Dias. A pretendente: 
MARIA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: arrumadeira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 18/05/1973, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manuel da Cruz dos Santos e de Maria Conceição 
Nascimento dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL HENRIQUE DE SOUZA GOMES, profissão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
nascido aos: 01/05/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Edil Henrique Gomes e de Raquel Luciane de Souza. A pretendente: BIANCA 
CRISTINA CARVALHO LEITE, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 09/10/1999, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Edinaldo Macena Leite e de Naiara 
Nobre de Carvalho.

O pretendente: FÁBIO DANIEL ALCÂNTARA ARAÚJO, profi ssão: empresario, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Liberdade - nesta Capital, São Paulo - SP, nascido aos: 
29/04/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rui Manoel Soeiro 
Araújo e de Maria da Gloria Alcântara Araújo. A pretendente: CLAUDIA CORRÊA FREITAS, 
profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, 
nascido aos: 13/07/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helio 
Soares Freitas e de Cleide Lucia Corrêa Freitas.

O pretendente: PAULO CESAR CARCAMO ORTIZ, profissão: autônomo, estado 
civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 30/01/1972, 
residente e domiciliado em Mairiporã - SP, filho de Celso Celestino Cárcamo 
Flores e de Francisca Ortiz Cárcamo. A pretendente: CLAUDIA LUCILIA LUZ 
CAVALCANTE RAMIRO, profissão: técnico judiciário, estado civil: solteira, na-
turalidade: em Salvador - BA, nascido aos: 17/07/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Waldir Ramiro da Costa e de Regina Claudia Luz 
Cavalcante Ramiro.

O pretendente: FRANCISCO ALVES DE SOUSA, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Alto Longá - PI, nascido aos: 22/01/1958, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz de Sousa Nunes e de Antonia Alves de Macêdo. 
A pretendente: VERA LUCIA SOUSA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Canavieiras - BA, nascido aos: 26/02/1971, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lourival Sousa dos Santos e de 
Maria Bonfi m dos Santos.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR, solteiro, cabe-
leireiro, natural de São Paulo - SP, nascido em 16/01/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Augusto Rodrigues Coutinho e de Edvânia da Nóbrega 
Coutinho. A pretendente: JOSEANI SOUZA DOS SANTOS, solteira, analista fi scal, natural 
de Iramaia - BA, nascida em 17/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Alcides José dos Santos e de Erenita de Souza Novais.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: JULIANO LEITE MIGNACCA, profi ssão: jornalista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Paraguaçu - MG, data-nascimento: 09/03/1971, residente e domiciliado na Vila 
Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Adelio Mignacca e de Walderez Prado Leite Mignacca. A 
pretendente: MARIA CLARA SILVA ORFÃO, profi ssão: turismóloga, estado civil: solteira, 
naturalidade: Paraguaçu - MG, data-nascimento: 13/10/1984, residente e domiciliada na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Donizette Orfão e de Myrian Teresa Silva Orfão.

O pretendente: EDUARDO DE ARRUDA FÉRES SABAN, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/06/1984, residente e 
domiciliado no Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Saban e de Maria 
Lucia de Arruda Féres. A pretendente: CÉCILE CLELIA JOSÉPHINE PETITGAND, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Paris - França, data-nascimento: 
22/12/1989, residente e domiciliada no Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Henri 
Robert Petitgand e de Rita May Souvestre.

O pretendente: HILDEBRANDO DE ARAUJO SILVA, profi ssão: zelador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/10/1984, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Ildebrando Gomes da Silva e de Rita Ridalva 
de Araujo Silva. A pretendente: ELIANE SCHNEIDER DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Porto União - SC, data-nascimento: 
22/01/1979, residente e domiciliada na Super Quadra Morumbi, São Paulo - SP, fi lha de 
João Maria Valmor de Oliveira e de Frida de Oliveira.

O pretendente: DANIEL ALLAN BURG, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1983, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Michel Efroim Burg e de Anna Hirsch Burg. A 
pretendente: TAMARA TREIGER FURMAN, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/08/1987, residente e domiciliada em 
Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Otávio Cabernite Furman e de Eliane Treiger Furman.

Uma das doenças mais 
temidas dos homens é 
o câncer de próstata, 
por isso, muitos 
continuam resistentes 
em fazer a prevenção

Embora não seja possível 
evitar o desenvolvimen-
to da doença, a desco-

berta precoce aumenta em 
90% a cura. Mesmo com muitas 
informações e campanhas, mui-
tos homens não fazem o acom-
panhamento. Dados do INCA 
(Instituto Nacional de Câncer) 
afi rmam esta resistência, a cada 
ano são diagnosticados cerca de 
69 mil novos casos da doença, 
atrás apenas do câncer de pele.

Atualmente, os métodos de 
tratamento da doença estão 
se desenvolvendo e uma das 
grandes mudanças é a cirurgia 
robótica, indicada principal-
mente para a cura do câncer 
de próstata. Segundo José 
Roberto Colombo, Urologista 
do Hospital Moriah, o uso de 
robôs em cirurgias urológicas 
é mais preciso e menos inva-

Robôs aumentam as chances 
de cura do câncer de próstata

sivo para o paciente que terá 
uma recuperação mais ágil e 
fi cará menos tempo internado, 
o que signifi ca menor trauma 
cirúrgico.

Seguindo a evolução da 
medicina, o Moriah adquiriu a 
tecnologia com o robô Da Vinci 
Xi, que representa a inovação 
no setor. Neste método, o 
médico realiza a cirurgia au-
xiliado pelo robô, controlando 
o equipamento para realizar 
incisões de no máximo 1,0 cm 
no abdômen que possuem a ca-
pacidade de dissecar e suturar 
tecidos de forma mais precisa, 
o que aumenta as chances de 
cura da doença.

O CEO do Hospital Moriah, 
Alexandre Teruya, acredita 

no método que já acontece há 
mais de 10 anos no exterior, 
como uma ferramenta para 
diminuir os casos de câncer de 
próstata no Brasil que ainda 
está em fase embrionária. 
“Usamos a tecnologia com 
sabedoria porque acreditamos 
no robô justamente por ele ser 
conduzido por profi ssionais 
treinados. Além disso, o robô 
só é benéfi co quando o hospi-
tal opta por um gerenciamento 
em cadeia, isso é, quando 
engloba todos os participan-
tes em prol do bem-estar do 
paciente, desde enfermeiros, 
médicos, fonte-pagadora e 
tecnologia”.

Fonte e mais informações: 
(www.hospitalmoriah.com.br).
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Caminhão extrapesado Axor, modelo capaz de 

carregar até 123 toneladas.

São Paulo - No maior contrato fechado pela 
montadora de veículos comerciais em nove anos, a 
Mercedes-Benz anunciou ontem (25), a venda de 
524 caminhões a frotistas que prestam serviços de 
transporte à produtora de etanol e açúcar Raízen. Do 
total, 286 unidades do modelo Atego foram vendidas 
à locadora Borgato e serão usadas nas lavouras da 
Raízen em atividades de apoio à produção, como o 
transporte de produtos e materiais até os canaviais, 
operações de reboque e, até mesmo, combate a 
incêndios. 

Nesse caso, as entregas começaram no mês passado 
e vão até setembro. 

Outras 238 unidades são caminhões extrapesados 
Axor, modelo capaz de carregar até 123 toneladas. 
Esses já foram entregues a um grupo de empresas 
que fazem o transporte de cana-de-açúcar para a 
Raízen. O valor do negócio não foi divulgado. Embora 
os veículos tenham sido adquiridos por prestadores 
de serviços terceirizados, a negociação do contrato, 
que inclui ainda um plano de manutenção da frota, 
foi feita pela Raízen. 

Segundo Roberto Leoncini, vice-presidente de 
vendas da Mercedes-Benz, a encomenda não vai 
ajudar a reduzir signifi cativamente a ociosidade da 
fábrica da marca alemã em São Bernardo do Campo, 
já que o impacto é diluído ao longo dos meses de 
produção num parque industrial onde a empresa 
tem condições de montar 80 mil veículos por ano. O 
executivo comemora, porém, que o pedido reforça 
a posição de liderança da montadora no segmento 

Mercedes vende caminhões 
a transportadoras, no maior 

contrato em 9 anos

de extrapesados usados em operações fora de 
estrada (off-road) - como atividades do campo e 
de mineração -, onde a Mercedes tem participação 
de 66,4%, com 888 unidades entregues nos quatro 
primeiros meses do ano. 

Leoncini diz que, tirando o contrato originado pela 
Raízen, os outros pedidos na carteira da montadora 
são menores. Ele ressalta, contudo, que, em tempos 
de crise, qualquer encomenda de cinco a 15 cami-
nhões já pode ser considerada um “grande negócio”. 
“Temos que capturar qualquer oportunidade que 
aparecer”, afi rma. De janeiro a abril, as vendas de 
caminhões no Brasil, incluindo as demais fabricantes, 
caíram 24%, num total de 13,1 mil unidades, segundo 
número da Anfavea, entidade que representa as 
montadoras (AE).

D
iv

ul
ga

çã
o


