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“A morte é, de tudo 
na vida, a única 
coisa absolutamente 
insubornável”.
Otto Lara Resende (1922/1992)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,1% Pontos: 
62.450,45 Máxima de +0,46% 
: 62.800 pontos Mínima de 
-0,8% : 62.010 pontos Volu-
me: 5,66 bilhões Variação em 
2017: 3,69% Variação no mês: 
-0,42% Dow Jones: -0,1% Pon-
tos: 21.184,04 Nasdaq: -0,16% 
Pontos: 6.295,68 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2889 Venda: R$ 3,2894 
Variação: +1,09% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,36 Venda: R$ 3,46 
Variação: +0,97% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2814 Venda: R$ 
3,2820 Variação: +1,29% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2600 
Venda: R$ 3,4230 Variação: 
+0,88% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,14% 
ao ano. - Capital de giro, 13,92% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.282,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,2% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,510 
Variação: +1,9%.

Cotação: R$ 3,3100 Variação: 
+1,3% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1257 Venda: US$ 1,1257 
Variação: -0,19% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7000 Venda: R$ 
3,7020 Variação: +0,87% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6400 Ven-
da: R$ 3,8630 Variação: +0,94%.

Futuro: +0,14% Pontos: 62.610 
Máxima (pontos): 62.960 Míni-
ma (pontos): 62.055. Global 40 
Cotação: 893,570 centavos de 
dólar Variação: -0,32%.

Com o Brasil em busca 
de um convite para o 
ingresso formal na Or-

ganização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
terá extensa agenda esta 
semana em Paris na reunião 
anual dos ministros da enti-
dade multilateral. Meirelles 
tentará passar a empresários 
franceses a mensagem de que, 
a despeito da crise política, o 
governo continua trabalhan-
do na agenda de reformas 
econômicas . 

O Conselho de Ministros da 
OCDE se reúne entre amanhã 
(7) e sexta-feira (9) em Paris. 

     

Meirelles leva para OCDE 
certeza de que governo 
trabalha por reformas

O Brasil está entre os 35 Esta-
dos membros da organização, 
mas é um parceiro-chave, ao 
lado de China, Índia, África do 
Sul e Indonésia. Na semana 
passada, o governo brasileiro 
enviou à OCDE uma carta ex-
pressando o seu desejo de ser 
convidado a iniciar o processo 
de adesão a esse grupo. 

Na avaliação do governo, o 
Brasil tem chances de receber 
esse convite antes de outros 
países que também já o solici-
taram - como Peru e Argentina, 
na América do Sul - devido ao 
extenso trabalho de coopera-
ção já existente entre o País 
e a OCDE e pelo fato de ser 
considerado parceiro-chave do 

grupo desde 2007. Fontes da 
Fazenda afi rmam que a expec-
tativa é de que o convite formal 
venha nos próximos meses. 

Para se tornar membro efetivo 
da OCDE, o País terá que atender 
aos requisitos de todos os co-
mitês do organismo, mas a área 
técnica acredita que mais de 70% 
das regras multilaterais exigidas 
- nas mais diversas áreas, desde 
a legislação ambiental às normas 
tributárias - já são seguidas pelo 
Brasil. Ainda assim, podem ser 
necessárias mudanças em leis e 
regulações, sobretudo no apri-
moramento da governança das 
instituições brasileiras. 

Já as difi culdades na apro-
vação de reformas estruturais 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

com a da Previdência e a traba-
lhista não devem atrapalhar o 
processo de adesão brasileiro, 
porque a OCDE - embora esteja 

interessada na sustentabilida-
de das fi nanças públicas dos 
Estados membros - não exige 
um receituário de medidas e 

planos econômicos com metas 
bem defi nidas, como no caso 
dos programas instituídos 
pelo FMI (AE).

SP ainda não oferecerá 
vacina para toda a 
população

A vacina contra a gripe ainda 
não será disponibilizada para 
toda a população em São Paulo. 
Segundo a Secretaria de Saúde, 
a campanha foi prorrogada até 
esta sexta-feira (9), mantendo-
-se os públicos-alvo previamen-
te defi nidos. O Ministério da 
Saúde destacou que a ampliação 
da vacinação foi recomendada, 
mas que fi ca a critério de cada 
estado defi nir a estratégia.

Em São Paulo foram aplicadas 
9,4 milhões de doses entre os 
grupos prioritários. A meta é 
imunizar 10 milhões de paulis-
tas. De acordo com a secretaria, 
restam 3,6 milhões de doses que 
serão destinadas aos públicos 
defi nidos pelo Programa Na-
cional de Imunização, são eles: 
trabalhadores da saúde, idosos, 
indígenas, crianças, gestantes, 
professores e puérperas (ABr).

As vendas para o Dia dos Na-
morados devem injetar R$ 11,5 
bilhões na economia em todo 
o país, segundo levantamento 
feito pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas. 
De acordo com a pesquisa, 61% 
dos brasileiros, cerca de 92 mi-
lhões de pessoas, presentearão 
alguém neste dia 12 de junho. 
A maior parte dos consumi-
dores não pretende aumentar 
os gastos com relação ao ano 
passado. Apenas 9% desses 
consumidores disseram que 
têm a intenção de gastar mais 
com os presentes. 

A maior parte (32%) planeja 
gastar a mesma quantia que em 
2016, enquanto 24% pensam 
em diminuir. Os consumido-
res indecisos sobre o valor do 

Ao assinar que decretos 
que ampliam três unidades de 
conservação e cria uma nova, o 
presidente Michel Temer disse 
que a questão ambiental está 
dentro das responsabilidades 
do governo com o crescimento 
sustentavel.

“As medidas hoje adotadas 
revelam que nosso governo tem 
como um de seus valores as 
responsabilidades fi scal, social 
e também ambiental”, disse ele 
durante a cerimônia ontem (5), 
Dia Mundial do Meio Ambiente, 
no Palácio do Planalto.

Os decretos assinados am-
pliam o Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, em 
Goiás; a Estação Ecológica do 
Taim, no Rio Grande do Sul; e a 
Reserva Biológica União, no Rio 
de Janeiro. Outro decreto cria 
o Parque Nacional dos Campos 
Ferruginosos, no Pará. O pre-
sidente assinou também um 
decreto que torna o Acordo de 
Paris sobre Mudança do Clima 
parte da legislação brasileira e 
lançou o Programa Plantado-
res de Rios, para proteger e 
recuperar nascentes e Áreas 
de Preservação Permanente 
(APP) de cursos d’água.

“Nosso compromisso tem 
sido o de colocar o país nos 
trilhos do crescimento, com 
respeito ao meio ambiente para 

Presidente Michel Temer
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Antônio Cruz/ABr

São Paulo - A pizzaria norte-
-americana Domino’s, a maior 
rede de entrega de pizzas do 
mundo, anunciou que não irá 
mais utilizar nenhum produto 
da marca JBS, envolvida em 
denúncias de corrupção. A em-
presa tem mais de 180 lojas no 
Brasil e mais de 10 mil estabeleci-
mentos pelo mundo. “Prezamos 
muito pela transparência e ética 
com todos os apaixonados pelo 
Domino’s, e compartilhamos do 
mesmo sentimento de revolta 
quando estes valores não são 
levados em consideração”, afi r-
mou a empresa em sua página 
no Facebook.

“Por isso, queremos escla-
recer que não utilizamos mais 
nenhum produto da marca JBS”. 
A pizzaria não é a primeira mar-
ca a fazer boicote contra a JBS. 
O restaurante do tradicional 
Hotel Toriba, em Campos do 
Jordão, passou a oferecer no 
cardápio, uma semana após as 

Resultado do Sisu 
O resultado da chamada regular 

do Sistema de Seleção Unifi cada 
(Sisu) 2017 já está disponível para 
consulta em: (http://sisu.mec.gov.
br/). O estudante pode consultar 
o boletim e, caso não tenha sido 
selecionado, se inscrever para 
participar da lista de espera. Ao 
todo, são ofertadas 51.913 vagas 
em 1.462 cursos de 63 instituições 
de ensino, entre universidades 
federais e estaduais, institutos 
federais e instituições estaduais.

Dia dos Namorados deve injetar 
R$ 11,5 bilhões na economia

um presente melhor e 40% 
dizem que os presentes estão 
mais caros. Só 8% vão gastar 
mais porque tiveram melhoria 
na renda.

Os dados também mostram 
que 69% dos consumidores 
pretendem pagar à vista, sendo 
que em 56% das compras o pa-
gamento será em dinheiro e 13% 
no cartão de débito. O cartão de 
crédito será usado por 24% dos 
entrevistados, seja em parcela 
única (9%) ou em várias parcelas 
(15%). Entre os que dividirão as 
compras, seja no cartão de cré-
dito ou de loja, a média é de três 
prestações. O gasto médio deve 
ser de cerca de R$ 124,00, valor 
que aumenta para R$ 158 entre 
os entrevistados das classes A e 
B e diminui para R$ 114 entre as 
classes C, D e E (ABr).

presente são 16%. A situação 
fi nanceira ruim é a principal 
justificativa para 44% dos 
entrevistados que vão gastar 
menos neste ano, seguida de 
37% que pretendem economi-
zar, 25% devido ao aumento da 
infl ação e da economia instável 
e 18% por causa de dívidas 
em atraso. Entre aqueles que 
pretendem aumentar os gastos 
na data, 56% querem comprar 
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Crescimento com 
responsabilidade ambiental

concretizar nossos objetivos de 
crescimento sustentável”, disse 
o presidente ao destacar que, 
com esses anúncios, o governo 
garantirá “milhares de hectares 
para nosso ecosistema”. Temer 
disse ainda que a preocupação 
com o meio-ambiente “tem 
permeado” desde o início de 
seu governo. “Aumentamos 
inclusive as concessões de fl o-
restas para manejo sustentável 
e fi zemos parcerias com o setor 
privado para turismo nessas 
áreas”, acrecentou.

“Quero ressaltar que o fi m da 
recessão mostra o caminho que 
nosso governo escolheu: o cami-
nho responsável do crescimento, 
do emprego e da prosperidade”, 
disse o presidente (ABr).

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) retoma o julgamento 
hoje (6) contra a chapa de Dil-
ma Rousseff e Michel Temer nas 
eleições de 2014, em processo 
que pode tirar os direitos polí-
ticos da ex-presidente e afastar 
o atual mandatário do cargo. 
Para a votação, a segurança 
foi reforçada no entorno e no 
interior do prédio do TSE para 
evitar possíveis tumultos. Já a 
checagem interna dos partici-
pantes, já que a sessão é pública 
e aberta para até 240 pessoas, 
também será feita.

O julgamento havia sido 
iniciado em abril, mas foi 
interrompido após o pedido 
de inclusão de mais testemu-
nhas, como os marqueteiros 
da campanha, João Santana e 
Mônica Moura. Dessa vez, estão 
programadas sessões para hoje, 
amanhã (7) e quinta-feira (8), 
sendo que no último dia haverá 
duas sessões - uma de manhã 

e outra à noite. No entanto, 
há a possibilidade do processo 
ser paralisado novamente por 
conta de um pedido de vistas 
no caso, já que dois novos mi-
nistros assumiram seus cargos 
no meio do julgamento. 

O processo foi iniciado logo 
após as eleições de 2014, em 
pedido da chapa derrotada, que 
era do PSDB, por conta de irre-
gularidades como o recebimen-
to de dinheiro vindo de propina 
da Petrobras, que já era alvo de 
investigação na Operação Lava 
Jato. Como Dilma já foi afastada 
da Presidência, contra ela, a con-
denação pode ser a perda dos 
direitos políticos. Já Temer pode 
ser retirado do cargo por conta 
de uma eventual condenação, 
mas não deve perder os direi-
tos políticos nesse julgamento. 
No entanto, após a sentença, 
os dois ainda podem recorrer 
no próprio TSE e para o STF 
(ANSA/COM ANSA).

Lula Marques/AGPT

TSE defi ne futuro político 
de Dilma e Temer

O TSE retoma o julgamento contra a chapa de Dilma Rousseff e 

Michel Temer nas eleições de 2014.

O julgamento dos casos da 
JBS é atualmente a priorida-
des da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), disse o pre-
sidente da autarquia, Leonardo 
Pereira. Ele afi rmou que a CVM 
tentará julgar os processos 
que envolvem a empresa com 
maior celeridade possível, 
lembrando que tem divulgado 
comunicados ao mercado sobre 
o que tem sido feito a cada três 
dias, em média, o que deve ser 
entendido como um esforço 
nesse sentido. 

Pereira lembrou, porém, que 
os inquéritos têm um trâmite 
natural que precisa ser esta-
belecido. Segundo ele, hoje 
eles são julgados em média de 
12 a 18 meses na maioria dos 
casos, mas não precisou se os 
que envolvem a JBS poderão 
ser concluídos antes desse 
tempo. “Os inquéritos foram 
instaurados com grande velo-
cidade mostrando que a CVM 
está preparada para ser ágil”, 
afi rmou em conversa com a 
imprensa após evento na B3. 

Ele destacou, ainda, que da 
apuração até a instauração dos 
inquéritos contra a JBS foram 
gastas menos de duas semanas, 
tempo menor do que na maioria 
dos casos. “O esforço é para 
tratar do caso com qualidade e 
respeitando as leis”, acrescen-
tou. Questionado sobre uma su-

Presidente da CVM,

Leonardo Pereira.
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Julgamento da JBS é a
prioridade, diz CVM

posta tentativa do BNDESPar 
de afastar todos os membros da 
família Batista do Conselho da 
JBS, Pereira lembrou não poder 
falar diretamente do assunto. 

Em relação às multas aplica-
das pela CVM, também ressal-
tando que só pode comentar 
genericamente, Pereira citou 
o projeto de revisão que está 
na Casa Civil. “O projeto tem 
de ser levado para a frente 
porque no Brasil, se não houver 
pena proporcional aos danos, 
vamos continuar sempre tendo 
esse problema”, disse. A multa 
máxima hoje é de R$ 500 mil, 
o que é motivo de crítica pelo 
mercado (AE).

Pizzaria Domino’s anuncia 
boicote a produtos da JBS

delações de Joesley Batista, um 
fi lé acompanhado de risoto de 
cogumelos batizado de Friboi 
Free. O prato foi criado especial-
mente para reforçar o protesto 
do empresário Aref Farkouh, 
sócio do hotel, contra o grupo 
JBS, dono do frigorífi co Friboi.

Outro estabelecimento que 
aderiu ao boicote foi a chur-
rascaria Devons, uma das mais 
tradicionais de Curitiba. No dia 
24 de maio, foi colocada uma 
faixa no local anunciando que 
o restaurantes não trabalharia 
mais com produtos da JBS “em 
respeito ao Brasil, à sociedade 
e aos trabalhadores deste país”. 

Em nota, a J&F, controlado-
ra da JBS, afi rmou que “Suas 
empresas e marcas mantêm a 
regularidade de suas operações 
e o foco na oferta de produtos e 
serviços da mais alta qualidade, 
prezando a parceria com seus 
clientes e fornecedores”, diz o 
texto (AE).



OPINIÃO
Reforma da Previdência 
exigirá que brasileiro 
tenha vida mais ativa

A reforma da 

Previdência Social 

proposta pelo Governo 

Federal segue em 

discussão no Congresso 

Nacional

Enquanto os debates e 
pedidos de ajustes para 
que ela seja aprovada 

são realizados, uma coisa é 
fato: o brasileiro terá que traba-
lhar e contribuir por mais tem-
po para conseguir ter direito e 
usufruir de sua aposentadoria, 
o que, certamente, exigirá 
muito mais de sua saúde. De 
acordo com o texto aprovado 
recentemente, a idade mínima 
para dar entrada na sonhada 
aposentadoria será de 65 anos 
para os homens e 62 anos para 
as mulheres.

Não há alternativa. Se o ca-
minho para aposentadoria será 
maior, o trabalhador brasileiro 
terá que se cuidar mais para ter 
disposição e saúde sufi cientes 
para cumprir as novas exigên-
cias da Previdência. É aí que 
entra toda a importância de 
se levar uma vida ativa, com 
a prática regular de atividade 
física.

Antes mesmo de a Previdên-
cia Social entrar em debate, 
os números do IBGE já nos 
mostravam a necessidade de 
criar o saudável hábito da 
prática de atividade física. De 
acordo com o IBGE, em 2050 
a população de idosos vai 
triplicar no Brasil. Passará de 
19,6 milhões, em 2010, o que 
representava 10% do total da 
população, para 66,5 milhões 
de pessoas (29,3% do povo 
brasileiro).

Em 2030, segundo o insti-
tuto, o número absoluto e o 
porcentual de brasileiros com 
60 anos ou mais superará o nú-
mero de crianças até 14 anos. 
Serão 41,5 milhões de idosos 
ou 18% da população, ante 39,2 
milhões de crianças (17,6% do 
total de brasileiros) – o que 
infl uenciará diretamente nos 

cofres previdenciários.
A boa notícia é que essa vira-

da da população e o aumento 
da expectativa de vida no país 
já está ligada ao fato de os ido-
sos estarem mais conscientes, 
se cuidando mais. Não há dúvi-
das de que o país vivencia um 
aumento do índice de pessoas 
que envelhecem já com o con-
ceito e a necessidade de serem 
mais ativas, diferentemente 
de outros tempos, quando os 
exercícios só entravam na vida 
dessa faixa da população por 
recomendação médica.

A relação entre exercício 
físico, saúde e qualidade de 
vida é total. Com o passar dos 
anos, o metabolismo basal, que 
é a quantidade de energia que 
nosso corpo precisa diariamen-
te para sobreviver, diminui. O 
organismo passa a funcionar 
mais lentamente e de modo 
menos efi ciente. Para mantê-lo 
elevado, o trabalho de fortale-
cimento muscular através da 
prática de exercícios físicos é 
essencial. Com maior volume 
e ativos, os músculos dão mais 
sustentação à estrutura óssea, 
evitam seu desgaste e auxiliam 
de maneira mais efi ciente a 
locomoção, o equilíbrio e as ati-
vidades cotidianas e laborais.

Por isso, se você ainda é 
daqueles entregues ao seden-
tarismo, mesmo sabendo de 
todos os benefícios que uma 
vida ativa lhe traria, é hora de 
repensar. Por mais que não se 
sinta atraído pela prática regu-
lar de atividade física, ela, cada 
vez mais, terá que fazer parte 
de sua vida. Ainda mais com as 
iminentes mudanças em nosso 
sistema previdenciário. Mais 
além, se o envelhecimento é 
inevitável, que ele aconteça, 
então, com saúde e qualidade.

 
(*) - É professor e coach de educação 

física, eleito em 2014 o melhor 
personal trainer do mundo em 

concurso internacional promovido 
pela Life Fitness. É CEO da Koatch 

Academia, do World Top Trainers 
Certifi cation, primeira certifi cação 

mundial para a atividade de educador 
físico.

Cristiano Parente (*)
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Entidades defendem veto de medidas provisórias que alteram limites de fl oresta

e parque na Amazônia.

Para o diretor executivo 
do WWF-Brasil, Maurí-
cio Voivodic, sancionar 

essas MPs abre um precedente 
muito perigoso para que outras 
áreas protegidas na Amazônia 
venham a ser reduzidas.

“Mais do que o efeito no local 
de se reduzir essas áreas, isso 
é uma mensagem muito ruim 
que o governo passa para a 
sociedade de que a atividade 
ilegal de grilagem, de madeirei-
ros ilegais que está realmente 
acontecendo em uma dessa 
áreas, vai ser premiada com a 
redução dessa área protegida. 
Ou seja, se você grilar um área 
protegida, o governo depois 
reduz essa proteção e dá a área 
que você grilou”, disse ele.

Segundo Voivodic, as áreas 
protegidas deveriam aumentar 
já que o Brasil tem compromis-
sos internacionais, fi rmado em 
convenções do clima e da bio-
diversidade. “Nos últimos dois 
anos, a taxa de desmatamento 
na Amazônia aumentou 60%. 
Mas dentre esses compro-
missos o principal é reduzir o 
desmatamento, reduzir as emis-
sões. Só que com esse sinal vai 
realmente na direção oposta do 
que o Brasil vinha se propondo 
e do que o brasileiro quer, que 

Os jovens de 15 a 29 anos são as principais 
vítimas de homicídio no Brasil e, entre 2012 e 
2015, mais de 30 mil pessoas nessa faixa etária 
foram assassinadas por ano no país. Os dados 
fazem parte do Atlas da Violência 2017, divulgado 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 
(Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pú-
blica. Apesar de 2015 ter registrado uma queda 
de 3,6% em relação a 2014, o número de jovens 
mortos continuou acima dos 30 mil, com 31.264. 

A situação se repete desde 2012 e atingiu 
o pico de 32.436 em 2014. De 2005 a 2015, 
o número de jovens mortos no país cresceu 
16,7%. Enquanto a taxa de homicídios da 
população em geral é de 28,9 casos para cada 
100 mil habitantes, entre os jovens a proporção 
é de 60,9 casos. Dentro dessa faixa etária, as 
principais vítimas são os homens jovens. Entre 
eles, a taxa de homicídios chega a 113,6 casos 
por 100 mil habitantes. 

O problema se agrava em alguns estados, 
onde a taxa pode ser o dobro da nacional. Em 
Alagoas, 233 homens jovens de 15 a 29 anos 
foram assassinados para cada 100 mil homens 
dessa faixa etária. Sergipe tem a segunda maior 
taxa, com 230,4 para 100 mil. O Rio Grande 
do Norte registra 197,4 casos para 100 mil 
habitantes nessa faixa etária e gênero, mas foi 
o estado que teve o maior salto no período de 
2005 a 2015: 313,8%.

Papa pede 
proteção 
ao meio 

ambiente
No Dia Mundial do Meio 

Ambiente, o papa Fran-
cisco fez um apelo em 
sua conta no Twitter para 
que a humanidade tenha 
respeito pela natureza. 
“Nunca esqueçamos que o 
ambiente é um bem cole-
tivo, patrimônio de toda a 
humanidade e responsabi-
lidade de todos”, escreveu 
o Pontífice ontem (5).

O tema tem sido uma 
das preocupações do líder 
da Igreja Católica, que já 
defendeu várias vezes um 
novo “equilíbrio ecológico 
global” e advertiu para o 
perigo de um “colapso eco-
lógico”, citando a Encíclica 
“Laudato si”.

Publicado em 18 de junho 
de 2015, o texto propõe 
uma mudança na relação 
da humanidade com o 
meio ambiente, alertando 
para as consequências do 
aquecimento global e das 
alterações climáticas. “As 
mudanças climáticas são 
um problema global com 
graves implicações ambien-
tais, sociais, econômicas, 
distributivas e políticas, 
constituindo atualmente 
um dos principais desa-
fi os para a humanidade”, 
escreveu Francisco no 
documento.

Na Encíclica com 246 
páginas, divididas em seis 
capítulos, o Papa também 
defende a necessidade de 
uma redução de gases com 
efeito estufa, o que “requer 
honestidade, coragem e 
responsabilidade, sobretudo 
dos países mais poderosos e 
poluentes”. Recentemente, 
o Vaticano criticou a decisão 
do presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, de 
sair do Acordo de Paris e 
afi rmou que a atitude é “um 
desastre para a humanidade 
e para o planeta” (ANSA/
COM ANSA).

Menino caminha em meio aos escombros em Mossul.

O Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) alertou 
que cerca de 100 mil crianças 
estão presas entre fogo cruzado 
na cidade iraquiana de Mossul, 
onde ocorre uma batalha para 
expulsar o grupo terrorista 
Estado Islâmico (EI). As infor-
mações são da EFE.

Em comunicado, o represen-
tante do Unicef no Iraque, Peter 
Hawkins, avalia que “cerca de 
100 mil crianças estão em condi-
ções extremadamente perigosas 
no oeste de Mossul”, onde se 
encontram “sob fogo cruzado”. 

Hawkins disse ainda que a 
agência da ONU está recebendo 
“notícias alarmantes de civis 
que estão sendo assassinados 
no oeste de Mossul, entre eles 
várias crianças. Algumas teriam 
sido assassinadas enquanto 
tentavam fugir desesperada-
mente dos combates”.

A medida foi adotada porque ainda há um estoque disponível 

de 10 milhões de doses.

Desde ontem (5), a vacina 
contra a gripe está disponível 
para toda a população. Com 
76,7% do público-alvo vaci-
nado, o Ministério da Saúde 
orientou estados e municípios 
a ofertar a vacina para todas 
as faixas etárias, enquanto 
durarem os estoques. A me-
dida só é válida neste ano e 
foi adotada porque ainda há 
um estoque disponível de 10 
milhões de doses. Cada estado 
ou município tem autonomia 
para decidir sobre a liberação 
da vacina.

A campanha vai até sexta-
-feira (9). A meta é de vacinar 
90% do público-alvo, mas, 
até o momento, nenhum 
grupo prioritário atingiu o 
índice, que inclui crianças 
de 6 meses a menores de 5 
anos; pessoas com 60 anos ou 
mais; trabalhadores de saúde; 
povos indígenas; gestantes e 
puérperas (mulheres até 45 
dias após o parto); população 
privada de liberdade; funcio-
nários do sistema prisional; 
pessoas com doenças crônicas 
não transmissíveis ou outras 
condições clínicas especiais; 
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Entidades pedem veto de MPs que 
reduzem áreas protegidas na Amazônia
No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado ontem (5), entidades da sociedade civil e governamentais 
pedem ao presidente Michel Temer que vete integralmente as MPs 756 e 758, que tratam da alteração 
de limites da Floresta Nacional de Jamanxim e do Parque Nacional de Jamanxim, no oeste do Pará

é uma Amazônia protegida”, 
afi rmou.

Entre as metas brasileiras 
no Acordo de Paris sobre mu-
danças climáticas está zerar o 
desmatamento ilegal na Ama-
zônia e recuperar 12 milhões 
de hectares de fl orestas. As 

MPs retiram de proteção 406 
mil hectares da Floresta Na-
cional do Jamanxim, no Pará, 
e 102 mil hectares do Parque 
Nacional do Jamanxim, na 
mesma região, além de 10 mil 
hectares do Parque Nacional 
de São Joaquim, em Santa 

Catarina.  A perda refere-se a 
uma área equivalente a quatro 
vezes o município de São Paulo. 
O Ministério do Meio Ambiente 
e o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
também pediram veto às MPs 
(ABr).

Vacina contra a gripe está 
disponível para toda a população

e professores.
O ministério alerta sobre a 

importância do público-alvo 
ainda se imunizar para evitar 
a gripe e seus possíveis agra-
vamentos e ressaltou que a 
ampliação do público nesta 
última semana da campanha 
ocorrerá porque ainda há doses 
disponíveis. O Amapá é o único 
estado que atingiu a meta até 
este momento, com 95,6% do 
público-alvo vacinado.

A vacina disponibilizada pelo 

Ministério da Saúde desde o 
dia 17 de abril protege contra 
os três subtipos do vírus da 
gripe determinados pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
para este ano (A/H1N1; A/
H3N2 e infl uenza B). Segundo 
a pasta, estudos demonstram 
que a vacinação pode reduzir 
entre 32% e 45% o número 
de hospitalizações por pneu-
monias e de 39% a 75% a 
mortalidade por complicações 
da infl uenza (ABr).

Unicef: 100 mil crianças estão 
entre fogo cruzado no Iraque

A Comissão de Direitos Hu-
manos do Conselho provincial 
de Nínive, da qual Mossul é 
capital, denunciou ontem a 
morte de pelo menos 170 civis 
no dia 1° de junho pelas mãos 
dos jihadistas em um bairro 
situado na parte ocidental do 

rio Tigre, que divide a cidade 
em duas. O representante do 
Unicef foi enfático: “os ataques 
contra civis e infraestruturas 
civis como hospitais, clínicas, 
escolas, casas e sistemas de 
água devem parar imediata-
mente” (Agência EFE).

Mais de 30 mil jovens são assassinados por ano no Brasil

A Luandre, uma das maiores 
consultorias nacionais de recru-
tamento e seleção, presente em 
200 das 500 maiores empresa do 
Braisl, observou um aumento 
considerável das vagas efetivas 
no mês passado - a proporção foi 
de 77% para 23% temporárias. O 
crescimento das vagas efetivas 
já vinha sendo registrado desde 
o começo de ano. No período de 
janeiro a maio, a média de vagas 
efetivas registrada foi de 43% 
para 57% temporárias, enquanto 
que no mesmo período em 2016 
foi de 22% efetivas para 78% 
temporárias. 

“O fator sazonalidade não está 
sendo mais o diferencial, como 
registrado no ano passado”, diz 
Fernando Medina, diretor de 
operações da Luandre. Ressalta 
que, com os primeiros sinais 
de aquecimento do mercado, 
as empresas não só voltaram a 
contratar, mas voltaram a con-
tratar com consultoria: “durante 
a crise, muitos decidiram fazer 
seleções internamente para di-
minuir os custos, mas agora com 
a melhora a economia, voltaram 
a contratar por consultoria por-
que é mais fácil e encontra-se o 
melhor candidato”.

Vagas efetivas representaram 
77% da procura
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Livres do pensamento
de manada: o

boicote ao fi lme Real

Estreou na última 

quinta-feira (25), o fi lme 

‘Real: o plano por trás 

da história’, do diretor 

Rodrigo Bittencourt

Boicotado por um grupo 
de diretores de esquer-
da, durante o Festival 

de Cinema de Pernambuco, de 
forma agressiva a ponto de pro-
vocar a anulação do evento, foi 
produzido através de recursos 
captados na iniciativa privada 
e por crowfunding. A narrativa 
é baseada no livro 3000 dias no 
bunker (Editora Record), do 
jornalista e escritor Guilherme 
Fiúza.

Usando a argumentação dis-
torcida dos que não admitem 
o contraditório, o grupo, que 
diz defender a democracia, 
mas pratica uma forma de 
pensamento que precisa ser 
combatida e denunciada por 
feri-la, ao se recusar a acolher 
uma obra que retrata a criação 
do Plano Real, talvez a parte 
mais brilhante da História 
Econômica do Brasil recente, 
fere também a liberdade de 
expressão e criação.

A censura pegou tão mal 
que o cineasta Cacá Diegues, 
homem de esquerda, declarou: 
“O que esses rapazes e moças 
fi zeram é uma vergonha para 
quem deseja se manifestar 
através da cultura, um terri-
tório humano que só existe, 
em toda a sua dimensão, se for 
exercido em liberdade. Uma 
liberdade que é a única fonte 
possível de qualquer manifes-
tação do pensamento”.

O país vive há tempo demais 
sob o domínio do pensamento 
único e isso precisa parar. Anos 
de investimento zero em edu-
cação, aliados a um massacre 
constante a toda expressão 
que não fosse de extrema 
esquerda, fi zeram com que 
perdêssemos a capacidade 
de questionar, ir a fundo. A 
tendência é aceitar o que nos 
oferecem como se verdade 
fosse. Tempos de banalização 
do mal, de fake-news, da tão 

proclamada pós-verdade.
Tentar apagar no grito o 

Plano Real, que possibilitou a 
estabilidade econômica vivida 
durante os anos de governo 
FHC, que as administrações 
petistas – Lula e Dilma à frente 
-, se empenharam tão aplicada-
mente em desmontar, é levar 
a pós-verdade a extremos 
absolutos. Não permitiremos. 

Assim como não permitire-
mos qualquer solução para o 
grave momento que o Brasil 
atravessa que não esteja estri-
tamente dentro da legalidade 
constitucional. 

Os que ontem gritavam 
contra o fi lme sobre o Plano 
Real em nome da democracia, 
são os mesmos que falam em 
eleições diretas já, também 
como meio de preservação do 
sistema democrático, empu-
nhando bandeiras pela volta de 
Lula, ou pela manutenção do 
imposto sindical obrigatório. 
Esse argumento é falso e só 
pode prosperar em um movi-
mento de manada, típico  em 
populações dominadas pelo 
pensamento único, condição 
que, felizmente, mostramos 
estar superando rapidamente 
nos últimos tempos. 

Não há Democracia – assim, 
com “D” maiúsculo – fora da 
Constituição Federal, lei maior 
do país. Qualquer tentativa 
de mudar seus artigos em 
momento de crise é atentar 
contra a CF e contra o regime 
democrático, não preservá-lo. 
Não passarão, muito menos 
usando violência. O resgate 
histórico do Plano Real, que é 
apresentado às novas gerações 
de brasileiros, simboliza para 
nós, do PSDB, também a reafi r-
mação de nossos valores para 
que nesta, que é a maior crise 
política que já vivemos, fi que 
bem claro nosso compromisso 
com aquilo que nos é mais caro; 
a responsabilidade perante o 
Brasil.

(*) - É professora universitária, econo-
mista, comunicadora, consultora, 

deputada federal pelo PSDB em seu 
quarto mandato. Como política já 
ocupou os cargos de Ministra do 

Planejamento e Governadora do RS. 

Yeda Crusius (*)

A - Expresso Turístico 
A cidade de Mogi das Cruzes tem diversos atrativos. Para os que gos-
tam de pedalar as trilhas de mountain bike da região são uma opção de 
diversão. Para aqueles que preferem passeios mais tranquilos, a dica 
é conhecer o Orquidário Oriental. Não sabe como chegar lá? Calma, a 
CPTM te leva no Expresso Turístico. Neste sábado (10), o trem partirá 
da Estação da Luz às 8h30 com destino a cidade de Mogi das Cruzes. O 
Expresso Turístico resgata o glamour das viagens férreas, percorrendo 
um trajeto de 50 km. O percurso dura cerca de uma hora e meia, a 
bordo de uma locomotiva a diesel da CPTM, modelo Alco RS-3 de 1952, 
que conduz dois carros de passageiros, de aço inoxidável, fabricados 
no Brasil pela Budd – Mafersa nos anos 60. Mais informações no site: 
(http://cptm.sp.gov.br/sua-viagem/ExpressoTuristico/Pages/Vagas-e-
-Calendario.aspx).

B - Pessoas com Defi ciência 
A fi m de fomentar a inclusão social e o desenvolvimento em gestão de 
pessoas, a Danone está com inscrições abertas para o processo seletivo 
para Pessoas com Defi ciência (PcDs). A iniciativa reforça o apoio da 
empresa na equidade de necessidades especiais e sua preocupação no 
desenvolvimento social. Há vagas em diversas áreas como administra-
tiva, fi nanceira, recursos humanos, vendas, marketing e TI. As posições 
estão disponíveis na fábrica da Danone localizada na cidade de Poços 
de Caldas. Para se candidatar é necessário ensino médio completo ou 
superior completo e/ou cursando. Os candidatos podem enviar seus 
currículos pelo e-mail (recrutamento.selecao@danone.com).

C - Férias & Soccer 
O Acampamento de Férias Peraltas fechou uma parceria com o Orlando 
City Soccer School, rede de escolas da equipe de Orlando, na Flórida, 
que representa a paixão brasileira na liga de futebol que mais cresce no 
mundo: a Major League Soccer. O objetivo é oferecer às crianças e jovens 
uma oportunidade, inédita no país, de participar de uma temporada de 
férias especial para os amantes de futebol. Com total imersão no espor-
te, o 1º Orlando City Soccer Camp de Férias será realizado entre 10 e 
15 de julho. A programação foi cuidadosamente elaborada para a faixa 
etária de 6 a 15 anos. Haverá treinamentos diários de futebol, palestras 
e integração com técnicos e jogadores profi ssionais cujos talentos já 
alcançaram o mundo todo. Mais informações (www.peraltas.com.br) 
ou (11) 3035-1900. 

D - Coletor de Eletrônicos
Na semana do meio ambiente, a Green Eletron, Gestora para Logística 
Reversa de Eletroeletrônicos, criada pela Abinee, inicia uma campanha 
para descarte de produtos eletrônicos usados, como celulares, notebooks, 
tablets e outros equipamentos. A iniciativa conta com um coletor - ponto 
de descarte - na frente do prédio da Fiesp, na Av. Paulista, com fácil 
acesso e visualização. A campanha faz parte de um projeto piloto que se 
estenderá pelos próximos meses. Além desta parceria com a Fiesp, estão 
previstas ações com SESC/SP, Shopping Eldorado e Correios. Ao todo, 
serão 16 (dezesseis) pontos fi xos, além de campanhas em parcerias com 
eventos ligados ao tema. Traga seu lixo eletrônico e contribua com o meio 
ambiente! Para mais detalhes: (www.greeneletron.org.br/descartegreen). 

E - Pós-MBA para Executivas
A Saint Paul Escola de Negócios abriu inscrições para a segunda turma 
do pós-MBA Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W).  O 
curso terá duas turmas, carga horária de 276 horas em um ano e uma 
novidade: Christiane Aché é a nova Program Director do ABP-W. Reco-
nhecida no mercado como executiva fi nanceira e também conselheira 
de grandes corporações, Christiane foi eleita uma das mulheres mais 
infl uentes pela Revista Forbes, em 2016. Sua ida à Saint Paul reforça 
o comprometimento e a qualidade com a excelência do programa. A 
instituição também fi rmou uma nova parceria com a Harvard Business 
School, dando total enfoque em Estratégia Disruptiva. Além disso, esten-
deu sua relação com a European School of Management and Technology 
no pós-MBA. Interessadas devem enviar o currículo para análise. Mais 
informações: (http://www.saintpaul.com.br/default.aspx).

F - Beleza do Bem 
Nos próximos dias 25 e 26, acontece no Anhembi o ‘10° Beleza do Bem’, or-
ganizado pela Perfumaria Sumirê, rede com mais de  80 lojas em São Paulo e 
Minas Gerais. Na programação constam shows e workshops com os melhores 
profi ssionais do país, entre cabelereiros e maquiadores, além de exposição ao 
público de lançamentos e tendências da indústria. A expectativa de público 
total é de 25 mil pessoas. Parte da arrecadação será revertida para o GRAACC. 
Até o momento, o o evento conta com 70 expositores confi rmados, totalizando 
mais de 300 marcas, entre elas, Revlon, Niely, Dailus, koloss, Vult, Catherine 
Hill, Loreal, MayBelline, P&G, Taiff, Amend, Max Love, Nazca, AcquaFlora, 
entre outras. Saiba mais em (www.belezadobem.com).

G - Feira de Ciências
A 5ª edição da Feira de Ciências das Escolas Estaduais tem novidades. A 
Secretaria da Educação dividiu a competição em duas categorias: Junior 
(6º ao 9º ano) e Master (1ª a 2ª série). Essa é a primeira vez que alunos 
do 6º ano vão participar. A proposta é incentivar a pesquisa e elaboração 
de projetos em ciências da natureza, tecnologia, empreendedorismo e 
extensão social de acordo com etapa/série e nível de aprendizagem. 
As inscrições estão abertas. Serão aceitos registros individuais ou em 
duplas. Os candidatos devem ter, no máximo, 18 anos completos em 
2018 e todos orientados por um professor da unidade. O regulamento 
está no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br/feiradeciencias).

H - Crise na Ucrânia 
A Faculdade de Direito da USP promove, nesta quinta-feira (8), a  partir 
das 9h00, a palestra “Crise na Ucrânia e o Direito Internacional”. O evento 
contará com a participação do embaixador extraordinário da Ucrânia no 
Brasil, Rostyslav Tronenko, e do cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo, 
Jorge Rybka. O país do leste europeu completou 25 anos do processo de 
democratização, iniciado em 1991. Porém, continua enfrentando uma longa 
crise. A Rússia buscar manter o país sob a sua zona de infl uência. Partici-
pação do diretor da Faculdade da Arcadas, José Rogério Cruz e Tucci, do 
professor titular Paulo Borba Casella, chefe do Departamento de Direito 
Internacional. Mais informações podem ser obtidas pelo tel. 3111-4014. 

I - Choque de Gestão
Choque de gestão é um programa da Blue Numbers, consultoria empresarial 
para pequenas e médias empresas que irá prestar gratuitamente 40 horas de 
consultoria para até duas pequenas ou médias empresas. A empresa já realizou 
mais de 650 projetos em pouco mais de dez anos de história. As empresas da 
capital paulista devem se inscrever no site: (www.bluenumbers.com.br/14-
-anos/choque-de-gestao) até o próximo dia 30. Entre os dias 1 e 15 de julho, 
a Blue Numbers fará a pré-seleção, entrando em contato com as empresas 
para a coleta de briefi ng e necessidades, como condições estruturais para 
receber os consultores nos encontros presenciais, fornecendo: sala de reunião, 
telefone, internet e estacionamento. No dia 16 de julho será divulgado o nome 
das duas empresas escolhidas para participarem do projeto.?

J - Neurociência do Bem-estar
O curso de especialização em “Reabilitação Neuropsicológica - Tópicos 
Básicos para atendimento da Criança e do Idoso”, oferecido pela UFSCar, 
está com inscrições abertas. Dentro da área da neurociência do bem-estar, 
são abordadas doenças neurológicas da infância e do envelhecimento, além 
de temas como cérebro, desenvolvimento, qualidade de vida, memória, 
linguagem e percepção. A pós-graduação trata dos principais conceitos 
relacionados ao tratamento de problemas entre o cérebro e o comporta-
mento humano. O curso tem a duração de quatro semestres, num total de 
360 horas/aula; os encontros ocorrerão em um fi nal de semana por mês, 
aos sábados e domingos. Interessados devem se inscrever por meio do site 
(www.dpsi.ufscar.br). Mais informações tel. (16) 3351-8455.

A - Expresso Turístico 
A cidade de Mogi das Cruzes tem diversos atrativos. Para os que gos-

D - Coletor de Eletrônicos
Na semana do meio ambiente, a Green Eletron, Gestora para Logística 

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

25ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

INVESTINDO EM DESENVOLVIMENTO
Com o objetivo de disseminar conhecimento, a cada 

Contabilidade do Estado de São Paulo (Convecon). Neste ano, 
o evento acontecerá entre os dias 9 e 11 de outubro de 2017, no 
Centro de Eventos Pro Magno, na capital paulista.

A Comissão Organizadora do evento, presidida pelo 
presidente do CRCSP, Gildo Freire de Araújo, está empenhada 
na elaboração de uma rica grade de palestras. A escolha dos 
temas leva em consideração a atualidade e pertinência do 
assunto. Do mesmo modo, os palestrantes são escolhidos por 
sua competência e domínio dos tópicos a serem abordados.

no site do evento – www.convecon.com.br.

pelo processo de credenciamento e será pontuada. O número 
de pontos será divulgado no site do evento.

No site da Convenção estão disponibilizadas ainda todas 
as informações e novidades sobre a Convecon, incluindo 
sugestões de hospedagem e os contatos da agência de turismo 

As inscrições seguem abertas e também são feitas por 
meio do www.convecon.com.br. Os valores são diferenciados 

há lotes promocionais com valores diferenciados”, 
contou o presidente do CRCSP, Gildo Freire de 

investimento em conhecimento”, completou Gildo.

Termina no dia 30 deste mês 
o prazo para o saque do abono 
salarial ano-base 2015. Segundo 
o Ministério do Trabalho, até 
ontem (5) mais de 1,8 milhão 
de trabalhadores ainda não re-
tiraram o benefício. O número 
representa 7,58% dos 24,2 
milhões de pessoas com direito 
ao saque e equivale a R$ 1,2 
bilhão que não foram retirados. 
No total, já foram liberados 
R$ 15,7 bilhões. “Quem tem 
direito ao saque tem que fi car 
atento para não perder o prazo, 
porque os recursos não fi cam 
acumulados de um ano para 
o outro”, disse o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira. Os 
trabalhadores podem consultar 
o site do ministério para saber 
se têm recursos disponíveis.

Para isso, o trabalhador, mu-
nido do número do CPF e do PIS 
e da data de nascimento, pode 
acessar a opção Abono Salarial e 
na sequência clicar em Consulta 
Abono Salarial. O abono está 
sendo pago a quem trabalhou 
com carteira assinada por pelo 
menos 30 dias em 2015 e teve 
remuneração média de até dois 

salários mínimos. Poderá retirar 
o dinheiro quem está inscrito no 
PIS/Pasep há pelo menos cinco 
anos e a empresa ter informado 
os dados do trabalhador corre-
tamente na Relação Anual de 
Informação Social (RAIS).

O benefício está disponível 
nas agências da Caixa e do 
Banco do Brasil. A Caixa paga 
os trabalhadores da iniciativa 
privada, vinculados ao PIS. 
Quem tem o Cartão do Cidadão 
e registrou senha pode retirar o 
benefício em caixas eletrônicos 
e casas lotéricas. Quem ainda 
não tem o cartão deve se dirigir 
a uma agência da Caixa. O Ban-
co do Brasil paga os servidores 
públicos, vinculados ao Pasep.

“Se o trabalhador atende aos 
critérios, mas seu nome não 
consta entre os que podem 
fazer o saque, deve verifi car se 
o crédito foi feito diretamente 
na conta. Se ainda tiver dúvidas, 
poderá ligar para o número 
158, ou se dirigir aos postos 
da Superintendência Regional 
do Trabalho, além das agências 
da Caixa e do Banco do Brasil”, 
alerta o ministério (ABr).

Mercado espera crescimento de 0,5% para a economia este ano e 

infl ação em 3,90%.

Na semana passada, a estimativa das instituições fi nanceiras 
para o crescimento do PIB tinha caído para 0,49%, sob 
efeito da crise política. Essa projeção é do boletim Focus, 

uma publicação elaborada pelo Banco Central (BC) e divulgada 
em Brasília às segundas-feiras. A projeção para a expansão do 
PIB em 2018 caiu de 2,48% para 2,40%.

A estimativa para a infl ação, medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), passou de 3,95% para 
3,90%. Para 2018, a estimativa permaneceu em 4,40%. Para as 
instituições fi nanceiras, a taxa Selic encerrará 2017 e 2018 em 
8,5% ao ano. Atualmente, ela está em 10,25% ao ano. A Selic é um 
dos instrumentos usados para infl uenciar a atividade econômica 
e, consequentemente, a infl ação.

Quando o Copom aumenta a Selic, a meta é conter a demanda 
aquecida, e isso gera refl exos nos preços, porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Já quando o 
Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo 
o controle sobre a infl ação (ABr).

Arquivo/ABr
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Mercado fi nanceiro prevê que 
economia crescerá 0,5% em 2017
O mercado fi nanceiro voltou a prever crescimento econômico de 0,5% em 2017, após a divulgação, na 
última sexta-feira (2), de que o Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todas as riquezas produzidas 
pelo país, avançou 1% no primeiro trimestre deste ano

Mais de 1,8 milhão de 
trabalhadores ainda não 
sacaram abono salarial

2ª VC – Reg. Nossa Sra. do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003693-
61.2013.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do 
Ó Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) OTOFRAN EMPREITEIRA LTDA - ME, Rua Liberato Luis Tavares, 50, Parque Panamericano - CEP 
02992- 060, São Paulo-SP, CNPJ 12.754.002/0001-55, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
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E agora, TSE?
É difícil acreditar que 

apenas nove meses 

depois de assistirmos 

a um impeachment 

de uma presidente da 

República, estejamos 

novamente diante 

de uma mudança no 

comando do país

O atual presidente é in-
vestigado por corrup-
ção passiva, organiza-

ção criminosa e obstrução da 
Justiça. Os congressistas já não 
legislam, pois estão fazendo 
cálculos para encontrarem a 
melhor porta de saída para o 
presidente. Tramam o tempo 
todo... há os que querem rasgar 
a Constituição e insistem em 
eleições diretas.

A expectativa agora está no 
Tribunal Superior Eleitoral que 
hoje (6) inicia o julgamento 
da chapa Dilma-Temer que 
poderá resultar na cassação 
de ambos. Incrível, mas o pro-
cesso no TSE foi aberto pelo 
PSDB, que hoje dá respaldo 
para que Temer continue no 
poder.  A expectativa dos tu-
canos quando entraram com 
o processo, não era cassar os 
dois, pois entendiam que o TSE 
não faria isso. 

Na época, embora as provas 
fossem claras quanto ao uso 
de dinheiro sujo na campanha 
da dupla, havia entendimento 
de que os ministros do TSE 
levariam em conta. Antes dos 
aspectos jurídicos, a realidade 
do país, que não aguentaria a 
troca de presidente da Repú-
blica em tão pouco espaço de 
tempo, entendia que Temer 
estava cuidando de fazer as 
reformas necessárias ao país. 

Outro fato que levava os 
críticos a não acreditarem 
que o TSE poderia cassar 
Dilma-Temer era o de que re-
centemente o presidente havia 
nomeado dois novos ministros, 
entre os sete do TSE. Como se 
sabe o TSE é composto por sete 
membros, sendo três do STF, 

dois do STJ e dois advogados 
indicados pelo STF, nomeados 
pelo presidente da República.

Em recente nomeação, Te-
mer indicou dois nomes: Tarci-
sio Vieira de Carvalho e Admar 
Gonzaga. O entendimento era 
de que ambos votariam pró-
-Temer e pela não cassação 
da chapa. Após o STF abrir 
inquérito contra Temer – o pri-
meiro presidente da República 
a ser investigado no exercício 
do mandato - o quadro que até 
então se desenhava, mudou de 
fi gura. A crise difi cultará a vida 
dos ministros do TSE. Já se 
fala em adiamento entre eles. 

O relator do processo mi-
nistro Herman Benjamin foi 
categórico e disse que não 
adia e nem antecipa, porque 
isso seria casuísmo. Quanto 
a essa possibilidade, também 
o presidente, Ministro Gilmar 
Mendes, já disse que aquela 
corte “não é joguete nas mãos 
do governo”. É evidente que 
sua fala é uma resposta às 
informações de que membros 
do tribunal poderiam pedir 
vista para dar uma sobrevida 
à Temer. “Essas fontes tu-
multuam um julgamento que 
já é difi cílimo” disse Gilmar 
Mendes. 

Há entretanto uma sinali-
zação que não pode passar 
desapercebida: o relator do 
processo deverá defender a 
realização de eleições diretas 
para escolher o próximo pre-
sidente. A Constituição em 
seu artigo 81 prevê que após a 
primeira metade do mandado, 
em caso de vacância do cargo, 
a escolha seja feita pelo Con-
gresso em eleição indireta. 

A proposta, se for defendida 
ensejará um pedido de vistas, 
o que dará mais um fôlego a 
Temer, eis que seus aliados só 
aceitam cassar seu mandato 
depois de defi nidas as regras 
para a escolha do seu sucessor, 
o que ainda não temos!

 
(*) - É Professor de Direito Eleitoral 

no Curso de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie campus 

Campinas. 

Gilson Alberto Novaes (*)

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado 
pode votar hoje (6) o relatório 
da reforma trabalhista. Acordo 
fechado por senadores da base 
e da oposição ainda na semana 
passada prevê a votação. O sena-
dor Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
relator, propõe que o Senado 
aprove o projeto sem modifi car 
o texto da Câmara e defende 
que seis pontos sejam vetados 
pelo presidente Michel Temer. O 
pedido foi duramente criticado 
por senadores de oposição, que 
defendem que as mudanças se-
jam feitas pelo Legislativo.

Senadores oposicionistas 
apresentaram três relatórios 
alternativos defendendo a re-
jeição completa da proposta. 
Amanhã, no início da reunião, 
o presidente da CAE, Tasso 
Jereissati (PSDB-CE), deve 
conceder a palavra para que 
os senadores da oposição leiam 
seus votos em separado, o que 
deve prolongar os trabalhos. As 
discussões na comissão não têm 
sido tranquilas. A penúltima 
reunião, no dia 23 de maio, 
foi marcada por empurrões e 
agressões verbais entre sena-

Comissão de Assuntos Econômicos deve votar hoje relatório sobre 

a reforma trabalhista.

O presidente Michel Temer 
disse que o governo federal 
iniciará a implementação do 
Plano Nacional de Segurança 
Pública pelo município do Rio 
de Janeiro e que as ações de 
combate à criminalidade não 
serão “pirotécnicas”, mas 
sim planejadas. Ao discursar 
durante a abertura de uma 
reunião com autoridades da 
área da segurança e políticos 
do estado do Rio de Janeiro, 
Temer disse que, após expe-
riências “pontuais” anteriores, 
o plano de segurança pública 
está “mais sistematizado”.

“Agora, [com o plano] siste-
matizado, nós vamos começar 
experiências nas várias cida-
des brasileiras. Não uma inter-
ferência, mas uma produção 
operacional mais intensa em 
cada estado. Será um expe-
rimento muito concentrado. 
Não será nada pirotécnico, e 
sim planejado para fazer ope-
rações inicialmente na cidade 
do Rio de Janeiro”, afi rmou. 
Temer disse que o governo 
estadual e a prefeitura da ca-
pital estão “de comum acordo” 
com o plano.

O presidente não chegou 
a descrever detalhes do que 
será feito, mas disse que 
após diversas reuniões sobre 

Deputados e prefeitos do estado do Rio participam de almoço 

com o presidente da Câmara

O ex-deputado federal Pedro 
Corrêa (PP-PE) voltou a confi r-
mar ontem (5), em testemunho 
ao juiz federal Sérgio Moro, que 
o ex-diretor da Petrobras Paulo 
Roberto Costa atuava para 
desviar recursos de contratos 
da petroleira estatal para seu 
partido. Ele mencionou desvios 
em ao menos dois contratos da 
Petrobrás: o da Refi naria Abreu 
e Lima e da Refi naria do Paraná. 

Corrêa disse que a bancada do 
partido na Câmara escolheu o 
falecido deputado José Janene 
(PP-PR) e o doleiro Alberto 
Yousseff como operadores de 
propinas do PP, responsáveis 
por se reunir com executivos 
de empresas prestadoras de 
serviços para a Petrobrás para 
combinar os recursos a serem 
desviados. 

A estratégia servia “para 
evitar que o empresário fi casse 
sendo procurado por vários 
parlamentares e depois então 
fi casse dando desculpa que 
acertou com fulano, acertou 
com cicrano. Só um interlocutor 

é quem fazia esse trabalho, que 
era o deputado Janene e quan-
do ele adoeceu fi cou, então, o 
senhor Alberto Youssef”. 

Corrêa prestou depoimento, 
por videoconferência a partir 
do Recife, como testemunha 
de acusação num dos processos 
em que o ex-presidente Lula 
é réu no âmbito da Operação 
Lava Jato, acusado de receber 
favorecimentos ilegais da em-
preiteira Odebrecht por meio 
da compra de um apartamento 
em São Bernardo do Campo e de 
um terreno para a construção 
da sede do Instituto Lula, no 
valor de R$ 12 milhões.

O ex-deputado se disse próxi-
mo de Lula à época e levou fotos 
de reuniões do então Conselho 
Político do governo, nos quais 
disse se encontrar com o ex-
-presidente “pelo menos duas 
vezes por mês, como presidente 
do partido”. Em nota divulgada 
após o depoimento, a defesa de 
Lula negou que o ex-presidente 
tivesse encontros frequentes 
com Corrêa (ABr).
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Ex-deputado federal Pedro Corrêa (PP-PE).

Geraldo Bubniak/Ag.O Globo

O texto modifi ca o Código 
Brasileiro de Aeronáu-
tica, que hoje limita em 

20% a participação do capital 
estrangeiro. O governo alega 
que a ampliação da participa-
ção estrangeira no setor aéreo 
permitirá o aumento da com-
petição, a desconcentração do 
mercado doméstico e o aumen-
to da quantidade de cidades e 
rotas atendidas.

Esta não é a primeira vez, em 
período recente, que a Câmara 
analisa a questão. Em março de 
2016, a ex-presidente Dilma 
Rousseff assinou MP que, entre 
outros pontos, elevava o capital 
estrangeiro nas empresas aére-
as para 49%. Durante discussão 
na Casa, o percentual subiu 
para 100%. Diante de risco 
de derrota no Senado, onde a 
ampliação não foi bem recebida, 
o presidente Michel Temer fez 
um acordo com os partidos da 
base aliada para aprovar a MP, 
com o compromisso de vetar 
a parte sobre a elevação do 
capital estrangeiro, que seria 
reenviada por meio de projeto 
de lei. 

Recursos de 
loterias para 

fundo de 
desenvolvimento 

científi co
Projeto que destina re-

cursos provenientes de 
loterias federais para o 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento Científi co e Tec-
nológico (FNDCT) pode 
ser votado amanhã. Além 
da matéria, a Comissão de 
Ciência e Tecnologia tem 
mais 27 itens na pauta, a 
maior parte requerimentos 
e outorgas de permissão 
para explorar serviço de 
radiodifusão. O projeto de-
termina que 1% da arreca-
dação bruta dos concursos 
de prognósticos e loterias 
federais e similares, cuja 
realização estiver sujeita 
à autorização federal, seja 
destinado ao FNDTC. 

O autor do projeto é o 
ex-deputado João Colaço. 
O relator é o senador Cris-
tovam Buarque (PPS-DF), 
favorável à aprovação da 
matéria. Os recursos do 
FNDCT são destinados 
a programas, projetos e 
atividades de ciência, tec-
nologia e inovação (CT&I), 
desde a pesquisa básica à 
aplicada, além da capacita-
ção de recursos humanos, 
intercâmbio científico e 
tecnológico e infraestru-
tura de pesquisa de CT&I. 
Cristovam observa que o 
Brasil investe muito pouco 
em pesquisa e desenvolvi-
mento. 

Segundo o senador, da-
dos do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia mostram 
que o país investe apenas 
1,2% do PIB em pesqui-
sa e desenvolvimento, 
enquanto os países da 
OCDE investem o dobro. 
Cristovam fez apenas uma 
emenda ao texto, para 
preservar recursos desti-
nados ao Fies, que recebe 
30% da renda líquida dos 
concursos de prognósticos 
administrados pela Caixa e 
a totalidade dos recursos de 
premiação não procurados 
pelos contemplados dentro 
do prazo de prescrição. 

A CCT analisa ainda 
o projeto que obriga os 
serviços de atendimento 
telefônico das prestadoras 
de serviço regulados a aten-
derem também ligações de 
linhas móveis. O projeto 
tem parecer do senador 
Otto Alencar (PSD-BA) 
pela aprovação (Ag. Se-
nado).

Deputados poderão votar alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica, que hoje limita em 20% a 

participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas.
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Câmara pode votar liberação de 
capital estrangeiro em aéreas

O Plenário da Câmara pode votar, a partir de hoje (6), o projeto que permite o controle acionário das 
companhias aéreas brasileiras pelo capital estrangeiro

A solução foi uma alternativa 
para salvar a medida, que conti-
nha outros pontos importantes 
para o governo, como o perdão 
de dívidas da Infraero com 
a União. Já a Embratur, que 
funciona como autarquia, é 
transformada em serviço social 
autônomo, com a atribuição de 
formular e executar ações de 
promoção do Brasil, no exterior, 

como destino turístico. 
Também estão na pauta 

vários outros projetos, como o 
do deputado Domingos Sávio 
(PSDB-MG), que permite aos 
municípios manterem seu 
dinheiro em cooperativas de 
crédito nas localidades onde 
não há bancos ofi ciais, assim 
como efetuar operações de 
crédito com essas cooperativas.

Entre as propostas pautadas, 
destaca-se a 504/10, do Sena-
do, que inclui o Cerrado e a 
Caatinga entre os biomas con-
siderados patrimônio nacional. 

Outra PEC pautada é a 200/16, 
também do Senado, que prevê a 
isenção do IPTU para templos de 
qualquer culto religioso, ainda 
que sejam apenas locatários do 
imóvel (Ag.Câmara).

Plano Nacional de Segurança começará 
pelo Rio com ações integradas

o assunto foi possível dar um 
início “mais concreto” às ações 
do Plano Nacional de Seguran-
ça Pública, lançado no início 
deste ano. Além de ministros, 
participam do encontro o go-
vernador do Rio de Janeiro, 
Luiz Fernando Pezão, o prefeito 
Marcelo Crivella e o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia.

Segundo Temer, o plano terá, 
entre suas referências, o que 
foi executado durante os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, 
“quando as forças nacionais ga-

rantiram tranquilidade absolu-
ta para a realização do evento”. 
Decidimos, segundo as nossas 
competências, portanto sem 
invadir a competência dos 
estados, ingressar no tema da 
segurança pública nos estados 
brasileiros”, disse o presidente 
ao comentar que essas ações 
tiveram por objetivo garantir 
os “princípios constitucionais 
da lei e da ordem “, por meio 
do uso das Forças Nacionais. 
“Recebemos aplausos não só 
de autoridades, mas da po-
pulação”, acrescentou (ABr).

Ex-deputado Pedro 
Corrêa reafi rma 

desvios na Petrobras

Comissão do Senado pode votar hoje 
relatório da reforma trabalhista

dores. Na reunião seguinte, a 
segurança foi reforçada.

A proposta de reforma traba-
lhista foi enviada ao Congres-
so Nacional pelo Executivo 
e passou por discussão em 
comissão especial na Câmara 
e por votação no plenário da 
Casa. Após votação na CAE, a 
reforma passará pela Comissão 
de Assuntos Sociais e pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça antes de seguir para 
votação no plenário do Senado.

Também está prevista para 
hoje a reunião de instalação do 
Conselho de Ética do Senado, 
com eleição do presidente e 
vice-presidente. O presidente 
eleito terá como primeira tarefa 
decidir sobre o prosseguimento 
de representação formalizada 
pela Rede contra o senador 
afastado Aécio Neves por que-
bra de decoro parlamentar. Será 
dele a prerrogativa de arquivar 
a representação ou determinar 
abertura de processo (ABr).



Viajar é sempre bom, 

mas a experiência 

é ainda melhor se 

estivermos em boas 

companhias

E para quem tem cães ou 
gatos em casa, a parce-
ria do amigo de quatro 

patas é fundamental em todas 
as horas, ainda mais em um 
lugar distante. Alguns têm 
receio de sair de férias com os 
pets, preferindo deixá-los em 
um hotel próprio ou sob os cui-
dados de alguém de confi ança. 
Tudo para evitar “situações de 
estresse”. O raciocínio de pre-
servar os animais é totalmente 
correto, porém, com algumas 
precauções, é possível mudar 
de ambiente e causar o míni-
mo possível de desconforto, 
levando seu amigo com você 
nas viagens.

A primeira preocupação 
deve ser com o transporte. 
Se a viagem for de avião, é 
importante planejar vacinas e 
providenciar os atestados de 
saúde e segurança exigidos 
pelas companhias aéreas. Nes-
ses casos, cada uma delas tem 
a sua cartilha e vale conferir os 
antecedentes desses vôos - há 
histórias lamentáveis de ani-
mais perdidos ou maltratados 
por empresas de aviação  e por 
isso é essencial se informar 
antes de comprar as passagens. 
Se o destino for outro país, é 
provável que existam regras 
de quarentena e necessidade 
de uma série de exames. Um 
processo muito longo e des-
gastante só pode ser feito se 
for inevitável, pensando na 
saúde do pet.

Quando o percurso é realiza-
do de automóvel, o conforto é 
igualmente uma questão deli-
cada (inclusive, uma pesquisa 
feita no Reino Unido indicou 
que 89% dos motoristas aceita-
riam comprar carros adaptados 
para seus pets). O bichinho 
deve contar com uma caixa 
de transporte e estar sempre 
protegido por um cinto de 
segurança, afi nal ver cães ou 
gatos soltos, com a cabeça 
para fora de um carro, é até 
bonitinho, mas aumenta o risco 
de acidentes e representa uma 
infração de trânsito. 

Além desses cuidados, é 
recomendável que se faça 
uma parada a cada duas horas 
para descanso. Mas, pelo risco 
de enjoos, água e alimentos 
devem ser oferecidos com 
moderação - o ideal é fazer 

um planejamento para que 
o animal não consuma nada 
algumas horas antes de sair de 
casa até a chegada ao destino.

Ao chegar ao destino, a 
alimentação normal deve ser 
retomada. Uma boa dica para 
ajudar na adaptação é espalhar 
brinquedos e objetos conhe-
cidos, a fi m de passar uma 
sensação maior de segurança. 
O ambiente pouco familiar ten-
de a causar ansiedade e pode 
levar a possíveis problemas 
gastrointestinais, como diar-
reias. Pensando nisso, a mala 
ideal para confortar o pet deve 
conter também itens como: 
comedouro próprio; vasilha 
para água própria; roupas e 
mantas; protetor solar e bags 
para coletar fezes; entre ou-
tros artigos específi cos para 
cada raça.

Cães ou gatos podem se 
irritar muito saindo de casa, 
mas não devemos, de forma 
alguma, medicá-los com cal-
mantes sem a orientação de 
um médico veterinário. Para 
deixá-los mais tranquilos, uma 
boa opção é caminhar com eles 
algumas horas antes, um hábito 
que sempre ajuda a relaxar 
o animal. A própria caixa de 
transporte pode ser encarada 
como uma experiência menos 
traumática se os pets forem 
acostumados com elas desde 
novo.

Felinos, com maior frequên-
cia, tendem a fi car agitados 
quando mudam de rotina ou 
chegam a um lugar novo. Para 
amenizar o sofrimento, existe 
no mercado a opção de feromô-
nio de ambiente, um produto 
concebido para esse tipo de 
situação. Outra possibilidade 
é levar objetos com o cheiro 
do animal ou, ainda, esfregar 
suavemente uma toalhinha em 
todo o rosto do gatinho, para 
em seguida, passar nos objetos, 
móveis e paredes.

Por último, mas não menos 
importante, um alerta deve ser 
feito: algumas regiões do Brasil 
são endêmicas de dirofi lario-
se (doença conhecida como 
“verme do coração”, que pode 
levar o pet à morte). Se esse 
for o caso do seu destino de 
viagem, é preciso providenciar 
uma medicação prévia. Afi nal 
cada pequeno detalhe deve ser 
levado em conta para assegurar 
que nossos amigos também 
aproveitarão – sem traumas – 
esse momento especial.

(*) - É especialista da Magnus, 
uma das principais fabricantes de 

alimentos para cães e gatos do país.

Viagem com os pets: 
como reduzir o estresse 
e facilitar a adaptação

Mariana Martins (*)

Olhos avermelhados, irri-
tados e difíceis de abrir 
pela manhã são alguns 

dos sintomas comuns, mas para 
saber identifi car qual o tipo de 
conjuntivite e o tratamento 
adequado só mesmo recorrendo 
à orientação medica.

Para ajudar a esclarecer 
sobre os riscos que envolvem 
a doença, o oftalmologista do 
Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Gustavo Seibin 
Takahashi, elencou os princi-
pais mitos e verdades sobre a 
conjuntivite.
 1. Existem vários tipos 

de conjuntivite? VER-
DADE. Na maior parte 
dos casos, elas são cau-
sadas por uma infecção 
de origem bacteriana 
ou viral, mas podem ser 
provocadas também por 
alergias – cerca de 20% 
da população mundial é 
propensa a desenvolver 
este tipo de infl amação.  

 2. Os tratamentos para 

conjuntivite viral e 

bacteriana são iguais? 
MITO. No caso da viral 
é necessário apenas o 
uso de soro fi siológico 
para limpeza, colírios e 
compressas geladas para 
o alívio da dor. Já a bac-
teriana, exige medicação 
com antibióticos. 

 3. A conjuntivite alérgica 

é transmissível? MITO. 
Neste caso a conjuntivite 
é uma reação do organis-
mo do próprio paciente, 
podendo ser provocada 
por substâncias como po-
eira, pólen, mofo, produ-
tos de maquiagem, entre 
outros. Por isso, não há 
risco de transmissão. 

 4. Colírio pode ser usa-

do todos os dias e 

também nos casos de 

conjuntivite? VERDA-
DE, com uma ressalva. 
Mesmo aqueles que 

Mitos e verdades da conjuntivite, 
doença ocular mais frequente no País
aumento da secreção do muco, acentuada pela irritação, e pode ser causada por uma série de fatores

servem apenas para 
lubrifi car os olhos tam-
bém são consideramos 
medicamentos, por isso 
é importante atenção 
ao excesso. A utilização 
diária ou pontual (para 
o tratamento de con-
juntivite) de qualquer 
tipo de colírio deve ser 
adotada somente sob 
recomendação médica. 

 5. Coçar os olhos pode 

causar conjuntivite? 
VERDADE. As mãos 
estão cheias de micror-
ganismos e bactérias 
que provocam irritação 
nos olhos, levando até ao 
desenvolvimento de uma 
infl amação ou infecção. 

 6. Lentes de contato 

causam a conjuntivite? 
MITO, com ressalvas. A 
utilização do tipo adequa-
do e o manejo de forma 
correta não causarão 
conjuntivite. Somente as 
lentes que não recebem 
a higienização necessária 
podem ser uma fonte 
de contaminação para 

os olhos. Além disso, 
se estiverem mal colo-
cadas também causam 
irritação e, quando não 
reposicionadas a tempo, 
podem iniciar um pro-
cesso infl amatório. Mas 
é recomendável evitar 
o uso caso esteja com 
conjuntivite.

 7. Águas do mar ou de 

piscina causam con-

juntivite? MITO. Se ba-
nhar em águas sujas pode 
causar infl amação ocular, 
que não é conjuntivite. 
Além disso, um paciente 
diagnosticado não pode 
frequentar piscina, pois o 
cloro agrava os sintomas. 

 8. Ficar perto de uma 

pessoa com conjunti-

vite automaticamente 

causa transmissão? 
DEPENDE. Varia de 
acordo com a imunidade 
de cada pessoa. Além 
disso, é preciso levar em 
consideração se houve 
contato direto com o mi-
crorganismo que causou 
a infecção. Aqui vale uma 

atenção especial às mães 
que amamentam devido 
à proximidade frequente 
com os bebês. 

 9. Receitas caseiras 

como moeda no olho e 

leite materno ajudam? 
MITO. É importante en-
fatizar que tratamentos 
caseiros e automedicação 
podem elevar as chan-
ces de complicações da 
conjuntivite e, em casos 
mais graves, há o risco 
de comprometer a visão. 
O ideal é procurar um 
oftalmologista assim que 
aparecerem os primeiros 
sintomas para orientação 
e acompanhamentos ade-
quados. 

 10. Usar óculos ajuda a 

evitar o contágio? 
MITO. Não diminui as 
chances de transmissão, 
porém o uso de óculos 
escuros alivia a dor, já 
que um dos sintomas é a 
fotofobia – sensibilidade 
à luz.

Fonte e mais informações: 
(www.hpev.com.br).
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36ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0052969-
27.2016.8.26.0100. (A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Stefânia Costa Amorim Requena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLÁVIO 
TERCEIRO DE OLIVEIRA, CPF. 170.072.888- 12 que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ajuizou-
lhe uma Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de 
R$ 15.479,05 (atualizado até Set/2016). Estando o executado em ignorado, INTIMADO fica para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de 
multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos Arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial (Art. 257, IV do NCPC). Será o edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0009203-18.2016. 
8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SANY 
CRISTINA JACINTHO, CPF. 295.060.048-46, que C. MÓDULO Cooperativa de Trabalho de 
Professores e Aux. de Adm. Escolar ajuizou-lhe uma ação Monitória que foi julgada procedente 
ora em fase de Cumprimento de Sentença condenando-a ao pagamento de R$ 12.875,91 
(atualizado até 02/08/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 30 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, independentemente de nova 
intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

5ª Vara Cível - Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0001938-07.2017.8.26.0011 A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dra Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Thiago Pires, 
Rua Arnaldo Solci, 383, Jardim Tangara - CEP 13568-050, São Carlos-SP, CPF 283.040.848-99, RG 
336366346, Solteiro, Brasileiro, Empresário, que lhe foi proposto o Cumprimento de Sentença por 
parte de Roberto Ararê Sennes e outro, para que, no prazo de 15 dias, pague o valor 
R$.238.225,94. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.523, do 
CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 
advogado de dez por cento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de maio de 2017. 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0088555-
70.2012.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a A. S. DE 
JESUS CONFECÇÕES - ME, CNPJ. 11.139.638/0001-24 que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de SERVLOT SERVIÇOS E SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA, 
objetivando a cobrança de R$ 7.203,53 (Nov/2012), oriundos do ressarcimento dos valores relativos 
aos créditos de bilhete único e crédito de celulares conforme Contrato de Prestação de Serviços e 
Comodato de Equipamentos Eletrônicos, firmado entre partes. Encontrando-se o requerido em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2017. 

7ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095504-56.2013. 
8.26.0100. 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(o) MARCELO 
RODRIGUES, CPF. 111.513.608-99, que ANTÔNIO MANUEL FERREIRA CAETANO, lhe ajuizou 
uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 23.579,70 (Out/2013), oriundos dos Notas 
Promissórias nº. 07/16, 08/16, 09/16, 10/16, 15/16 e 16/16, no valor de R$ 2.500,00 cada, vencidas e 
não pagas. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em 
caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido 
de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

COMSA S.A. DO BRASIL
CNPJ/MF nº 13.134.415/0001-08 - NIRE 35500072760

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 20 de abril de 2017
I - Data, Horário e Local: Em 20 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social, na Cidade de São Paulo,
no Estado de São Paulo, na Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 78, conjuntos 43 e 44, Brooklin, CEP 04.575-060.
(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta a Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes
os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas, à
saber: (i) COMSA, S.A., sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis da Espanha,
com sede na Cidade de Barcelona, na Calle Viriato, 47, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.916.839/0001-28,
neste ato representada por seu bastante procurador, o Sr. Antonio Ramallo Fernández, argentino, solteiro,
consultor em Direito Estrangeiro, portador da cédula de identidade RNE nº V5200773, inscrito no CPF/MF
sob o nº 232.974.828-00, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, nº 1227, 10º andar, Itaim Bibi, na cidade
de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.533-014, nos termos da procuração anexa. III - Publicação:
Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.
IV - Composição da Mesa: Sr. Antonio Ramallo Fernández - Presidente; Sr. William de Oliveira Beserra -
Secretário. V- Ordem do Dia: Aprovar as contas e a demonstração de resultados do exercício findo em
31 de dezembro de 2016. VI - Deliberações: a)- Foram aprovados, com as abstenções legais, o Relatório
da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2016. VII - Encerramento e Lavratura de Ata: Nada mais havendo a tra-
tar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e achada conforme vai assi-
nada. São Paulo, 20 de abril de 2017. Mesa: Antonio Ramallo Fernández - Presidente; Sr. William de
Oliveira Beserra - Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Antonio Ramallo Fernandez - Presidente, William de Oliveira Beserra - Secretário. Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação JUCESP, certifico o registro sob o
número 220.844/17-3, em sessão 15/05/2017, Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato,
vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de
regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo
de 10(dez) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na rescisão do contrato,
nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto às tais pendências, favor
ligar para (11) 3293-1512. Matrícula: 576247 - Recibo: 4202094729 - Sigla: JGTM -
CPF Parcial: 691.178 - Valor: 257,32 - Compet1: fev/17 - Compet2: mar/17 -
Dias de atraso: 121 - Plano:  Medic Plus 100 Enf.; Matrícula: 576247 - Recibo:
4203104913 - Sigla: JGTM - CPF Parcial: 691.178 - Valor: 257,32 - Compet1:
fev/17 - Compet2: mar/17 - Dias de atraso: 121 - Plano: Medic Plus 100 Enf.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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SUSPENDER O ALMOÇO NO REFEITÓRIO
Empresa pode proibir os funcionários de usar o refeitório/cozinha para 
almoçar? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDIDO DE DEMISSÃO
Funcionário que pedir demissão e for impedido pela empresa 
de cumprir o aviso a empresa tem que indenizá-lo, qual o prazo 
para pagamento das verbas? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE SUSPENSÃO NO SALÁRIO
Empresa fez advertência e por último suspendeu funcionária por 05 
dias, como proceder com o salário e as férias? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Quais os procedimentos e encargos da empresa ao contratar serviços 
de Advogado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS COM DÉBITO DO FGTS
Empresa com dois meses de FGTS em atraso demite funcionários, 
a homologação pode ser feita normalmente com esses débitos 
em aberto, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA
Alguns funcionários optaram por receber o salário em outra conta 
bancária. A empresa pode descontar na folha a tarifa bancária 
para a transferência? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇOS PRESTADOS PELO MEI
É devido o recolhimento de 20% sobre o valor de qualquer serviço 
prestado por MEI ou tem algum tipo de serviço isento desse recolhi-
mento? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      14.869
Disponibilidades    7.469
Aplicações Interf. Liquidez       2.239

Aplicações no mercado aberto    2.239
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       3.117

Carteira Própria    2.939
Vinculados à Prestação de Garantias     178
Vinculados ao Banco Central   -
Outros Créditos        1.926

Carteira de Câmbio    605
Rendas a Receber     122
Negociação e Intermed. de Valores   470
Diversos    760
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (31)

Outros Valores e Bens           118
Despesas Antecipadas     118

PERMANENTE           982
Imobilizado de Uso           467

Outras Imobilizações de Uso    1.126
(Depreciações Acumuladas)     (659)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            515
Outros Ativos Intangíveis    629
(Amortização Acumulada)   (114)

TOTAL DO ATIVO      15.851

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      10.363
Relações Interdependências             38

Ordens de Pagamentos em Moedas    38
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      10.325

Carteira de Câmbio   3.668
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.108
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     5.547

PATRIMÔNIO LIQUIDO        5.488
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.079
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    36
Lucros ou Prejuízos Acumulados    -
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           275

Receitas Operacionais     14.695
(Despesas Operacionais)     (14.202)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (116)
(Contribuição Social)  (102)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      15.851

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Abril de 2017

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87 sem indicação 
médica

A Comissão do Esporte da Câmara aprovou o projeto, do 
Senado, que obriga academias de ginástica, clubes e demais 
estabelecimentos esportivos a afi xar em suas dependências, 
em locais de fácil visualização, mensagens alertando sobre 
os riscos do uso de substâncias anabolizantes sem indicação 
médica. As mensagens deverão informar ainda que subs-
tâncias anabolizantes devem ser utilizadas exclusivamente 
no tratamento de doenças relacionadas à defi ciência desses 
hormônios.

A relatora da proposta na comissão a deputada Renata Abreu 
(PTN-SP), defendeu o texto que, em sua visão, reforça as 
diretrizes da política o Combate à Dopagem no Esporte e o 
cumprimento da Convenção Internacional contra o Doping, 
da qual o País é signatário desde 2005. A proposta será ana-
lisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Seguridade 
Social e Família; e de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

S/A. Agro Industrial Eldorado
CNPJ nº 61.288.874/0001-80 - NIRE nº 35.300.035.178

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária
Aos 28/4/2017, 9h, na sede. Presença de 99,9926% do capital social. Assumiu a presidência o Dr. Joaquim Asér de Souza Campos e Gilberto 
Flávio Souza Sulzbacher, secretário. AGO: Deliberações Unânimes: a) O Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e as Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/16. Eleger a Diretoria para um novo mandato, correspondente ao triênio 2017 a 2019,
que se estenderá até a data da realização da primeira AGO ao término do exercício social de 2019. Com a reeleição dos seguintes Diretores: 
Diretor Presidente Sr. José Luiz Aliperti Neto, Diretor Administrativo Sr. Gilberto Flávio Souza Sulzbacher. São Paulo, 28/04/2017.  
Nada mais. JUCESP nº 223.993/17-7 em 19/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Fotos: Divulgação

O dado consta do relatório especial Impacto, vulnera-
bilidade e adaptação das cidades costeiras brasileiras 
às mudanças climáticas, que o Painel Brasileiro de 

Mudanças Climáticas (PBMC) divulgado ontem (5) no Rio de 
Janeiro. Este é o segundo documento sobre mudanças climá-
ticas e cidades elaborado pelo organismo científi co criado em 
2009 pelos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e Meio 
Ambiente. O  primeiro foi divulgado durante a Conferência 
das Partes da Convenção do Clima (COP 21), da Organização 
das Nações Unidas (ONU), no Marrocos, em 2016.

No relatório especial, foram avaliados os cenários de 
mudanças climáticas para o Brasil e como essas cidades 
poderão ser impactadas pelo aquecimento global. De acordo 
com o estudo, 18 das 42 regiões metropolitanas brasileiras 
se encontram na zona costeira ou sofrem infl uência dela. 
O documento abordou municípios costeiros das regiões 
Nordeste, Sudeste e Sul.

Os cenários mais pessimistas citados no relatório apontam 
que o nível do mar pode chegar a subir 40 centímetros até 
2050, provocando perdas econômicas de até US$ 1,2 bilhão 
para as 22 maiores cidades costeiras latino-americanas. 
Não há ainda, entretanto, mensuração no Brasil dos custos 
econômicos provocados pelas mudanças climáticas.

De acordo com a presidente do comitê científi co do 
PBMC, Suzana Kahn, professora do Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ), a 
elevação do nível do mar e das temperaturas têm impacto 
muito maior no Brasil, porque grande parte das regiões 
está localizada nas áreas litorâneas. “Não há como evitar 
os danos, mas sim implantar soluções, no sentido de que 
possamos nos adaptar a uma nova realidade”, externou.

Além do nível do mar, os eventos extremos de chuvas 

Cidades costeiras são mais 
vulneráveis a mudanças do clima
As cidades brasileiras situadas em zonas costeiras são mais vulneráveis às mudanças climáticas, em especial ao 
aumento do nível do mar, mas também a eventos como fortes chuvas, tempestades, inundações e erosão costeira, 
que causa destruição e impactos à infraestrutura desses municípios

também são citados como 
causas dos problemas am-
bientais nas regiões cos-
teiras, acarretando riscos 
de deslizamento de terras, 
enxurradas e enchentes. 
Também foi constatada nas 
cidades litorâneas a forte 
emissão de gases poluentes. 
De acordo com o relatório do 
PBMC, o Rio de Janeiro se 
destaca com a maior emissão 
de gás carbônico (CO2) por 
habitante, da ordem de 3,47 
toneladas.

Entre as cidades mais 
vulneráveis estão o Rio de 
Janeiro, Santos, Fortaleza, 
Recife, Salvador e, no Sul 
do Brasil, o Vale do Itajaí. 
A costa de Santa Catarina, 
apresenta risco não só o 
aumento do nível do mar, 
mas também a possibili-
dade de se tornar rota de 
furacões. As fortes tempestades na região, com ventos 
superiores a 80 quilômetros por hora, já são indicativo 
da tendência, disse a secretária executiva do comitê 
científi co do Painel, Andrea Santos.

O relatório recomenda que sejam realizadas novas ava-
liações de risco de desastres associados, de aumento na 
frequência de extremos de clima e aumento do nível do mar 
nas cidades costeiras, sobretudo no Norte e Nordeste do 
país. Segundo o comitê científi co do Painel, esses estudos 
podem permitir a reavaliação dos riscos para os quais mu-

nicípios e populações estão 
preparados.

O Rio de Janeiro e Santos 
são os únicos municípios que 
já estão investindo em relação 
às mudanças do clima, aponta 
o estudo. “São duas cidades 
que estão atuando em política 
pública no sentido de promo-
ver ações de adaptação”, disse 
Andrea.

O relatório atesta que a 
maioria das cidades que fi -
zeram políticas de clima não 
consequem monitorar as me-
tas anunciadas. “A gente não 
tem visto o acompanhamento 
dessas políticas, tanto de 
mitigação, para redução das 
emissões de gases de efeito 
estufa, tanto das políticas e 
ações integradas no âmbito 

O Parque Nacional da Cha-
pada dos Veadeiros, em Goiás, 
terá sua área ampliada de 
65 mil hectares para 240 mil 
hectares em área contínua. 
O decreto foi assinado hoje 
(5), no Dia Mundial do Meio 
Ambiente, pelo presidente 
Michel Temer. A expansão 
ocorre depois de diversas 
tentativas, com pressão de 
ambientalistas e da sociedade 
civil diante de impasse com o 
governo estadual e setores do 
agronegócio. Além dos 240 mil 
hectares contínuos, a nova área 
da unidade de conservação vai 
incluir uma região adjacente, 
onde estão as localidades Ser-
tão Zen e Macacos.

Criado em 1961 com 625 mil 
hectares, o Parque Nacional 
da Chapada dos Veadeiros 
sofreu sucessivas reduções de 
tamanho, até chegar a 65 mil 
hectares, cerca de 10% da área 
original. Em 2001, a ampliação para 240 mil hectares chegou a ser 
decretada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas foi 
derrubada pelo STF por falhas no processo e pela não realização de 
audiências públicas, previstas na Lei do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza (SNUC), que entrou em vigor em 2000.

A tentativa de ampliação mais recente, concretizada nesta segunda-
-feira, esbarrava em um impasse com o governo de Goiás, que defendia 
a regularização fundiária das terras da área de expansão antes de 
dar o aval para o aumento do parque. Goiás chegou a apresentar 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é 
ampliado para 240 mil hectares

O Rio de Janeiro é uma das cidades costeiras mais preparadas para lidar
com as mudanças climáticas.

Isabela Vieira/ABr

de medidas de adaptação”, afi rmou a secretária-executiva 
do comitê.

A secretária executiva do comitê indicou que a infraes-
trutura de todas essas cidades costeiras está suscetível 
a impactos físicos, em razão das mudanças climáticas e 
seus efeitos. O documento faz recomendações de políti-
cas públicas que sejam construídas pela União, estados e 
municípios para atenuar esses impactos. Ela citou como 
exemplos novamente o Rio de Janeiro e Santos, que “estão 
pensando no planejamento de médio e longo prazo, mas 
também têm ações que podem ser feitas no curto prazo”.

Entre elas, destacou a construção de um piscinão na Praça 
da Bandeira, centro do Rio de Janeiro, que durante anos 
passou por inundações e alagamentos. Andrea Santos con-
siderou que reservatório subterrâneo construído naquela 
área pode ser considerado uma medida de adaptação, já 
que, na prática, evitou novas enchentes.

Além de barreiras de proteção contra a elevação do nível do 
mar, a secretária do comitê científi co do PBMC recomendou que 
as cidades costeiras preservem seus ecossistemas. O mangue 
tem um papel fundamental ao conter o avanço da água salina.

Medidas de curto prazo como a integração do transporte 
público também são recomendadas. O transporte rodoviário 
é o mais afetado em inundações e sistemas integrados po-
dem diminuir o impacto das chuvas no dia a dia de usuários. 
Outra medida simples, em que a população tem um papel 
a cumprir, diz respeito à destinação de resíduos. “Se a po-
pulação não joga lixo na rua, isso facilita”, observou (ABr).

uma contraproposta, com a ampliação em área descontínua, o que, 
segundo ambientalistas, inviabilizaria a proteção do Cerrado.

Uma das áreas mais emblemáticas do Cerrado, conhecida por 
paisagens naturais exuberantes, a Chapada  dos Veadeiros tem 
uma importância estratégica para o bioma por ter de áreas de 
Cerrado de Altitude, com representantes de fl ora e fauna restritos 
a essa região. A área do parque abriga, por exemplo, 32 espécies 
da fauna e 17 da fl ora ameaçadas de extinção, que poderiam de-
saparecer sem a garantia de proteção integral do parque (ABr).

Alto Paraíso de Goiás (GO) - Vista dos Saltos do Rio Preto, a partir do Mirante
da Janela, área que faz parte da proposta de ampliação

do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
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O que há por trás 
dos bots?

O boom de bots chegou 

para fi car! Essa palavra 

está na boca de todos, 

mas...O que realmente 

sabemos sobre eles? 

Funcionam como 

imaginamos?

Embora seja uma tecno-
logia que já existe há 
muito tempo, com os 

últimos anúncios das princi-
pais plataformas de mensagens 
apostando cada vez mais em 
seu uso, os bots têm ocupado 
uma posição importante, que 
vai além das empresas e qual-
quer usuário quer criar o seu.

No que você pensa quando 
ouve falar de bots? Algo cool, 
divertido, super inteligente, 
que sabe tudo e entende todos 
os seus pedidos? Bom, é o mes-
mo que eu imagino, mas para 
não cair na frustração entre 
o que você tem em mente e 
o que a realidade te mostra, 
quero compartilhar o que você 
precisa saber para criar um 
bot ideal.

Um bot não é apenas um 
simples robô que procura 
palavras-chave e que pode 
interpretar um comando para 
apresentar uma resposta. Um 
bot é muito mais que isso e 
contempla vários aspectos. É 
uma solução de software cuja 
principal função é atender e 
resolver, da forma mais efi -
ciente possível, as consultas, 
necessidades e intenções das 
pessoas em todos os canais 
digitais, de maneira automáti-
ca e mantendo uma conversa 
natural. Posso resumir em três 
conceitos o que é necessário 
para ter uma experiência de 
sucesso com um bot: 

Empatia | Conhecimento | 

Ações

A empatia é a capacidade 
de entender ou sentir o que 
o outro está vivenciando. 
Dessa forma, a primeira coisa 
que um bot precisa ter é uma 
personalidade que tenha os 
valores e o estilo que você 
deseja transmitir, que as pes-
soas interagindo com esse robô 
possam se identifi car com ele. 

Seu bot deve ser rápido, cool, 
inteligente e usar as palavras 
que seus seguidores esperam. 
Nunca se esqueça de oferecer 
conteúdo para interações 
básicas e elementares, como 
cumprimentos em geral, de-
monstrações de afeto e, até 
mesmo, respostas criativas 
para os insultos.

O conhecimento é o total de 
informação e dados acumula-
dos por meio da experiência 
ou do aprendizado. O valor 
qualitativo dessa capacidade 
é fundamental. Se o bot tem 
um conhecimento preciso da 
empresa, pode oferecer a in-
formação correta ou a solução 
desejada já na primeira inte-
ração. E se além disso, o bot 
também tem acesso aos dados 
do usuário, pode oferecer uma 
experiência personalizada, 
usando as informações de cada 
cliente. Todos contamos com 
esse conhecimento, é tudo 
questão de saber usá-lo.

As ações são atitudes ou 
processos que resultam em 
atividade, movimento ou 
mudança de estado ou situ-
ação. Um bot ideal deve ser 
capaz de agir pelo usuário, 
utilizando recursos adicionais 
para resolver o problema, 
inquietação, dúvida, ativar os 
produtos ou qualquer tipo de 
ação que ajude a oferecer uma 
experiência cada vez melhor. 
Os bots devem ser capazes de 
se integrarem a qualquer tipo 
de sistema, a qualquer aplica-
ção e de incorporar qualquer 
complemento adicional que 
marque uma diferença e uma 
verdadeira experiência no 
usuário.

Todos contamos com a pos-
sibilidade de reunir essas ha-
bilidades e criar bots incríveis, 
mas é tão grande o entusiasmo 
para invadir o mundo dos bots 
que acabamos deixando de 
lado o mais importante: Seria 
o tempo o responsável por 
mostrar que os bots realmente 
funcionam? Podemos esperar 
pelos resultados ou fazer al-
guma coisa para vê-los hoje.

(*) É courtry manager da Aivo, 
empresa que propõe uma nova 

experiência de relacionamento com 
os clientes nos canais digitais.

Bruno Dalla Fina (*)

News@TI
Protótipo de corretora de seguros virtual 

@A Stefanini Scala, coligada do Grupo Stefanini, apresentará 
no CIAB, em primeira mão, o protótipo de sua corretora de 

seguros virtual, mais conhecida como MAIA (Multipurpose Artifi cial 
Intelligence Assistant). Baseada no IBM Watson, capaz de pensar 
e responder como um humano, graças a algoritmos complexos de 
inteligência artifi cial, a solução tem como objetivo auxiliar corretores 
de seguros a esclarecer dúvidas sobre produtos, de forma mais clara 
e objetiva.  Embora seja um protótipo, MAIA mostrará toda a capaci-
dade cognitiva do Watson, bem como sua capacidade de integração 
com qualquer sistema legado.  Isto permitirá que os chatbots das 
empresas sejam cada vez mais sofi sticados, ajudando realmente a 
concluir um processo de negócio (www.stefanini.com).

“Direito na Tecnologia & Tecnologia no Direito” 

@Hoje (06), o Insper Direito promove o seminário “Direito na 
Tecnologia & Tecnologia no Direito”, para discutir desenvolvi-

mento de negócios disruptivos em diversos setores da economia e 
o impacto desses novos modelos de negócios na área jurídica. Além 
disso, a iniciativa contará com o lançamento da AB2L, Associação 
Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, que englobará diversas empresas 
de tecnologia focadas no mercado jurídico. O evento será dividido 
em dois painéis. O primeiro discutirá o “Direito na Tecnologia” e terá 
a presença de Flavio Franco (Netshoes), Álvaro Uliani (Pinheiro 
Neto Advogados), Renato Opice Blum (Opice Blum, Bruno, Abrusio, 
e Vainzof Advogados Associados, professor do Insper Direito), sob 
moderação do gerente jurídico da Easy Taxi e  professor do Insper 
Direito, Erik Fontenelle. O seminário é gratuito e as vagas são limi-
tadas. Para se inscrever, e também obter mais informações sobre o 
evento, acesse o site: https://www.insper.edu.br/agenda-de-eventos/
direito-na-tecnologia-tecnologia-no-direito/

IgnitionOne fi rma parceria com a Kenshoo

@A IgnitionOne, líder mundial em soluções de marketing digital, 
fi rmou uma parceria com a empresa israelense Kenshoo para 

permitir que sua tecnologia de scoring, otimização e segmentação 
de audiências seja aplicada em redes de mídias sociais e sistemas de 
search pagos. Com a expansão da capacidade multicanal da plataforma 
para o social e mecanismos de busca, os profi ssionais de marketing 
podem, agora, impactar consumidores e prospects nesses ambientes. 
A integração da tecnologia da Kenshoo à plataforma da IgnitionOne 
habilita os profi ssionais de marketing a realizarem o scoring e seg-
mentação de audiências dentro do ambiente de search, em publishers 
como Google, Bing e Yahoo! Gemini; e também em mídias sociais como 
Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e Snap.  Em contrapartida, os 
clientes da Kenshoo passam a contar com as soluções da IgnitionOne 
de mídia programática voltadas a display, personalização de sites e 
email, assim como os serviços gerenciados por todos esses canais. 
Em ambos os casos, as empresas compartilharão dados relacionados 
à atribuição por meio dos programas de marketing dos anunciantes. 
“A parceria entrega aos clientes das duas empresas, um entendimento 
mais profundo de como sua mídia paga gera vendas através de todos 
os canais de comunicação com o público”, explica Galli (htp://www.
ignitionone.com.br).

José Eduardo Leão de Freitas (*)

No entanto, essa dinâmica sofreu diversas alterações e, 
atualmente, com o aprimoramento da tecnologia, há um 
novo player no mercado: os serviços de streaming online. 

Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, o 
setor perdeu 105,4 mil assinantes, uma queda de 0,56%. Somente 
em Fevereiro de 2017, 95.161 assinantes deixaram a TV paga, uma 
queda de 0.51% quando comparado aos dados de Janeiro deste 
ano. Já nos últimos 12 meses, 382,833 pessoas desistiram de seus 
pacotes, o que representa uma baixa de 2,02% para o mercado.

Denominado como OTT (Over-The-Top), a ideia traz um novo 
cenário de evolução, bastante rápida e com provedores focados 
em reproduzir uma transmissão linear semelhante a TV. Entre-
tanto, a mídia de distribuição de transmissão foi otimizada por 
muitos anos para fornecer uma experiência confi ável, escalável 
e consistente, seja entregue de forma over-the-air, via satélite 
ou cabo. A internet é um meio de best-effort e um trabalho de 
engenharia considerável é necessário para entregar a mesma 
experiência e sustentar modelos de monetização.

Um dos elementos do fl uxo de trabalho de vídeo que tem grande 
impacto na experiência é o dispositivo do usuário fi nal e o player 
de vídeo rodando naquele dispositivo. Em uma única hora, a 
Level 3 identifi cou 3.325 clientes únicos consumindo conteúdo 

Evolução na forma de 
consumir conteúdo de

TV requer infraestrutura
Há algumas décadas, rádio e televisão eram as fontes mais relevantes para ter acesso a notícias, 
novelas, seriados e outros conteúdos, de acordo com o interesse dos espectadores

de vídeo de seu CDN. Mesmo em dispositivos como Roku, com 
poucas versões de hardware, a Level 3 identifi cou 32 variantes 
distintas baseadas em diferentes versões de fi rmware, cada uma 
com suas próprias características de performance.

Localização e rede podem causar um impacto na performance 
tão grande quanto dispositivo de usuários fi nais e player de ví-
deo em um dispositivo. Além disso, é importante lembrar que a 
infraestrutura atual da internet não suportaria audiências com 
alto número de usuários. Os maiores eventos globais de streaming 
atraem audiências de cerca de 10 milhões de usuários simultâneos 
e nós estamos vendo algumas redes de ISP se esforçando para 
lidar com o pico de usuários. Para ter sucesso na entrega de uma 
experiência consistente, confi ável e sem falhas, é necessário um 
investimento considerável em infraestrutura e alguma evolução 
em tecnologias (compressão, transporte, players, etc.) para 
acompanhar este crescimento.

Não há dúvidas de que isto acontecerá. Há 5 anos, os maiores 
eventos atraíam apenas 1 milhão de usuários simultâneos e, cinco 
anos antes disso, vídeo em HD nem era possível para streaming na 
internet. Percorremos um longo caminho em um período muito 
curto e não há sinais de que este ritmo de inovação da internet 
irá diminuir. O desafi o hoje é manter a inovação em tecnologia 
no ritmo adequado para acompanhar o crescimento da demanda.

(*) É diretor de Conectividade, Media e IP da Level 3  Communications Brasil.

Uma boa ges-
tão do estoque 
é crucial para 
os resultados 
de uma em-
presa. Afinal, 
um controle 
inadequado da 
área pode levar 
as companhias, 
especialmente 
as de pequeno 
porte, a perder 
clientes e prazos de entregas, e consequentemente, irem à 
falência. Parece drástico, mas é a realidade. 

Muitas vezes só pensamos em estoque na perspectiva física: 
um galpão ou fundo de loja, prateleiras, caixas, etc.. Nos es-
quecemos que ele é de extrema importância e responsável por 
armazenar matérias-primas para produção ou mercadorias para 
venda, e assim, garantir a continuidade dos negócios. 

Por isso, se a sua organização está com falhas no gerencia-
mento e no controle do que entra e o que sai do estoque, ou o 
que é comprado e o que é vendido, você pode estar perdendo 
muito dinheiro sem perceber.

Pensando na operação de uma empresa, você compra, paga os 
fornecedores, vende e recebe dos clientes. Mas nesse processo 
podem ocorrer devoluções e trocas que também precisam ser 
controladas. Em uma operação básica como essa, uma gestão 
adequada é fundamental para garantir bons resultados do ne-
gócio. Mas como? 

O primeiro ponto que precisa ser analisado é: qual a quanti-
dade ideal para se comprar e quais itens comprar. Em tempos 
de crise, quando os recursos fi nanceiros, tanto das empresas 
como dos consumidores, estão muito limitados, essas duas 
decisões são críticas. 

Por exemplo, se você comprar uma quantidade acima da saída 
de mercadorias, vai fi car com o estoque parado, ou, em outras pa-
lavras, com seu investimento “estacionado” na prateleira, sendo 
que poderia direcionar esses recursos em outras necessidades 

corporativas, 
como marke-
ting, expansão 
dos negócios, 
contratações, 
etc.. 

Além disso, 
se as vendas 
estiverem bai-
xas e seu pro-
duto tiver uma 
validade curta, 
você pode ter 

perdas sérias. Por outro lado, se comprar abaixo da quantidade 
necessária, você vai perder boas oportunidades de venda, e 
consequentemente, perder dinheiro. 

Um segundo aspecto muito relevante é o fl uxo fi nanceiro dos 
recursos alocados no estoque. Quando se compra com um prazo 
de pagamento muito curto, pode ser que você tenha que pagar 
os seus fornecedores antes mesmo de vender a mercadoria, 
precisando de caixa (capital de giro) para manter sua operação. 

Mas, se você tiver uma boa gestão de estoque e conseguir 
negociar um prazo mais fl exível com os fornecedores, vai 
conseguir vender a mercadoria e receber do cliente antes de 
ter que pagar o fornecedor, reduzindo assim a necessidade de 
caixa e liberando os recursos fi nanceiros para serem utilizados 
com outras demandas. 

Diante disso, essa visão de quando e quanto comprar, além 
dos prazos envolvidos para pagar e receber, é decisiva para que 
o seu negócio prospere ou entre em declínio. 

E como ter todas as informações nas mãos para fazer uma 
boa gestão do estoque? A melhor alternativa é investir em me-
todologias e ferramentas que possibilitem, de forma prática, o 
controle das entradas e saídas de mercadorias, permitindo as 
análises dos prazos de pagamento e recebimento, as quantidades 
mínimas e máximas de compras, os itens com maior e menor 
saída, etc. Afi nal, é sempre bom lembrar: estoque é dinheiro.

 
(Fonte: Mariá Menezes é gerente administrativa da Jiva Franchising).

A Gestão de Estoque e a 
Sustentabilidade do seu negócio

Pós-graduação em Estatística da USP e UFSCar abre inscrições 
para doutorado e doutorado direto durante todo o ano

O Programa Interinstitucional de Pós-
-Graduação em Estatística (PIPGEs) está com 
inscrições abertas para doutorado e doutorado 
direto. A partir deste ano, o ingresso nessas 
modalidades será oferecido em fl uxo direto, 
permitindo que os candidatos se inscrevam 
em qualquer época do ano até abril de 2018, 
quando um novo edital será lançado. O obje-
tivo é que o ingresso no Programa seja mais 
dinâmico e fl exível, além de evitar que um 
recém-graduado no mestrado fi que parado 
por muito tempo. São oferecidas 25 vagas no 
doutorado e 20 no doutorado direto.

Resultado de uma parceira entre o 
Instituto de Ciências Matemáticas e Com-
putação (ICMC) da USP e a Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), o PIPGEs 
foi criado em 2013 e oferece seis linhas de 
pesquisa: modelos de regressão; análise de 
sobrevivência; teoria de resposta ao item; 
probabilidade e processos estocásticos, 
séries temporais e métodos bayesianos. Os 
editais completos podem ser acessados no 
site do ICMC no link: icmc.usp.br/e/c0177.

“Em poucos anos de funcionamento, o 
PIPGEs já organiza com sucesso, e a cada 
ano, o Programa de Verão em Estatística e 
o Workshop on probabilistic and statistical 
methods, que se encontra em sua sexta 
edição e atrai a atenção de alunos e pes-
quisadores da área”, explica o professor 
Pablo Martín Rodríguez, que faz parte da 

coordenação do Programa no ICMC.
Pós-graduação no ICMC – Além do Pro-

grama Interinstitucional de Pós-graduação 
em Estatística, o ICMC oferece o Programa 
de Pós-Graduação em Ciências de Com-
putação e Matemática Computacional e o 
Programa de Pós-Graduação em Matemáti-
ca. Há, ainda, dois mestrados profi ssionais: 
o Mestrado Profi ssional em Matemática, 
Estatística e Computação Aplicadas à In-
dústria (MECAI), oferecido pelo Centro de 
Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria 
(CeMEAI), e o Mestrado Profi ssional em 
Matemática em Rede Nacional (ProfMat), 
oferecido em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Matemática (SBM).
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Esta terça é o décimo terceiro dia da lunação. Vênus transita para Touro e aumenta a estabilidade e segurança nos relacionamentos. 

Após uma fase de muita impulsividade e de mudanças de posição nas relações afetivas, começamos a ter mais fi rmeza e tranqui-

lidade. A Lua em bom aspecto com Netuno aumenta a sensibilidade. No fi nal do dia Mercúrio passa a transitar em Gêmeos e a 

comunicação vai fi car mais fácil e aberta. Aumenta a vontade de aprender e fazer novas descobertas. À noite a Lua em bom aspecto 

com Plutão ativa o lado emocional. Às 21h36 a Lua fi ca fora de curso e será melhor manter a rotina e aproveitar a noite de sono.
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O afeto, a alegria e o carinho fazem 
com que o ambiente doméstico 
fi que mais próximo. No fi nal do 
dia Mercúrio passa a transitar em 
Gêmeos e os contatos fi cam mais 
fáceis facilitando todas as formas de 
comunicação. Aumenta a vontade de 
aprender e fazer novas descobertas. 
77/277 – Vermelho.

Vênus transita para o seu signo, Touro 
e aumenta a estabilidade e segurança 
nos relacionamentos. Este é um dia 
em que a habilidade para dramatizar 
emoções aparece de forma benéfi ca. 
No início do dia pode aumentar a 
impaciência, irritabilidade e agres-
sividade. 68/768 – Azul.

O começo do dia tende a ser irrita-
diço e com propensão a discussões. 
Tudo o que exija prudência e certo 
idealismo trará metas mais elevadas 
na vida até o fi nal do mês. Pode 
ser mais difícil encontrar neste 
momento o que seja do agrado. 
55/455 – Verde.

À noite a Lua em bom aspecto com 
Plutão ativa o lado emocional. Às 
21h36 a Lua fi ca fora de curso e será 
melhor manter a rotina e aproveitar 
a noite de sono. A energia está fervi-
lhando e querer novidades e mudan-
ças, pode aumentar a insatisfação e a 
indolência. 49/849 – Branco.

É uma boa ocasião para fazer progra-
mas diferentes dos habituais, formar 
novas amizades e contatos. No entan-
to há uma tendência a fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo prejudica a 
conclusão das tarefas. Os desafi os da 
rotina devem ser levados encarados 
com seriedade. 66/466 – Amarelo.

Vênus pela manhã facilita as rela-
ções afetivas e traz boa convivência 
e satisfação através da companhia 
de outros. Relações melhoram se 
evitar a irritabilidade e as tensões 
que só aliviam no fi nal da semana. 
No fi nal do dia, estão favoráveis 
todas as formas de comunicação. 
83/583 – Verde.

Novas ideias darão um novo ritmo 
à sua vida e aos acontecimentos do 
dia a dia a partir da metade deste 
mês. Pense antes de agir para não 
se arrepender depois. Os assuntos 
ligados a fi nanças levam a fi xação de 
metas mais elevadas, como ganhar 
mais dinheiro. 41/541 – Cinza.

A ocasião é boa para fazer programas 
diferentes dos habituais, formar no-
vas amizades e contatos. No entanto 
há uma tendência a fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo prejudica 
a fi nalização das tarefas. Irá crescer 
a necessidade de brilhar e de ser 
reconhecido. 91/491 – Branco.

As relações sociais passam por uma 
revisão, o melhor seria afastar quem 
não é bom. Use de prudência e hones-
tidade em assuntos ligados a fi nanças 
fi xando metas mais elevadas. É preci-
so concentração e improvisação para 
evitar um prejuízo mais tarde por 
falta de cuidado. 81/681 – Marrom.

O dia começa muito favorável à 
relação com as outras pessoas, aju-
dando a superar desentendimentos. 
A situação na carreira profi ssional 
se defi ne e uma nova etapa começa 
no trabalho. Pode ser bom dia para 
dramatizar emoções aparece de 
forma benéfi ca. 50/450 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Netuno 
deixa o astral sensível e nos torna 
mais otimistas e confi antes. Não 
esperte que as coisas aconteçam, vá 
atrás. A noite um período de maior 
cordialidade e bastante animado nas 
relações pessoais e para compras. 
14/114 – Claras.

Após uma fase de muita impulsi-
vidade e de mudanças de posição 
nas relações afetivas, começamos 
a ter mais fi rmeza e tranquilidade. 
É tempo de alargar os horizontes e 
restabelecer sua energia no fi nal do 
dia. É uma boa ocasião para fazer 
programas diferentes dos habituais. 
12/112 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 06 de Junho de 2017. Dia de São Norberto, e Dia do Anjo 
Lelahel, cuja virtude é o idealismo. Dia Santo de Guarda e Dia 

do Sagrado Coração de Jesus. Hoje aniversaria o Dalai Lama 
do Tibet que faz 82 anos, o tenista Bjorn Borg que chega aos 61 
anos, a atriz Staci Keanan que nasceu em 1975 e a modelo Yasmin 
Brunet que completa 29 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau sempre reunirá forças e 
condições para enfrentar a ação das pessoas de má-fé. Tenaz e 
insistente em seus propósitos podem obter o êxito pelo esforço 
e pela correta utilização de seus talentos. A grande possibilidade 
de tornar-se uma pessoa admirada o leva a uma liderança positiva 
e respeitosa. Tem um jeito jovial e divertido que o acompanhará 
até o fi nal de sua vida. Deve sempre aceitar as responsabilidades e 
manter a autodisciplina. Carismático e amável é otimista e amoro-
so, precisa das pessoas e tem muitas ideias e inspiração. No lado 
negativo pode ter difi culdade em fazer escolhas e tomar decisões.

Dicionário dos sonhos
VALE - Um vale, cuidado com a saúde. Parente 
em um vale, não se esforce demais nos afazeres. 
Estar em um vale com os fi lhos, receberá inespera-
damente um dinheiro que lhe pertence. Animais 
em um vale, riquezas. Atravessar um vale verde, 
contentamento à vontade. Um vale sem nada, 
insatisfação e necessidade. Números da sorte: 04, 
07, 38, 51, 43 e 47.

Simpatias que funcionam
Afastar a outra do marido: Coloque em um vidro 
um pouco de água, azeite e sal, escreva o nome de 
quem deseja afastar em um papel branco e no fi nal, 
o nome de seu marido. Coloque dentro do vidro 
junto com a mistura (sal, azeite e água), deixe no 
freezer. Com certeza a pessoa irá se afastar.

Página 8

A Bela 
Adormecida 

A história de Aurora tem diferentes 
origens e versões mas  o diretor Billy 
Bond criou uma A Bela Adormecida 
que não economiza nos efeitos es-
peciais e recursos cênicos. Cenários 
grandiosos, projeções, explosões, 
neblina e até cheiro de fl or surpre-
endem os espectadores. As persona-
gens que mais chamam atenção são 
as fadas Fauna, Flora e Primavera, 
interpretadas por Luana Marthin, 
Paula Canterini e Ana Saguia. Atra-
palhadas, elas caminham com seus 
vestidos bufantes e coloridos por 
entre as fi leiras da plateia e interagem 
com as crianças, inclusive oferecendo 
bexigas com doces. Atriz mais famosa 
do elenco, Adriane Galisteu surge no 
palco como Malévola, madrasta da 
princesa (Nicole Rosemberg). Sua 
participação se restringe a cenas bem 
curtinhas e seu fi lho, Vittorio, vive o 
príncipe Felipe. 

Serviço: Teatro Opus, Av. das Nações Unidas, 4777, 
Alto de Pinheiros, tel. 4003-1212. Sábados às 16h e 
domingos às 11h30. (Atenção não haverá espetáculo 
nos dias 03 e 04 de junho). Ingressos: De R$ 80 a R$ 
140. Até 15/06.
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Misturando o peso das guitarras, tecla-
dos, baixo e bateria com o som clássico 
da fl auta, “Nossas Histórias” é um show 
em que Oswaldo Montenegro toca suas 
músicas mais conhecidas, comemorando 
quarenta anos de parceria com a fl autista 
Madalena Salles. “Bandolins”, “Lua e fl or”, 
“Metade”, “Estrada nova”, “A lista”, “Intui-
ção”, “Léo e Bia”, “Estrelas”, “Sem manda-
mentos”, “Travessuras” e tantas outras se 
incorporaram ao inconsciente coletivo do 
público brasileiro de forma defi nitiva e, na 
maioria delas, o solo da fl auta foi composto 

simultaneamente com a melodia e a letra, 
sendo impossível pensar nessas canções 
sem lembrar as introduções e os solos. Se 
revezando entre teclados, violões e sopro, 
com o apoio de uma super banda, eles 
passeiam por essas pérolas e, mantendo 
a tradição dos seresteiros, atendem aos 
pedidos do público e conversam com a 
plateia, transformando “Nossas Histórias” 
num encontro afetivo e musical.

Serviço: Teatro Paulo Machado de Carvalho, Al. Conde 
de Porto Alegre, 840, Santa Maria, São Caetano do Sul, tel. 
4226-2570. Sábado (10) às 20h. Ingresso: R$ 150.

Oswaldo Montenegro

Uma roleta determina 
quais cenas serão 
apresentadas a cada 
noite em “A Vida”

O diretor Baskerville e 
os atores da AntiKa-
tártiKa Teatral criaram 

35 quadros dos quais 15 são 
escolhidos e encenados em 
cada sessão. A ideia é que a 
peça seja diferente a cada vez 
são mais de mil combinações 
possíveis. A montagem segue 
a linha de pesquisa do diretor, 
que utiliza recursos audiovi-
suais e microfones em cena. 
Manequins e bonecos também 
fazem parte da encenação.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador 
Bueno, 505, Santo Amaro, tel. 5541-4000. 
Sextas às 21h, sábados às 20h, e aos 
domingos às 18h. Ingressos: de  R$ 7,50 
a R$ 25. Até 09/07. Cenas da peça “A Vida”, de Nelson Baskerville.

Alguma coisa vai acontecer no seu coração ao cruzar 
a Ipiranga e a Avenida São João” para ver de perto o 
cantor César Mello e seu projeto autoral “O Agora”, 
álbum com 5 músicas que passeiam pelo samba, reg-
gae, pop e uma MPB marcada por boas letras e swing.

Serviço: Bar Brahma, Av. São João, 677, Centro, tel.  3367-3600. Quinta 
(8) às 21h. Ingresso: R$ 50.

César Mello

Homenagem a Pirandello
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MPB

TENSÃO EMOCIONAL: Não raro, encontramos, aqui e ali, os irmãos doentes 
por desajustes emocionais. Quase sempre, não caminham. Arrastam-se. 
Não dialogam. Cultuam a queixa e a lamentação. E provado está que, na 
Terra, a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. 
Insegurança, confl ito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, incon-
formidade e apreensão, com outros estados negativos da alma, espancam 
sutilmente o corpo físico, abrindo campo a moléstias de etiologia obscura, 
à força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. 
Se consegues aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou da-
quela religião em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhante 
desequilíbrio. Começa, aceitando a própria vida, tal qual é, procurando 
melhorá-la com paciência. Aprende a estimar os outros, como se te apre-
sentem, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Dedica-te ao trabalho em que 
te sustentes, sem desprezar a pausa de repouso ou o entretenimento em 
que se te restaurem as energias. Serve ao próximo, tanto quanto puderes. 
Detém-te no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que 
te pareça inconveniente ou desagradável. Não carregues ressentimentos. 
Cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos 
improdutivos que te furtem a paz. Admite o fracasso por lição proveitosa, 
quando o fracasso possa surgir. Tempera a conversação com o fermento da 
esperança e da alegria. Tanto quanto possível, não te faças problema para 
ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. Se amigos te abandonam, 
busca outros que te consigam compreender com mais segurança. Quando 
a lembrança do passado não contenha valores reais, olvida o que já se foi, 
usando o presente na edifi cação do futuro melhor. Se o inevitável acontece, 
aceita corajosamente as provas em vista, na certeza de que todas as cria-
turas atravessam ocasiões de amarguras e lágrimas. Oferece um sorriso de 
simpatia e bondade, seja a quem for. Quanto à morte do corpo, não penses 
nisso, guardando a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a 
necessidade de enfrentá-la. E, trabalhando e servindo sempre, sem esperar 
outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria, 
nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que 
se cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte força Deus te 
sustentará e onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar Deus 
fará sempre a parte mais importante. (De “Companheiro”, de Francisco 
Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel) 

Encontro
musical

Divulgação



Há duas grandes 

vertentes que podem 

tornar nossa vida mais 

feliz – uma jorra no 

plano material; outra, 

no plano espiritual, 

nasce dentro do nosso 

ser, na dimensão 

infi nita de nossas almas 

e de nossos corações

É a felicidade que brota do 
ato de perdoar e servir. 
A primeira vertente é 

composta de bens fi nitos, que 
duram enquanto durar nossa 
caminhada neste mundo; a 
segunda nos transporta para 
um patamar de realização que a 
primeira jamais conseguirá nos 
proporcionar. Mesmo assim, a 
realização no plano material 
não pode ser descartada, 
apenas deve ser canalizada 
para que seu potencial abra 
caminho para voos mais altos. 

Nesse plano, junto aos 
anseios de felicidade, não 
podemos ignorar que o sofri-
mento, os desafi os, as lutas, 
as doenças, as privações, as 
depressões e as carências 
materiais são inerentes à nossa 
condição de seres humanos, 
mas com a consciência de que 
fomos feitos para a felicidade, 
tanto nesta vida como na 
eternidade. É natural que bus-
quemos a felicidade em coisas 
materiais – numa boa educação 
e formação, em um emprego 
bem remunerado, em uma casa 
nova, num carro do ano, em 
uma viagem dos sonhos, em 
um celular ou computador de 
última geração. 

São ambições justas que, 
sem a marca do consumis-
mo que ameaça esgotar os 
recursos naturais, alimentam 
a indústria e o comércio que 
garantem o desenvolvimento 
da comunidade, do país e do 
mundo. Em um degrau acima, 
está a felicidade que cada um 
de nós tenta conquistar por 
meio de seus relacionamen-
tos, seja em família, entre 
namorados, no trabalho, na 
escola, na universidade e, em 
especial, nas diversas comuni-
dades religiosas que, pela fé, 
indicam caminhos a seguir. É 
nesses relacionamentos que 
cada pessoa, dependendo de 
seu caráter e dedicação, pode 
descobrir a dimensão maior 
da felicidade que brota de um 
ato de perdão e de serviço ao 
próximo.

“Ama teu próximo como a ti 
mesmo” e “Eu vim para servir, 
não para ser servido” foram, 
talvez, as duas frases mais 
importantes proferidas por 
Jesus Cristo há mais de dois mil 
anos. Marcaram o crescimento 
do mundo cristão e, apesar dos 
muitos erros cometidos ao lon-
go da história, embasaram sua 
permanente preocupação com 
a construção de um mundo 
mais justo, onde todos tenham 
as mesmas oportunidades e 
direitos.

“A vida é uma sequência 

contínua de batalhas”, afi rma 
o autor japonês Ryuho Okawa 
em “As Leis da Invencibilida-
de – Como desenvolver uma 
mente estratégica e gerencial” 
(IRH Press do Brasil). “Todas 
as decisões ou ações resultam 
em vitórias ou derrotas. A vida 
tem felicidades e infelicidades. 
As organizações e sociedades 
passam por fases boas e más. 
As nações enfrentam constan-
tes mudanças, altos e baixos, 
períodos felizes e infelizes. 
De certo modo, são essas as 
batalhas da vida. As decisões 
cruciais que tomamos e as 
ações que empreendemos nos 
momentos decisivos têm des-
fechos que determinam nossa 
felicidade ou infelicidade”, diz 
Okawa.

E quais seriam esses momen-
tos decisivos? Podem estar nos 
vários patamares do que seja 
uma vida feliz, mas, acima de 
tudo, estão no perdoar e no 
servir, na dimensão espiritual 
de nossas vidas. Se você ain-
da não experimentou, tente 
viver a experiência do perdão. 
Abrace o fi lho que o magoou. 
Peça desculpas por ofensas 
feitas no calor de uma discus-
são. Converse com o chefe de 
departamento que o ofendeu 
e não valorizou seu talento. 
Dê um beijo no namorado que 
traiu suas expectativas. O ser 
humano renasce quando, de 
forma incondicional, perdoa 
e pede perdão. E experimenta 
uma felicidade indescritível 
quando decide colocar sua vida 
a serviço dos outros. 

Sinta o prazer de, com amor, 
levar um idoso de seu prédio ao 
médico ou um vizinho ao pron-
to-socorro; de ajudar o cego a 
atravessar a rua; de empurrar a 
cadeira de rodas de um porta-
dor de necessidades especiais 
por uma calçada esburacada; 
de dedicar duas horas dando 
atenção a um jovem angustiado 
e mergulhado em problemas; 
ou simplesmente de sorrir e 
dizer um obrigado ao porteiro, 
ao ascensorista, à faxineira, 
ao motorista do ônibus e para 
todos que encontrar. 

É óbvio que não podemos 
esquecer de outras ações e 
compromissos exigidos pela 
vida em comunidade, na fa-
mília e no trabalho. Mas são as 
pequenas ações, emolduradas 
em amor, que nos tornam 
fortes e alimentam nossa 
alma. Estejamos conscientes 
de que todo o esforço e, por 
vezes, sofrimentos exigidos 
no serviço ao próximo valem 
a pena. São alívio e satisfação 
profunda. Sofrer sem utilidade, 
sem a dimensão espiritual do 
servir, é duplo sofrimento, que 
gera desilusão e muitas vezes 
depressão. Experimente o 
quanto o perdão e a dedicação 
ao bem dos outros são fontes 
de perene felicidade.  

(*) - É gerente da editora IRH Press 
do Brasil, que publica em português 

as obras de Ryuho Okawa, que 
ultrapassam 100 milhões de cópias 

vendidas, em 28 idiomas
(www.irhpress.com.br).

A felicidade brota
do ato de

perdoar e servir
Kie Kume (*)
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Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009799-85.2016.8. 26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 18ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jaqueline de Paula Silva, RG Nº 29.456.964-9, CPF Nº 280.476.388-90
que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 11.012,87, referente ao
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não
localizado a representante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra,
pague o débito, ou embarque a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 10 de fevereiro de 2017.                                                                                               (06 e 07)

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL .  Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos
executados: CARLOS TEIXEIRA DIAS, (CPF 143.750.268-71), DEMERVAL CARDOSO DE MELO
FILHO, (CPF 088.779.658-35) VALDIVIA SOUZA SANTOS CARDOSO CARDOSO DE MELO
(CPF 155.748.575-53) JURACI MEDEIROS DE MELO, (CPF 246.785.465-53) bem como de seus
cônjuges se casados forem, além dos demais interessados, que expedido na Ação de Execução de
Titulo Extrajudicial nº 4000528-88.2013.8.26.0008, em trâmite na 5ª Vara Cível do Fórum do Tatuapé  -
Comarca de São Paulo/SP, ação está requerida por SUMIKO YOSHIDA, (CPF 006.808.328-90). Nos
termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do
portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que
segue: 1. IMÓVEL:  Um terreno situado a Rua Covilha, antiga rua “O” lote 47, quadra 10, jardim Nova
Carrão, Vila Carrão TATUAPÉ, medindo, 10,00ms de frente, com 32,00ms pelo lado direito de quem
da rua olha para o imóvel, 30,00ms pelo lado esquerdo e 10,50ms pela linha dos fundos, limitando pelo
lado direito com o lote 46, e pelo lado esquerdo com o lote de nº 48 e pelos fundos com o lote de 45,
encerrando a área de 316,40m². Contribuinte nº 148.085.0041-7, e registro no 9º C.R.I/SP Matrícula
Nº 88.810. BENFEITORIAS: Conforme consta no laudo de avaliação o imóvel está situado na Rua
Covilha nº 29, Jardim Nova Carrão, Vila Carrão, 27º Subdistrito - Tatuapé, Município de São Paulo/
SP. No terreno do imóvel está edificada uma construção assobradada, área total construída é de
353,00m². Ônus: Conforme consta na Av.4 (18/07/16) Penhora Exequenda.  OBSERVAÇÃO:
Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o
produto da alienação do bem conforme 843 § NCPC. 2. AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL: R$
546.509,10 (MAIO/2017. Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do
TJSP). 3. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 14/07/2017, às 10h15min, e termina em
18/07/2017, às     10h15min e; 2ª Praça começa em 18/07/2017, às 10h16min, e termina em 07/08/
2017, às 10h15min. 4. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de
pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação,
ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital
SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br. Ficam os executados,
CARLOS TEIXEIRA DIAS, DEMERVAL CARDOSO DE MELO FILHO, VALDIVIA SOUZA SANTOS
CARDOSO DE MELO, JURACI MEDEIROS DE MELO, bem como de seus cônjuges se casados
forem e demais interessados INTIMADOS as designações supra, caso não seja (m) localizado (a)
(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/01/2015. Dos autos não consta
recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da Lei. São Paulo, 29 de Maio do ano 2017.

Em 498 ataques, 3.314 
pessoas morreram, de 
acordo com  levanta-

mento da Esri Story Maps e 
da PeaceTech Lab. Segundo o 
Sistema de Informação sobre 
Mortalidade do Ministério da 
Saúde, cerca de 3,4 mil pessoas 
foram assassinadas no Brasil a 
cada três semanas em 2015.

A comparação foi feita 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
e pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, que di-
vulgaram o Atlas da Violência 
2017. O estudo contabiliza 
59.080 assassinatos no país 
em 2015, e os pesquisadores 
consideram que o resultado 
consolida uma mudança de 
patamar, em que as mortes 
violentas permanecem perto 
dos 60 mil homicídios regis-
trados em 2014. Os registros 
permitem calcular uma taxa 
de 28,9 assassinatos para cada 
100 mil brasileiros. Apesar de 
ser 3,1% menor que a de 2014, 
a proporção é 10,6% maior que 
a registrada em 2005.

A variação da taxa de homi-

Foram registradas 59 mil mortes violentas no Brasil em 2017.

A taxa de homicídios da 
população negra no Brasil su-
perou em quase 2,5 vezes a da 
população não negra em 2015, 
divulgou ontem (5) o Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) em uma pesquisa 
com o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. O levanta-
mento utilizou dados do IBGE e 
do Ministério da Saúde e mostra 
também que, enquanto a taxa 
de homicídios dos não negros 
caiu 12,2% entre 2005 e 2015, 
a dos negros subiu 18,2%.

Em 2005, a taxa de homicídios 
da população negra (pretos 
e pardos) era de 31,5 para cada 100 mil 
habitantes. A proporção chegou a 38,5 
para 100 mil em 2014 e caiu para 37,7 para 
100 mil em 2015, um aumento de 18,2%.

O aumento foi quase 8 pontos percen-
tuais mais intenso para a população negra 
que para a população brasileira em geral, 
que teve um aumento de 10,6%, passan-
do de 26,1 homicídios para cada 100 mil 
habitantes em 2005 para 28,9 em 2015.

A população não negra (brancos, ama-
relos e indígenas), por sua vez, vivenciou 
uma queda na taxa, que deixou os 17,4 
homicídios por 100 mil habitantes em 2005 
para 15,3 por 100 mil em 2015. A diferença 
entre as taxas de homicídios de negros e 
não negros fi ca ainda mais marcada quando 
a pesquisa separa os indicadores de cada 
unidade da federação.

Mães e familiares de jovens negros mortos por policiais 

protestam contra a violência no Rio de Janeiro.

Mortes em 3 semanas no Brasil 
superam vítimas de atentados 

terroristas de 2017
Todos os atentados terroristas do mundo nos cinco primeiros meses de 2017 não superam a 
quantidade de homicídios registrada no Brasil em três semanas de 2015
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queda, São Paulo começou em 
2005 com 8.870 assassinatos e 
caiu para 5.427 em 2015. Apesar 
de ter o segundo maior número 
absoluto, o estado fechou o ano 
com a menor taxa de homicídios 
do país, de 12,2 casos por 100 
mil habitantes.

A pesquisa também fez 
análises no nível municipal e 
apontou que, entre as cidades 
brasileiras com mais de 100 mil 
habitantes, Altamira, no Pará, 
teve a maior taxa de homicídios 
do país em 2015, com 105,2 
casos para 100 mil pessoas. 
Impactada pela construção da 
Usina de Belo Monte, a cida-
de, segundo a pesquisa, é um 
exemplo de como o crescimen-
to rápido e desordenado pode 
ter implicações sobre o nível de 
criminalidade.

Na outra ponta da tabela, a 
cidade de Jaraguá do Sul, em 
Santa Catarina, é o município 
com mais de 100 mil habitantes 
que registra a menor violência 
letal. Foram cinco assassinatos 
em 2015 e uma taxa de homicí-
dios de 3,1 casos para cada 100 
mil habitantes (ABr).

cídios se deu de forma desigual 
no país entre 2005 e 2015. 
Em seis estados do Norte e 
Nordeste, a taxa cresceu mais 
de 100%, enquanto em todo o 
Sudeste o indicador caiu. No 
Rio Grande do Norte, a taxa de 
homicídios cresceu 232%. Em 
São Paulo, houve uma queda 
de 44,3%.

Além dos estados do Sudeste, 
houve quedas da taxa de homi-
cídios em Rondônia, Pernambu-
co, Mato Grosso do Sul e Paraná. 
Pernambuco é destacado pela 

pesquisa como uma “ilha de 
diminuição de homicídios” em 
meio a uma região em que a taxa 
cresceu com grande intensida-
de. Apesar disso, a queda de 
36% obtida entre 2007 e 2013 
foi em parte perdida com um 
aumento de 13,7% registrado 
de 2014 para 2015.

Em números absolutos, a 
Bahia registrou em 2015 o maior 
número de assassinatos, com 
6.012. O número é mais que o 
dobro do de 2005, que era de 
2.881. Com uma trajetória de 

Taxa de homicídios de negros foi quase 2,5 
vezes maior que de não negros em 2015

grandes disparidades raciais 
na variação da taxa de homi-
cídios ao longo dos 10 anos da 
pesquisa. 

Em Alagoas, a taxa aumentou 
68% para os negros e caiu 12,7% 
para os não negros entre 2005 
e 2015; na Paraíba, o aumento 
foi de 98% para os negros e de 
58,6% para os não negros; em 
Sergipe, houve um acréscimo 
de 197,4% para os negros e de 
9,4% para os não negros. Estado 
que teve a maior alta de homicí-
dios entre 2005 e 2015 (232%), 
o Rio Grande do Norte registra 
um número ainda mais grave 

para a população negra: um crescimento 
de 331,8% da taxa de homicídios. Para os 
não negros, o aumento foi de 64,1%.

Em 12 unidades da federação, a taxa 
de homicídios de 2015 era ao menos três 
vezes maior para negros que para não 
negros. Estão nessa lista Alagoas, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Sergipe. Nos casos 
de Acre, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, 
Piauí e Rio de Janeiro, a taxa de homicídios 
de negros é ao menos duas vezes maior 
que a de não negros. 

Paraná e Roraima são os únicos estados 
em que a taxa de homicídios dos não negros 
supera a dos negros. Nos demais estados, a 
taxa para negros é maior, mas não chega a 
ser o dobro da taxa para não negros (ABr).
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Alagoas chega a ter a taxa de homicí-
dios de negros onze vezes maior que a de 
não negros: uma disparidade de 6 casos 
por 100 mil não negros para 68,2 casos 
por 100 mil negros. Os não negros de 
Alagoas têm a menor taxa de homicídios 
do país, com números mais baixos que 
São Paulo, que tem a menor taxa geral 
de homicídios  -- com 12,2 mortes para 
100 mil habitantes e 9,9 para cada 100 
mil não negros.

A situação de Alagoas é semelhante à 
dos estados mais violentos do Nordeste. 
Em Sergipe, a taxa para negros é de 73,3 
por 100 mil, enquanto a de não negros é 
de 13,2 por 100 mil. Na Paraíba, são 52,3 
negros mortos para cada 100 mil, enquanto 
a taxa dos não negros é de 6,1 para 100 mil.

Os três estados também apresentam 

Presidente do Sebrae, 

Guilherme Afi f Domingos.

No ano passado, de cada 
dez contratações, três foram 
de jovens com até 24 anos. De 
acordo com levantamento feito 
pelo Sebrae, com base nos nú-
meros do Caged, do Ministério do 
Trabalho, os pequenos negócios 
incorporaram ao seu quadro de 
trabalhadores 2,8 milhões de 
jovens, número 53% superior ao 
das médias e grandes empresas, 
que contrataram no período 1,8 
milhão de pessoas nessa faixa 
etária. 

“Os pequenos negócios são 
uma oportunidade para o pri-
meiro emprego. Muitas grandes 
empresas não têm interesse 
em capacitar um jovem, e são 
nas micro e pequenas que eles 
encontram a chance de come-
çarem uma carreira”, afi rma o 
presidente do Sebrae, Guilherme 
Afi f Domingos. Ele ainda ressalta 
que a conquista do primeiro 
emprego torna os jovens mais 
felizes e preparados. “A falta 
de oportunidade de emprego 
cria no jovem um sentimento de 
frustração e de impotência, pois 
ele não consegue visualizar uma 
luz no fi m do túnel”. 

O setor que os pequenos 
negócios mais incorporaram 
os jovens ao seus quadros de 
empregados foi o do Comércio, 
que assinou a carteira de 1,1 
milhão de trabalhadores dessa 
faixa etária, e que corresponde 
a 40% do total de admissões do 
setor. Já os pequenos empreen-
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Três de cada dez 
contratações são de jovens

dimentos do setor de Serviços 
contrataram 954 mil pessoas 
desse grupo. O estado em que 
as micro e pequenas empresas 
mais contrataram jovens foi São 
Paulo, com 776 mil, seguido por 
Minas Gerais, com 338 mil, e 
Paraná, com 232 mil.

De acordo com o levantamento 
do Sebrae, a faixa etária que mais 
teve contratações nos pequenos 
negócios foi a de 25 a 39 anos, 
com 47,5%, já as pessoas entre 
40 e 64 anos corresponderam 
21% das admissões, em 2016, por 
esse nicho de empresas. “Esse 
resultado era esperado, pois essa 
é a idade que os trabalhadores 
estão no auge a sua força laboral”, 
destaca Afi f (Sebrae).

Em maio, a Ipsos realizou 
uma pesquisa com 1.200 
pessoas para analisar a opi-
nião dos brasileiros sobre 
a operação Lava Jato. Para 
95% dos entrevistados as in-
vestigações devem continuar 
até o fi m, custe o que custar 
e a mesma porcentagem 
acredita que a operação deve 
averiguar todos os partidos 
políticos. Além disso, 93% 
concordam que a Lava Jato 
deve prosseguir mesmo que 
o Michel Temer deixe o car-
go de presidente. A seguir, 
confi ra os resultados:
 • 92% dos brasileiros são a 

favor da operação mesmo 
que traga mais instabilida-
de política; 

 • 90% aprovam a Lava Jato 
mesmo que gere instabili-
dade econômica; 

 • 86% concordam que a 
operação vai fortalecer a 
democracia no Brasil; 

 • 83% afi rmam que as gran-
des lideranças políticas 
brasileiras estão tentando 
acabar com a Lava Jato; 

 • 80% acham que as inves-
tigações estão mostrando 
que todos os partidos são 
corruptos; 

 • 74% acreditam que a Lava 
Jato pode ajudar a trans-
formar o Brasil num país 
sério; 

 • 66% concordam que a 
operação está investigan-
do todos os partidos; 

 • 57% afi rmam que a Lava 
Jato está mostrando que 
o PT é mais corrupto que 
os outros partidos; 

 • 56% apontam que esta 
operação forçará novas 
eleições presidenciais 
antes de 2018; 

 • 50% acham que a socieda-
de brasileira é quem mais 
ganha com as investiga-
ções; 

 • 41% concordam a Lava 
Jato está piorando a si-
tuação econômica e de 
emprego no Brasil, já 47% 
divergem do pensamento; 

 • 36% avaliam que a Lava 
Jato vai acabar em pizza 
versus 47% discordando 
desta visão.

Com margem de erro de 3 
pontos percentuais, a pes-
quisa da Ipsos realizou en-
trevistas presenciais em 72 
municípios brasileiros. Para 
mais informações, acesse: 
(www.ipsos.com).

95% dos brasileiros 
apoiam a continuação das 
investigações da Lava Jato

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003343-43.2017. 8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª VC, do Foro de Cotia, Estado de SP, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a(o) Andrea Tonelo Nascimento, CPF 293.656.158-28, RG 335155443, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, para que
efetue o pagamento do valor de R$ 12.634,04, que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e
honorários de 10% (art. 513, §2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no praz de 15 dias.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de Cotia, aos 24 de maio de 2017.                                                                         (06 e 07)



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Página 10 São Paulo, terça-feira, 06 de junho de 2017

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006806-19.2012.8.26. 0006/01. Celia Dos Santos
Kishibe O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP,
Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Celia dos Santos
Kishibe, CPF 047.795.538-06, RG 13.818.357-0, , que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de
Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi
determinada a sua Intimação Da Penhora, por Edital, dos direitos que a executada, Sra. Celia dos
Santos Kishibe, CPF nº 047.795.538-06, RG nº 13.818.357-0, possui sobre o imóvel objeto da
matrícula 34.175, lote 26 da Quadra “NX” do loteamento denominado “Ninho Verde Gleba II”, situado
no Município Pardinho, Comarca de Botucatu, assim descrito: mede 10,00 metros de frente para a
Rua 150; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 46,00 metros, confrontando com o
lote 25; do lado esquerdo mede 53,00 metros, confrontando com os lotes 27,28, 29 e parte do lote 30; e
nos fundos mede 17,00 metros e confronta com o lote 01, encerrando a área de 602m2. Da qual foi
nomeada depositária, a Sra. Celia dos Santos Kishibe, CPF nº 047.795.538-06, RG nº 13.818.357-0.
O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa
autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes.
Nada mais. Lido e achado conforme segue devidamente assinado. Para que, no prazo de 15 dias,
apresente impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10 de novembro de 2016.                                   (06 e 07)

Edital de Intimação, com Prazo de 20 dias. Processo Nº 0022890-24.1996.8.26.0405 O MM. Juiz de
Direito da 8ª VC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr. Wilson Lima da Silva, na forma da Lei, etc. Faz
Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação do executado
Hermogenes Gomes da Silva e de seu cônjuge se casado for, expedido com prazo de 20 dias, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa-se a ação Monitória, convertida em Execução que lhes move
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não
sabido, foi determinada sua Intimação, por edital, da Pen hora realizada sobre: um lote de número 11, do
empreendimento imobiliário de nome Ninho Verde - Gleba I, no município de Porangaba, Estado de São
Paulo, do qual foi nomeado depositário, por intermédio do qual fica intimada de seu inteiro teor para, se o
caso, oferecer(em) Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do
prazo de 15 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 17 de maio de 2017.                                         (06 e 07)

Intimação Prazo 20 dias Proc.0150474-91.2011.8.26.0100. A Drª.Tamara Hochgreb Matos, Juíza de
Direito da 24ª VC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a Jose Rubens Leite Pereira, CPF Nº
039.154.868-92, RG Nº 121  167124, e terceiros interessados, que, por este Juízo e respectivo
cartório, processam-se os autos de Procedimento Comum que lhes move Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi
determinado sua Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre os Direitos do Imóvel de
Matrícula 36.855 Registrado no 1º Oficio de CRI de Botucatu/SP, Lote 15 da Quadra ‘’LJ’’ do
Loteamento Ninho Verde Gleba II, situado no Distrito e Município de Pardinho, do qual foi nomeado
depositário o Sr. Jose Rubens Leite Pereira. O depositário não pode abrir mão do bem depositado sem
expressa autorização deste juízo, observadas as consequências do descumprimento das obrigações
inerentes. Ao requerido, é facultado o oferecimento de impugnação ao termo no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 supra. Nada Mais. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 29/05/17.       (06 e 07)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0700532-38.2012.8. 26 .0704/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Joelma Da Cruz Silveira, Rua Armando Guzzi,
166, casa 01, Vila Cavaton - CEP 02962-140, São Paulo-SP, CPF 157.605.478-01, RG 245103831,
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social
Camiliana, para que efetue o pagamento do valor de R$ 21.765,71 que deverá ser atualizado até a data
do efetivo pagamento sob pena de multa de 10% (art. 513, §2º, IV do NCPC. Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de março de 2017.                            (06 e 07)

Processo 1019955-69.2014.8.26.0564 Procedimento Comum Locação de Imóvel Wilson Rubens
Andreoni Ronaldo Vaz de Oliveira - Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1019955-
69.2014.8.26.0564 O(A) Dr. Carlo Mazza Britto Melfi, Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da
Comarca de São Bernardo do Campo -S/P, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RONALDO VAZ
DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, analista de RH, portador da Cédula de Identidade RG nº
26.632.166-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.579.788-33, que lhe foi proposta uma ação de Despejo
Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de WILSON RUBENS ANDREONI,
brasileiro, médico, casado, portador da cédula de identidade RG nº 1.419.026 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 008.413.318-04, objetivando a cobrança de R$ 33.621,72, Unidade 51 Do Edifício
Porto Seguro, Situado Na Rua Amparo, 277, Aptº 51, Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP, CEP
09751-350 , devidamente corrigido, atualizado e acrescido das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados da primeira publicação, apresente
resposta ou purgue a mora. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.            (06 e 07)

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JEFFERSON FAGUNDES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
consultor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 28/08/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Santos e de Nilza Fagundes; A 
pretendente: ANDREA CRISTINA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Goiânia - GO, aos 01/10/1979, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miriam Feitoza da Silva.

O pretendente: CAIQUE ALVES NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, cobrador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/07/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcelo Marques Nascimento e de Ivanete Caetano Alves; A preten-
dente: FABÍOLA FONSECA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 20/09/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Paulo Viana da Fonseca e de Vanderlice Alves dos Santos Fonsêca.

O pretendente: FÁBIO ROCHA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, chaveiro, 
nascido em Queimadas - BA, aos 17/12/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Reinaldo de Jesus Santos e de Maria Rocha Santos; A pretendente: 
VALDINETE BARRETO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, de serviços 
domésticos, nascida em Ubaitaba - BA, aos 18/10/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Florivaldo Barreto dos Santos e de Valdeci dos Santos.

O pretendente: CAIQUE DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
contábil, nascido em São Paulo - SP, aos 26/11/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Manuel dos Santos e de Simone Aparecida da Silva; A 
pretendente: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
manicure, nascida em Palmares - PE, aos 25/01/1997, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Adauto Francisco da Silva Filho e de Adeilda Maria de Oliveira.

O pretendente: JULIO CESAR GOMES DE AGUIAR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
balconista, nascido em São Paulo - SP, aos 12/06/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Batista de Aguiar e de Iracema Clélia Gomes 
de Aguiar; A pretendente: MARIA ALDENOURA GONÇALVES CASTRO, nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, nascida em Tauá - CE, aos 25/11/1980, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Gonçalves de Alencar e de Maria 
José de Castro Alencar.

O pretendente: PATRICK VITOR DA SILVA NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 25/05/1999, residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cleudimar Silva do Nascimento e de Maria 
José da Silva; A pretendente: ANDREZA SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 07/07/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Celio Pereira da Silva e de Maria 
Conceição dos Santos.

O pretendente: JOÃO REMIGIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, viúvo, carpin-
teiro, nascido em Cuitegi - PB, aos 15/05/1948, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Helena Bernardino de Lima; A pretendente: ANA MARIA DE MOURA, 
nacionalidade brasileira, divorciada, de serviços domésticos, nascida em Inhambupe - 
BA, aos 04/02/1959, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Evangelista de Moura e de Etelvina Caetano Moura.

O pretendente: JOSÉ ADAILTON DE JESUS DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, cozinheiro, nascido em Crisópolis - BA, aos 06/10/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Dantas de Souza e de Marinalva de Jesus de 
Souza; A pretendente: DÉBORA NAIARA CORREIA SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, instrutora, nascida em Maruim - SE, aos 24/07/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Evaldo Batista Santos e de Marta Helena Correia Santos.

O pretendente: JAIME CHIODINI, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de cozinha, 
nascido em Distrito Mirador, Município Presidente Getúlio - SC, aos 21/09/1970, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Chiodini e de Irma Chiodini; 
A pretendente: SORAIA DIAS BEZERRA, nacionalidade brasileira, solteira, saladeira, 
nascida em São Paulo - SP, aos 20/09/1977, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Anibal Rosa Bezerra e de Maria Dias Bezerra.

O pretendente: BRUNO MIKIO MURASHIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, relações 
públicas, nascido em São Paulo - SP, aos 17/01/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Makoto Murashima e de Olga Harumi Tatume 
Murashima; A pretendente: RAFAELLA CRESCENCIO DA COSTA, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 05/01/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adalberto Crescencio da Costa e de 
Maria Luciene Francelino da Costa.

O pretendente: LEANDRO LUIZ TAGUSARI SATO, nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, sushiman, nascido em São Paulo - SP, aos 30/10/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Koiti Sato e de Linda Ikue Tagusari Sato; 
A pretendente: JULIANA PEREIRA BEZERRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
consultora de recursos humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 19/12/1985, re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Belo Bezerra e de 
Izolene Pereira Bezerra.

O pretendente: WANDER DE SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 09/05/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Benedito dos Santos e de Lucidalva de Souza 
dos Santos; A pretendente: VANESSA SILVA NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 
solteira, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 09/06/1987, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Elias do Nascimento e de Nilda Izabel 
da Silva Nascimento.

O pretendente: JULIO CESAR MARQUES DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, policial militar, nascido em São Paulo - SP, aos 16/11/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Cesar Barreto de Souza e 
de Marinalva Marques de Souza; A pretendente: JOSICLEIDE DE JESUS BATISTA, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 08/08/1979, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Batista e 
de Maria das Graças de Jesus Batista.

O pretendente: LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA FERREIRA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, padeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 13/04/1993, residente e domiciliado 
no Jardim Nakamura, São Paulo - SP, fi lho de Josemar Leite Ferreira e de Eliane de 
Jesus Oliveira Ferreira; A pretendente: JÉSSICA OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, secretária, nascida em São Paulo - SP, aos 19/12/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson Soares da Silva e de Angelita 
Carvalho de Oliveira Silva.

O pretendente: WILLIAN HENRIQUE NUNES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pastor, nascido em Araras - SP, aos 12/09/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Claudio Nunes da Silva e de Doroti Aparecida Rita Nunes da 
Silva; A pretendente: JULIANA DE NOVAIS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente fi nanceiro, nascida em Teixeira de Freitas - BA, aos 12/12/1990, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Borges da Silva e de Erleide 
Lucia de Novais Silva.

O pretendente: VALDIR VIEIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, divorciado, pedreiro, 
nascido em Amambai - MT, aos 08/11/1966, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Augusto Vieira dos Santos e de Rosália Souza dos Santos; A preten-
dente: TELMA DO CARMO BOA, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida 
em Tucano - BA, aos 09/12/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João de Jesus Boa e de Dinalva Lima do Carmo.

O pretendente: JOALDO DE OLIVEIRA GOMES, nacionalidade brasileiro, solteiro, co-
merciante, nascido em Patos - PB, aos 08/01/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Gomes da Silva e de Elba Maria de Oliveira Gomes; A pre-
tendente: JOYCE CRISTINA DE CAMPOS, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 19/04/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Vanderlei Monte Sião de Campos e de Carla Cristina da Silva Campos.

O pretendente: LUKAS FERREIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pizzaiolo, nascido em São Paulo - SP, aos 18/11/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Ferreira de Oliveira e de Cleide Ferreira de Oliveira; 
A pretendente: THAMIRES APARECIDA GENTIL DOS SANTOS DA SILVA, nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 08/05/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Galdino da Silva e de Fátima 
Aparecida dos Santos Galdino da Silva.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, gar-
çom, nascido em São Paulo - SP, aos 29/06/1978, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Anastacio Lopes e de Tereza Ribeiro dos Santos Lopes; A 
pretendente: SUSAN STATHOPOLOS, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 15/06/1981, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Delta Stathopolos.

O pretendente: EMERSON MENDES DO BRASIL, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
auxiliar de limpeza, nascido em São Vicente - SP, aos 19/09/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Heroito Mendes do Brasil e de Luzia Aparecida 
Mendes do Brasil; A pretendente: JUSSINEIDE ALMEIDA MENDES, nacionalidade bra-
sileira, divorciada, atendente, nascida em Castro Alves - BA, aos 02/09/1971, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sinval Alves Mendes e de Stelita 
Barros de Almeida.

O pretendente: GILBETO DA MATA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, supervisor 
de segurança, nascido em Tabocas do Brejovelho - BA, aos 14/06/1980, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Floriano de Jesus Souza e de Fran-
cisca da Mata e Souza; A pretendente: ANA MARIA ALVES ARRUDA, nacionalidade 
brasileira, solteira, professora, nascida em Riachão das Neves - BA, aos 28/07/1954, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Bertolino Alves Arruda e 
de Maria Senhora de Macedo.

O pretendente: ANTONIO DE OLIVEIRA LUZ, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
encarregado de manutenção, nascido em Boa Nova - BA, aos 13/05/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João José da Luz e de Edite Maria de 
Oliveira; A pretendente: KELLY DIANA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 07/08/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio José dos Santos e de Dalva da Silva Santos.

O pretendente: FABIO DA CUNHA FREITAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, admi-
nistrador de banco de dados, nascido em São Paulo - SP, aos 20/04/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valtair Bernardes de Freitas e de 
Joaquina Vargas da Cunha Freitas; A pretendente: MARIA DE FÁTIMA ALVES DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em Porteirinha - MG, aos 
13/11/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alves da 
Silva e de Analina Roberta da Silva.

O pretendente: GLEYSON LOPES VELOSO, nacionalidade brasileiro, solteiro, comercian-
te, nascido em São Paulo - SP, aos 13/05/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Gama Veloso e de Maria Selma Lopes Mariano Veloso; A 
pretendente: ALINE GOMES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, recepcio-
nista, nascida em Imaculada - PB, aos 07/10/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Patricio dos Santos e de Terezinha Gomes dos Santos.

O pretendente: VALDOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
aposentado, nascido em Piquerobi - SP, aos 13/06/1941, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio dos Santos e de Flóra Ribeiro dos Santos; A 
pretendente: CECÍLIA CORRÊA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Distrito Pedro Barros, Município Miracatu - SP, aos 05/06/1968, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Corrêa e de Maria Pereira.

O pretendente: DIEGO FERREIRA SOARES DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cozinheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 27/07/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Luiz Soares de Lima e de Severina Luiz Ferreira; A 
pretendente: LARYSSA CRISTINA CORREIA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 16/07/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Fabio Antero Correia e de Gislene Costa de Oliveira.

O pretendente: ADEMIR ANIZIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, moto-
rista, nascido em São Paulo - SP, aos 12/05/1978, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria de Lourdes dos Santos; A pretendente: QUITÉRIA RODRI-
GUES FIGUEIREDO, nacionalidade brasileira, solteira, folguista, nascida em Chapada 
do Norte - MG, aos 01/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Joaquim Rodrigues Figueiredo e de Joana Soares Figueiredo.

O pretendente: HELDER LOPES GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/01/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Claudio Gonçalves e de Maria Nazaré da Silva Lopes Gonçalves. 
A pretendente: JÉSSICA HADDAD LETTIERI, estado civil solteira, profi ssão dentista, 
nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (29/05/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de João Batista Lettieri Junior e de Soraia Godoy Haddad Lettieri.

O pretendente: EDMUNDO DOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Salvador - BA, no dia (24/06/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Augusta dos Reis. A pretendente: ANTONIA CAVALCANTE BEZERRA, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar de governança, nascida em Independência (1º Ofício) 
- CE, no dia (15/11/1968), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio 
Alves Bezerra e de Antonia Ilda Cavalcante Bezerra.

O pretendente: VANDILSON MARQUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (01/08/1983), 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Delson José de Souza e de Maria do 
Socorro Marques de Souza. A pretendente: ROSEANE ALMEIDA SANTANA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente administrativa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (01/11/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gileno Santos 
Santana e de Maria Rozalia Almeida Santana. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: VINICIUS BRANDI NONATO, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
RH, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia (17/04/1984), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Vagner Nonato e de Denise Aparecida Brandi Nonato. A 
pretendente: JACQUELINE DOS SANTOS DURAZZO, estado civil solteira, profi ssão 
engenheira química, nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no dia (05/01/1987), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlo Alberto Durazzo Filho e de Eva Rita 
dos Santos Durazzo.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE PAULA PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
fi nanceiro, nascido em Guaranésia - MG, no dia (19/03/1957), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Durval Candido Pereira e de Aparecida de Paula Pereira. 
A pretendente: RITA DE CÁSSIA LENZI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (23/03/1970), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Lenzi e de Maria Urbanisia Lenzi.

O pretendente: CLÁUDIO FARIAS BISPO, estado civil solteiro, profi ssão chefe de seção 
I, nascido em Tarabai - SP, no dia (26/01/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Antonio Bezerra Bispo e de Maria Francelina de Farias Bispo. A pretendente: 
SANDRA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo 
Inácio - PR, no dia (13/01/1968), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
José Lourenço da Silva e de Geni Pimenta da Silva.

O pretendente: ANTONIO JORGE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista bombista, nascido em Betânia - PE, no dia (18/10/1980), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Antonio dos Santos e de Maria Ana dos Santos. A 
pretendente: ROSEMERY MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Betânia - PE, no dia (25/04/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Cicero José da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: FELIPE GONÇALVES DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (08/11/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Gonçalves de Barros Neto e de Maria 
de Fátima Souza Barros. A pretendente: MARIANA ESTEVES ABBENANTE, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (02/12/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Flávio dos Reis Abbenante e de 
Mercia Esteves Abbenante.

O pretendente: RAPHAEL MASTROMONICO ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
almoxarife, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (03/07/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elder Pereira Araujo e de Adenis Mastro-
monico Araujo. A pretendente: LETICIA MAYARA FERREIRA VENTURA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente técnico administrativo, nascida nesta Capital, Pari - SP, no 
dia (21/07/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Waldir Lourenço 
Ventura e de Ionice Martins Ferreira Ventura.

O pretendente: TIAGO DANTAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
almoxarifado, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/10/1992), residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Joselina Dantas da 
Silva. A pretendente: TALITA ALINE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/07/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Aparecido da Silva e de Maria Alice Ferreira da Silva. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cortador, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/05/1987), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Severino Francisco da Silva e de Edesia Alexandrina dos Santos. 
A pretendente: ELIKACIA JESUS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida em Feira de Santana (Iaçu) - BA, no dia (28/11/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Everaldo Gonçalves Ribeiro e de Caetana 
Jesus Ribeiro.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: WELLINGTON ANDRÉ PERALTA DE BRITO, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 03/11/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jurandy de Oliveira 
Brito e de Divina Peralta de Brito. A pretendente: KELLY BENITES DA SILVA, estado 
civil divorciada, profi ssão contadora, nascida em Campo Gandre - MS, no dia 06/08/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Ascêncio da 
Silva e de Iolanda Fernandes Benites.

O pretendente: JOAQUIM FERREIRA SANTANA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante, nascido em Sumé - PB, no dia 10/01/1965, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferreira Santana e de Inácia Maria de Je-
sus. A pretendente: ANA PAULA ESCALANTE DINIZ, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante de cozinha, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 31/07/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cassemiro Escalante Diniz 
e de Leida Diniz.

O pretendente: ESTEVAN PENNACHIN GOBBO, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 17/06/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alfredo Gobbo Junior e 
de Debora Maria Pennachin Gobbo. A pretendente: CAROLINA BRUNO MATZU-
MURA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em Bernardino de 
Campo (Registrada no 1º Subdistrito  - Osasco) SP, no dia 19/11/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alberto Salles Matzumura e 
de Alda Regina Bruno Calabresi.

O pretendente: EDUARDO DA SILVA DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão confeiteiro, 
nascido nesta Capital, Brasilandia - SP, no dia 12/02/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edivaldo do Nascimento Dantas e de Marlene Ivo 
da Silva Dantas. A pretendente: PATRICIA MARIA SOLIDADE DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão podóloga, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 
26/10/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto 
Correia da Silva e de Maria Solidade.

O pretendente: PEDRO VINICIUS SPOSITO BENEDITO, estado civil solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 16/03/1989, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Flavio Alves Benedito e de 
Roberta Sposito Benedito. A pretendente: JULIANA DE MENEZES PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 14/10/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pereira Filho 
e de Sandra de Menezes Pereira.

A pretendente: ANDRÉA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica 
segurança do trabalho, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 06/10/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Sobrinho da Silva e de 
Eliane Maria de Oliveira. A pretendente: CHRYSLEANE THEMS MESSIAS, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em Maceió - AL, no dia 11/08/1977, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias Filho e de Genilda 
Vieira dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE XIÃO ZOU, estado civil solteiro, profissão conta-
dor, nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 21/04/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Zou Yun e de Xião Yulan 
Zou. A pretendente: LUANA CAROLINE MOREIRA CHANG, estado civil solteira, 
profissão promotora de eventos, nascida em Manaus - MA, no dia 27/04/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Chang Chia 
Lung e de Edna Maria Moreira.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DENILSON DA ROCHA PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
instalor de acessórios automotivos, nascido em Piripá, BA, no dia (21/03/1983), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião José Pinheiro e 
de Geni da Rocha Pinheiro. A pretendente: ROSÉLIA BARBOSA DIAS, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em Piripá, BA, no dia (17/10/1985), residente 
e domiciliada na Vila Caiúba, São Paulo, SP, fi lha de Elias França Dias e de Maria 
Barbosa Dias.

O pretendente: RICARDO DE SOUZA PAVANI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em Nova Iguaçu, RJ, no dia (28/01/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Pavani e de Maria Inês Bonifacio 
de Souza Pavani. A pretendente: JOSINETE BEZERRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão babá, nascida em Mamanguape, PB, no dia (11/09/1980), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ibiapino Silva dos Santos e de 
Carlinda Bezerra dos Santos.

O pretendente: ADRIEL NOGUEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (08/10/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Bueno de Souza e de Maria de Lurdes Nogueira Lopes de 
Souza. A pretendente: SUELEN CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/08/1986), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Creusa Aparecida da Silva.

O pretendente: RICARDO ALVES FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, SP, no dia (17/01/1988), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adomar Moreira Feitosa e de Antonia Alves Feitosa. A 
pretendente: CAMILA DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão Professora 
de educação física, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (05/09/1985), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio de Oliveira e de Vera Lucia 
Dias de Oliveira.

O pretendente: EDER MANOEL CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista comercial, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/10/1990), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Carlos da Silva e de Antonia 
Alves de Souza. A pretendente: SUZANA SILVA DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de recursos humanos, nascida em Água Branca, AL, no dia (17/03/1989), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gomes da Cruz e de 
Maria Helena Mendes.

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 DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOVINO BATISTA MIRANDA NETO, profi ssão: garçon, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itinga - MG, data-nascimento: 26/03/1956, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Joaquim Alves Miranda e de Marionilia Batista Miranda. 
A convivente: CILENE OLIVEIRA LIMA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, na-
turalidade: Joaquim Pires - PI, data-nascimento: 27/11/1965, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de João Ferreira Lima e de Maria Pereira de Oliveira Lima. 
Obs.: Faço saber que pretendem converter em casamento sua união estável . R$ 11,55
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


