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“A ambição do homem 
é tão grande que, 
para satisfazer uma 
vontade presente, não 
pensa no mal que daí 
a algum tempo pode 
resultar dela”.
Nicolau Maquiavel (1469/1527)
Diplomata fl orentino

BOLSAS
O Ibovespa: +0,34% Pontos: 
63.170,73 Máxima de +1,08% 
: 63.637 pontos Mínima de 
-0,07% : 62.912 pontos Volu-
me: 6,58 bilhões Variação em 
2017: 4,89% Variação no mês: 
0,73% Dow Jones: +0,18% Pon-
tos: 21.173,69 Nasdaq: +0,36% 
Pontos: 6.297,38 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2737 Venda: R$ 3,2747 
Variação: -0,06% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2741 Venda: R$ 
3,2747 Variação: -0,21% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2470 
Venda: R$ 3,4130 Variação: 
estável - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,13% 
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$ 1.293,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,33% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,900 
Variação: -0,44%.

Cotação: R$ 3,2920 Variação: 
-0,15% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1263 Venda: US$ 1,1263 
Variação: -0,13% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6860 Venda: R$ 
3,6880 Variação: -0,19% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6400 Ven-
da: R$ 3,8500 Variação: -0,08%.

Futuro: +0,16% Pontos: 63.235 
Máxima (pontos): 63.805 Míni-
ma (pontos): 63.030. Global 40 
Cotação: 881,948 centavos de 
dólar Variação: -0,06%.

O g o v e r n o  f e d e r a l 
anunciou ontem (7), 
R$190,25 bilhões em 

recursos para o Plano Agrícola 
e Pecuário 2017/2018. O valor 
supera os R$ 185 bilhões dis-
ponibilizados para o período 
entre julho de 2016 e junho 
de 2017. O anúncio foi feito 
pelo presidente Michel Temer 
e pelo ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, em cerimônia no 
Palácio do Planalto. O volume 
de crédito para custeio e co-
mercialização fi cará em R$ 
150,25 bilhões. Deste total, 
R$ 116,25 bilhões com juros 
e taxas fi xados pelo governo. 
Outros R$ 34 bilhões serão 
disponibilizados a juros livres, 
por meio de negociações 
envolvendo as instituições 
fi nanceiras e o produtor.

“O setor agrícola colocou 
mais de 13% no PIB deste 

     

Para o Plano Agrícola e 
Pecuário 2017/2018, governo 
anuncia R$ 190,25 bilhões 

trimestre”, disse Maggi. “Mui-
tos me questionam sobre o 
fato de o Brasil ser um país de 
vendas de commodities. Eu 
discordo. Quando vendemos 
nossos produtos nós vendemos 
tecnologias de muitos anos. O 
Brasil não seria o produtor de 
alimentos que é hoje sem os 
conhecimentos tecnológicos 
que tem”, completou. Os juros 
cobrados sofreram redução de 
um ponto percentual ao ano 
nos “programas prioritários” 
voltados à armazenagem e à 
inovação tecnológica na agri-
cultura. A taxa é a mesma: 
6,5% ao ano. Os juros cobrados 
para o custeio caíram de 8,5% e 
9,5% ao ano para 7,5% e 8,5%. 
O Inovagro tem entre seus ob-
jetivos fi nanciar equipamentos 
de agricultura de precisão e 
terá, à sua disposição, R$ 1,26 
bilhão em recursos, com limite 

de R$ 1,1 milhão por produtor. 
Ainda no âmbito deste pro-

grama, será disponibilizada 
uma linha de crédito para 
facilitar a conectividade no 
campo, em ações para informa-
tizar e dar acesso à internet às 
propriedades rurais. O governo 
estima que a produção agrícola 
aumente no período e fi que em 
232 milhões de toneladas de 
grãos: um aumento de 24,3% 
na comparação com a safra 
2016/2017. Para dar conta 
desse aumento na safra, serão 
disponibilizados R$1,6 bilhão 
em recursos para investimento 
em armazenagem.

O Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor 
Rural (Pronamp) terá R$21,7 
bilhões em recursos a uma 
taxa de juros de 7,5% ao ano. 
Médios produtores rurais 
terão R$ 18 bilhões à dispo-

O governo federal anunciou ontem (7) recursos da ordem de R$ 190 bilhões para

o setor agrícola do país.

sição para custeio e R$ 3,7 
bilhões em investimentos. 
Uma das novidades está na 
retomada de linha de crédito 
do BNDES para a renovação de 
canaviais. Serrão R$1,5 bilhão 
em recursos. Já o Moderfrota 
contará com R$ 9,2 bilhões 
em recursos. Para a compra 
de máquinas e implementos 

agrícolas haverá um limite de 
90% do valor fi nanciado, com 
prazo de pagamento de 7 anos.

O limite de fi nanciamento de 
custeio será de R$ 3 milhões 
por produtor, por ano-agrícola. 
Para o médio produtor, o limite 
será de R$ 1,5 milhão, com um 
prazo de pagamento é de 14 me-
ses para produtores de grãos. 

Além disso o governo anun-
ciou que está ampliando a 
abrangência de fi nalidades 
fi nanciadas com a fonte Letra 
de Crédito do Agronegócio. 
A expectativa é que se atinja 
um montante de R$ 27,3 
bilhões com essa fonte, para 
fi nanciamento da cadeia do 
agronegócio (ABr).

Presidente do PSDB, senador 

Tasso Jereissati (CE).

No comércio exterior, o

saldo anual acumulado

fi cou positivo em

US$ 27,608 bilhões.

Brasília - O fl uxo cambial do 
ano, até 2 de junho, fi cou po-
sitivo em US$ 11,482 bilhões, 
informou o Banco Central 
(BC). Em igual período do 
ano passado, o resultado era 
negativo em US$ 6,914 bilhões. 
A saída líquida de dólares pelo 
canal fi nanceiro neste ano, até 
2 de junho, foi de US$ 16,126 
bilhões. Esse resultado é fruto 
de entradas no valor de US$ 
214,996 bilhões e de envios no 
total de US$ 231,121 bilhões. 

Este segmento reúne os 
investimentos estrangeiros 
diretos e em carteira, remessas 
de lucro e pagamento de juros, 
entre outras operações. Já no 
comércio exterior, o saldo anual 
acumulado fi cou positivo em 
US$ 27,608 bilhões, com impor-
tações de US$ 55,515 bilhões 
e exportações de US$ 83,123 
bilhões. Nas exportações estão 
incluídos US$ 12,635 bilhões 
em Adiantamento de Contrato 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

Brasília - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirel-
les, disse ontem (7), em sua 
nova conta no Twitter, que a 
candidatura do Brasil como 
país-membro da Organização 
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) 
“está sendo bem recebida”. “A 
entrada na entidade faz parte 
da nossa agenda de reformas”, 
completou o ministro, na rede 
social. 

Meirelles está em Paris 
para a reunião do conselho de 
ministros da OCDE. O Brasil 
não está entre os 35 Estados 
membros da organização, mas 
desde 2007 é um parceiro-
-chave do grupo, ao lado de 
China, Índia, África do Sul e 
Indonésia. Na semana passada, 
o governo brasileiro enviou à 
OCDE uma carta expressando 
o seu desejo de ser convidado 
a iniciar o processo de adesão 
formal. Caso seja realmente 
convidado, o País terá que 
atender aos requisitos de to-
dos os comitês do organismo, 
que abrangem diversas áreas, 
desde a legislação ambiental às 

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, defendeu 
ontem (7), um debate amplo e 
“sem pressa” sobre a reforma 
trabalhista. A Comissão de 
Assuntos Econômicos aprovou 
o relatório do senador Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES). O texto 
será discutido e votado agora 
pelas comissões de Assuntos So-
ciais e de Constituição e Justiça. 
“Nós temos até o dia 13 de julho 
para votar esta matéria. Para 
que a pressa? Por que não per-
mitir que a oposição disponha, 
dispute, reclame, faça o papel 
da própria oposição? Esta aqui 
é a Casa da democracia, não 
podemos ter este açodamento”, 
afi rmou Eunício.

O presidente do Senado 
também falou sobre o empenho 
da Câmara e do Senado em 
melhorar a situação econômica 
do país. “O Congresso nunca 
votou tantas matérias como 
foram votadas nos últimos 20 
dias. O Parlamento continua 
funcionando normalmente e vai 
continuar funcionando pensan-
do no Brasil e nesses 14 milhões 
de brasileiros que precisam de 

Presidente do Senado,

Eunício Oliveira.

Após participar de reunião 
ontem (7) na Comissão de Fi-
nanças e Tributação da Câmara, 
a secretária do Tesouro Nacio-
nal, Ana Paula Vescovi, disse 
que a reforma da Previdência 
é importante para melhorar as 
contas públicas e para que o 
país impulsione o crescimento. 

“Nosso trabalho é convencer 
a sociedade da importância 
da reforma e sua condição de 
equacionar a situação fi scal ao 
longo do tempo, de melhorar 
as contas públicas e de poten-
cializar o crescimento do país. 
Então, a estratégia se mantém, 
é a mesma”, afi rmou. Ela par-
ticipou de reunião mensal da 
comissão, reservada a parla-
mentares, para discutir e ana-
lisar a execução orçamentária 
da União e o desempenho das 
transferências constitucionais 
dos fundos de participação dos 
estados e dos municípios.

Questionada sobre o impacto 
da crise política no programa 

Temer motivado: até
dezembro de 2018

O presidente Michel Temer 
disse ontem (7) que, além 
de gerar empregos e movi-
mentar a economia, o setor 
agropecuário gera otimismo 
no país. Ao se dirigir a uma 
plateia composta por entida-
des e produtores do setor, e 
de máquinas e equipamentos, 
Temer se disse motivado para 
“conduzir o governo até 31 de 
dezembro de 2018”.

Ao se dirigir aos representan-
tes do setor de máquinas e equi-
pamentos, o presidente disse 
que, ao crescer, a agricultura 
aumenta também a atividade 
industrial, além de oferecer 
mais alimentos à população.

“Quando participo de uma 
solenidade dessa natureza, digo 
que vocês dão uma injeção de 
otimismo em nosso país. E é 
com essa alma, essa animação, 
esse vigor, e com essa revita-
lização que esta solenidade 
provoca no governo, que nós 
vamos conduzir o governo até 
31 de dezembro de 2018”, disse 
Temer (ABr).
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Arquivo/ABr

Pagamento de contas
A quantidade de pessoas que 

deixaram de pagar contas em maio 
cedeu 3,8% em relação a abril, mas 
avançou 6,7% na comparação com 
maio de 2016, mostram dados da 
Boa Vista SCPC. Já na medição do 
acumulado em 12 meses (junho de 
2016 até maio deste ano), houve 
queda de 3,4% em relação ao período 
equivalente anterior. No acumulado 
do ano até maio, a inadimplência caiu 
0,2% ante igual período de 2016.

Entrada de dólares supera saída 
em US$ 11,482 bilhões no ano

líquidas de US$ 9,066 bilhões 
em abril, o fl uxo cambial do 
País registrou novo resultado 
positivo em maio, de US$ 744 
milhões, informou o BC. A saída 
líquida de dólares pelo canal 
fi nanceiro em maio foi de US$ 
5,222 bilhões, resultado de 
aportes no valor de US$ 42,940 
bilhões e de retiradas no total 
de US$ 48,162 bilhões. Este 
segmento reúne os investi-
mentos estrangeiros diretos e 
em carteira, remessas de lucro 
e pagamento de juros, entre 
outras operações. 

No comércio exterior, por 
outro lado, o saldo de maio 
fi cou positivo em US$ 5,965 
bilhões, com importações de 
US$ 12,068 bilhões e exporta-
ções de US$ 18,033 bilhões. Nas 
exportações, estão incluídos 
US$ 2,723 bilhões em ACC, 
US$ 3,666 bilhões em PA e 
US$ 11,644 bilhões em outras 
entradas (AE).

de Câmbio (ACC), US$ 22,915 
bilhões em Pagamento Anteci-
pado (PA) e US$ 47,573 bilhões 
em outras entradas.

Depois de registrar entradas 

Candidatura do Brasil à 
OCDE é bem recebida

normas tributárias.
Para o governo, a grande van-

tagem em ser membro pleno da 
OCDE está na participação de 
todas as discussões do grupo, 
e não apenas nas quais o País 
já é convidado. Além disso, o 
Brasil passaria a fazer parte de 
todos os estudos promovidos 
pelo organismo, que também 
envia missões para o auxílio 
em reformas estruturais, quan-
do solicitado. O custo dessa 
participação, de cerca de US$ 
10 milhões por ano, também é 
considerado baixo para o País 
(AE). Debate amplo e ‘sem 

pressa’ sobre reforma

emprego, de renda e de traba-
lho”, disse o presidente.

Quando questionado sobre a 
possibilidade de apresentação 
de um requerimento de urgên-
cia para a votação da reforma 
trabalhista, Eunício foi taxati-
vo. “Eu acho que nós devemos 
valorizar as comissões. Se tiver 
algum requerimento de urgên-
cia, eu vou pedir paciência para 
que nós votemos esta matéria 
pelo menos na outra comissão 
de mérito para trazer para o Ple-
nário”, informou (Ag.Senado).

Reforma é condição para 
sustentar crescimento

de concessões do governo, 
Ana Paula destacou que são 
investimentos de longo prazo 
e que as medidas ajudaram a 
melhorar as regras regulatórias 
e a governança das empresas. 
“Temos investidores observan-
do as categorias regulatórias 
que estamos empreendendo, as 
melhorias de governança, todas 
já aplicadas. Então, é bastante 
clara a aprovação de medidas 
recentes que melhoram tanto 
a governança das empresas, 
como as regras regulatórias”.

A secretária descartou qual-
quer mudança na meta fi scal, 
este ano, mesmo se não forem 
aprovadas medidas provisórias 
que aumentam as receitas do 
governo. “Não haverá qualquer 
mudança na meta fi scal. A meta 
fi scal foi estabelecida e o gover-
no mantém o monitoramento 
rigoroso sobre todas as ações 
que impactam nas estimativas 
de receitas e despesas”, disse 
(ABr).

Brasília - O PSDB recuou e 
decidiu adiar para segunda-feira 
(12), a reunião da Executiva 
Nacional que vai decidir sobre o 
desembarque do governo Michel 
Temer. Com esse anúncio, os tu-
canos sinalizam que vão esperar 
o TSE chegar a um veredito so-
bre a chapa Dilma-Temer antes 
de defi nirem uma posição em 
relação à gestão peemedebista.

A reunião tucana estava mar-
cada para hoje (8). Isso porque 
parte dos deputados e lideranças 
do partido pressiona para que 
a legenda abandone o governo 
o quanto antes. O adiamento 
foi divulgado depois de uma 
conversa realizada entre sena-
dores tucanos, comandada pelo 
senador Tasso Jereissati (CE), 
presidente da sigla.

Antes do adiamento, Tasso 
havia ampliado o “colégio elei-
toral”. Em vez de consultar 
apenas a executiva, ele convo-
cou as bancadas no Congresso, 
governadores e todos os presi-
dentes estaduais do PSDB para 
o encontro.  

A permanência do PSDB na 
base governista é considerada 

PSDB adia para 2ª feira
decisão sobre saída

pelo Palácio do Planalto deter-
minante para evitar uma deban-
dada geral de aliados. “Nem (a 
vidente) Mãe Dináh adivinharia 
o resultado da reunião de hoje”, 
disse à reportagem o deputado 
federal Ricardo Tripoli (SP), 
líder do PSDB na Câmara, antes 
do recuo. Pelo menos dois dire-
tórios tucanos - Rio de Janeiro 
e Rio Grande do Sul - tomaram 
posição em defesa do desembar-
que do governo. O de São Paulo 
caminhava para esse desfecho, 
mas um concorrida plenária 
realizada na segunda-feira (5), 
acabou sem que o tema fosse en-
caminhado para votação (AE).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, consulte sua agência de confi ança, 

ou ligue para

TEL: 3106-4171

OPINIÃO
O que houve com a 
confi ança no Brasil

Você só viaja de avião 

porque confi a no 

piloto. Mesmo que você 

não tenha a mínima 

ideia de quem seja ele. 

Como pode? Pois é! É a 

confi ança

Confi ança é o fundamento 
ou os pilares da socieda-
de. Para que uma Socie-

dade funcione bem, a confi ança 
tem que se fazer presente, 
ela é o sentimento ou a fi rme 
convicção que alguém tem 
relativamente a outra pessoa 
ou a algo e que viabilizam os 
elementos de fé e segurança. 

A palavra deriva de fé, com 
fé. Confi ar. Fé deriva do latim 
fi delitas, vocábulo que se ori-
ginou do substantivo fi des. A 
palavra fi des designava, nos 
primórdios da língua latina, a 
“adesão do devoto aos precei-
tos de sua religião”. Confi ança 
é o que dá liga à sociedade, 
assim como é o cimento para 
a massa. E ela só se mantem, 
se cada um fi zer o que tem que 
ser feito da forma correta. E a 
sociedade só dá certo, se cada 
um realizar seus objetivos com 
qualidade e efi ciência. 

Em relação ao Estado De-
mocrático de Direito, o povo 
elege um representante que 
vai administrar as coisas do 
Estado, ou coisa pública, que 
pertence ao povo. O gestor 
público é escolhido pelo povo 
e, portanto, de confi ança dele. 
Assim, espera-se nele que ad-
ministre a coisa pública como 
se sua fosse e para o bem dos 
demais que integram o gru-
po. Quem administra a coisa 
pública, administra coisa que 
não lhe pertence e ela tem 
proprietário e destinatário, 
o povo. 

Para tanto, deve realizar isso 
de forma a satisfazer o verda-
deiro dono. E o legítimo dono, 
que é o povo, vai legitimar os 
atos do gestor, tendo em vista 
estar satisfeito com o resultado 
alcançado. Há necessidade de 
poderes para administrar coi-
sas de outrem. Esses poderes 
são transferidos geralmente 
por mandato ou procuração. 
Nesses instrumentos estão 
previstos os limites da dele-
gação. Portanto, o gestor só 
poderá realizar atos limitados 
expressamente no instru-
mento. Não pode fazer o que 
bem entende, como se a coisa 
fosse sua, e sim, só o que lhe 
foi atribuído. 

Por exemplo, não pode ven-

der, vez que a autorização só 
lhe permiti gerir. E isso vale 
para qualquer poder ou órgão 
do Estado. E a legitimação 
social só ocorre quando o povo 
confi a nos atos realizados pelo 
administrador, uma vez que 
seus resultados benefi ciam os 
titulares do poder, isto é, a so-
ciedade como um todo. E é isso 
que se espera de todos os po-
deres públicos. Por exemplo, 
espera-se do Poder Judiciário 
que forneça justiça, isto é, o 
que é justo, reto, correto. Do 
Poder Legislativo, que legisle 
em favor do bem comum e do 
Executivo, que administre a 
coisa pública com qualidade 
e efi ciência. 

Partindo dessa premissa, 
dá para analisar se houve 
excesso, ou não, no caso dos 
representantes da JBS, ao 
serem isentados de qualquer 
culpa por parte do Estado, 
após realizarem o acordo de 
delação. O ato foi injustifi cável. 
Esperava-se dos representan-
tes da Sociedade que se fi zesse 
Justiça, isto é, o que é justo e 
reto e para isso eles deveriam 
ter sido julgados e condenados. 
Decisão que deveria ter sua 
origem no Poder Judiciário, 
que é o órgão responsável por 
essa atribuição. 

Mesmo que fossem benefi -
ciados com alguns privilégios, 
estes não poderiam se esten-
der à impunidade, vez que, 
tendo realizado atos gravosos 
e prejudiciais à Sociedade, 
deveriam pagar proporcional-
mente à ofensa ocorrida. Se 
assim tivesse acontecido, o 
povo teria fi cado satisfeito e 
legitimado os atos de seus re-
presentantes, confi ando neles, 
o que não ocorreu. 

A desconcentração dos 
poderes, atribuindo funções 
típicas a cada um deles, e estas 
ocorrendo com transparência, 
com equilíbrio e autonomia, 
desde que um Poder não in-
vada a competência do outro, 
permite a possibilidade de uma 
fi scalização mais efi ciente e 
precisa por parte da sociedade.  

Isso é o que o povo espera 
que ocorra das atuais Insti-
tuições do Estado para que 
a confi ança volte a reinar na 
sociedade brasileira. E como 
consequência, a paz social, a 
moralidade administrativa e o 
progresso do país.

(*) - Professor do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie, é mestre 

em Direito Político e Econômico pela 
instituição e especialista em Direito 

Civil.

Gaspar Sortino (*)
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“Cataventos gigantes” permitem o aproveitamento dos ventos 

para gerar eletricidade.

No ano de 2016, por 
exemplo, a média da 
relação entre a capa-

cidade instalada nas usinas 
eólicas no país e a efetiva ge-
ração de energia foi de 40,7%, 
enquanto a média mundial é de 
apenas 23,8%. Essas usinas têm 
sistema muito parecido com o 
de um catavento gigante, que 
permite o aproveitamento dos 
ventos para gerar eletricidade. 

Os aerogeradores, como são 
chamados, têm três pás que se 
movimentam e propulsionam 
um rotor, conectado a um eixo, 
que move um gerador elétrico. 
Uma engrenagem multiplica a 
velocidade o sufi ciente para 
garantir energia para a geração 
da eletricidade, que desce da 
torre por cabos que vão até a 
rede de transmissão. Segundo 
dados divulgados pela Associa-
ção Brasileira de Energia Eólica 
(ABEEólica), essa modalidade 
em 2016 representou apenas 
6% da matriz elétrica brasileira. 

No entanto, o avanço do uso 
da geração eólica, com um au-
mento de 55% de capacidade 

Bilionário saudita Adnan 

Khashoggi.

Morreu aos 82 anos, em Lon-
dres, o bilionário saudita Adnan 
Khashoggi, que foi o homem 
mais rico do mundo entre as 
décadas de 1970 e 1980 e tio 
de Dodi al Fayed, morto com a 
princesa Diana em um acidente 
de trânsito. Nascido em Meca, 
na Arábia Saudita, Khashoggi 
era fi lho do médico da família 
real do país árabe e se formou 
em economia na Universidade 
Stanford, na Califórnia. Fez 
fortuna com comércio inter-
nacional e ganhou notoriedade 
pelo seu estilo “bon-vivant”.

Em meados dos anos 1980, 
sua fortuna derreteu por conta 

Olimpíadas: 
Paris e Los 
Angeles como 
sedes em 
2024 e 2028

Únicas candidatas a sediar os 
Jogos Olímpicos de 2024, Paris 
e Los Angeles receberam ines-
peradamente a notícia de que 
a derrotada no pleito poderá 
receber o evento esportivo 
em 2028. Agora, aguardam 
um pronunciamento que será 
dado pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI) na próxi-
ma sexta-feira (9). A decisão 
será tomada em Lausanne, 
após várias reuniões que serão 
realizadas ao longo da semana.

Após a desistência de três 
concorrentes aos Jogos de 2024 
- Hamburgo, Roma e Budapeste 
-, a aparente perda de atrativi-
dade dos Jogos Olímpicos entre 
as cidades mais desenvolvidas 
levou o comitê internacional a 
pensar em desistir da conces-
são, ao mesmo tempo, das sedes 
de 2024 e 2028 para ganhar 
tempo e reformular com calma 
o processo de candidatura.

Os quatro vice-presidentes 
da entidade, o espanhol Juan 
Antonio Samaranch, o austra-
liano John Coates, o chinês Yu 
Zaiqing e o turco Ugur Erdener, 
preparam um relatório que 
será apresentado nesta semana 
ao Comitê Executivo do COI 
(Agência EFE).

Essas contratações ajudam a aumentar a inclusão social por 

meio do primeiro emprego para os mais jovens.

O Brasil registrou mais de 
143 mil novos jovens aprendi-
zes contratados desde janeiro 
até abril deste ano. De acordo 
com dados divulgados ontem 
(7), em Brasília, pelo Projeto 
de Inserção de Aprendizes 
no Mercado de Trabalho, do 
Ministério do Trabalho, houve 
uma leve redução em relação 
às contratações no mesmo pe-
ríodo do ano passado, quando 
foram 145,09 mil.

A auditora fi scal Taís Arruti 
Lyrio Lisboa explicou que a 
tendência é de crescimento 
no restante do ano, já que a 
economia do país está dando 
sinais de recuperação e os 
auditores-fi scais do trabalho 
vêm atuando diariamente para 
expansão dos números.

Entre os estados, o maior 
total de contratações de 
aprendizes até abril ocorreu 
em São Paulo (37,62 mil 
contratos), seguido por Mi-
nas Gerais (17,70 mil), Rio 
Grande do Sul (12,98 mil), 
Santa Catarina (12,15 mil) e 
Rio de Janeiro (10,38 mil). Os 
setores que mais contrataram 
foram a indústria de transfor-
mação, comércio e reparação 
de veículos, serviços sociais e 
de saúde. “Essas contratações 
ajudam a aumentar a inclusão 
social por meio do primeiro 
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Crise hídrica no Nordeste impulsiona 
mercado da energia eólica

Os números não deixam dúvida quanto à condição favorável do Brasil, com ventos fortes e contínuos, 
para a geração de energia eólica

eólica e da geração solar. Sem 
falar da geração de biomassa, 
que nas regiões Centro-Oeste 
e Sudeste tem também uma 
importância muito grande”. Na 
Região Nordeste, essa já é uma 
realidade. É lá que funciona 
o complexo Taíba, formado 
por três usinas que somam 27 
aerogeradores. 

O estado do Ceará está entre 
os quatro maiores produtores 
de energia eólica do país, junto 
com Rio Grande do Norte, Bahia 
e Rio Grande do Sul. 

A empresa em que Luciano 
Freire trabalha tem quatro 
parques eólicos em funciona-
mento e dois em construção. 
Um deles funcionará de forma 
híbrida – geração eólica e 
solar fotovoltaica – devido ao 
regime de vento da região, 
que tem maior intensidade à 
noite. A estimativa é de que 
o projeto que está em de-
senvolvimento em Caldeirão 
Grande, no Piauí, resulte em 
uma produção de 400 MW de 
geração eólica e 120 MW de 
geração solar (ABr).

instalada em usinas espalhadas 
principalmente pelo litoral, 
mostra um mercado promissor 
alavancado pela crise hídrica 
severa na Região Nordeste. Di-
retor de engenharia da empresa 
responsável pelo complexo 
eólico de Taíba, em Fortaleza, 
Luciano Freire acredita que a 
geração por essa fonte renová-
vel tende a se expandir e ocupar 
o espaço das usinas termelétri-

cas nas novas demandas. Ele 
explica que é exatamente no 
período em que as hidrelétricas 
menos produzem energia que 
os ventos sopram mais forte 
no país.

“O Brasil é privilegiado do 
ponto de vista energético, a 
nossa matriz é superlimpa, a ge-
ração hidrelétrica predomina, 
mas cada vez mais a gente vai 
perceber a inclusão da geração 

Projeto permitiu a contratação de
143 mil aprendizes de janeiro a abril

emprego para os mais jovens e 
da contribuição para a formação 
dos futuros profi ssionais do 
país”, afi rmou o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira.

Os números dos quatro pri-
meiros meses foram puxados 
pelos setores de indústria de 
transformação (43,75 mil con-
tratos), comércio e reparação 
de veículos automotores e 
motocicletas (32,59 mil); saú-
de humana e serviços sociais 
(15,54 mil); e outras atividades 
de serviços, com 11,66 mil jo-
vens aprendizes. Juntas, essas 
quatro áreas responderam por 
103,54 mil contratações, mais 
de 72% do total.

Segundo o ministro Ronaldo 
Nogueira, a portaria regula-
mentando o decreto que trata 
da contratação de aprendizes, 
fará com que o Brasil alcance 
cada vez mais aprendizes. 
Permite a contratação de jo-
vens por empresas de setores 
insalubres, desde que eles 
exerçam a parte prática na 
entidade formadora ou insti-
tuição concedente. Em 2015, 
403 mil adolescentes foram 
inseridos no mercado de tra-
balho por meio de programas 
de aprendizagem e mais de 
50% deles permaneceram na 
empresa após a conclusão do 
contrato (ABr).

Morre bilionário saudita ex-homem 
mais rico do mundo

inclusive o iate Nabila, um dos 
mais luxuosos do Mediterrâneo. 
Vítima do mal de Parkinson, 
Khashoggi vivia em Riad, mas 
passava longos períodos de 
tratamento na Europa. 

No ano passado, sofreu um 
derrame cerebral e fi cou preso 
a uma cadeira de rodas. Ele 
deixa a esposa, a italiana Laura 
Biancolini, com quem se casou 
sob o rito muçulmano. O funeral 
ocorreu em uma mesquita de 
Londres, e o corpo foi trans-
ferido para Medina, na Arábia 
Saudita, onde está sepultado 
no jazigo da família (ANSA/
COM ANSA).

das acusações de tráfi co de 
armas e lavagem de dinheiro, 
escândalo que o obrigou a 
vender diversas propriedades, 

Inadimplência 
do consumidor 
caiu em maio

A inadimplência do consu-
midor caiu 3,8% em maio, de 
acordo com dados nacionais 
dessazonalizados da Boa Vista 
SCPC. Na avaliação acumulada 
em 12 meses (junho de 2016 
até maio de 2017 frente aos 
12 meses antecedentes) houve 
retração 3,4%. Na avaliação 
acumulada no ano a inadim-
plência caiu 0,2%. Já quando 
comparado o resultado de maio 
contra o mesmo mês de 2016 
houve aumento de 6,7%.

Regionalmente, na análise 
acumulada em 12 meses, ocor-
reu crescimento apenas na 
região Norte (0,3%) e queda 
nas demais regiões, com Centro-
-Oeste variando -0,1%, Nordeste 
-1,1%, Sul -2,9% e Sudeste 
-5,2%. As adversidades ocorri-
das na economia ao longo dos úl-
timos dois anos geraram grande 
cautela nas famílias, inibindo o 
consumo e consequentemente 
contribuindo para a diminuição 
do fl uxo de inadimplência. 

Mantendo a perspectiva de 
pequeno crescimento da eco-
nomia e renda, juros menores 
e infl ação controlada, espera-se 
uma retomada sustentável da 
demanda de crédito, expan-
dindo a renda disponível das 
famílias, fatores que deverão 
colaborar para a manutenção de 
um ritmo estável da inadimplên-
cia em 2017(Boa Vista SCPC). 

A Comissão de Transparência e Defesa do 
Consumidor aprovou projeto do deputado 
Jefferson Campos (PSD-SP) que inclui, entre 
os equipamentos obrigatórios dos veículos, um 
dispositivo anti-esmagamento nas janelas cujo 
vidro seja acionado eletronicamente. Esse dis-
positivo seguirá normas estabelecidas pelo Con-
selho Nacional de Trânsito, e atenderá apenas 
veículos fabricados para o mercado interno, não 
sendo obrigatório nos destinados à exportação.

O relator da matéria, senador Sergio Petecão 
(PSD-AC), apresentou voto favorável à proposta. 
Ele apontou “a necessidade de evitar acidentes 
nos quais os ocupantes dos veículos possam ser 
feridos gravemente pela compressão de partes 
de seus corpos, pelo vidro ou contra a travessa 

da janela, especialmente quando os envolvidos 
são crianças ou bebês”. O relatório foi lido pelo 
senador Dario Berger (PMDB-SC). O projeto 
segue agora para análise do Plenário do Senado.

A Comissão também aprovou projeto da sena-
dora Angela Portela (PDT-RR) que determina que 
as empresas de telefonia, quando divulgarem seus 
planos de serviços aos usuários, deverão utilizar 
sempre uma linguagem direta e comparativa com 
outros planos vigentes. Ela explica em sua justifi -
cativa que o objetivo é atender demanda surgida 
a partir de reclamações aos serviços de proteção 
aos consumidores de todo o país, evitando que 
usuários desses serviços sejam ludibriados pelas 
empresas. O relator da matéria foi o senador Acir 
Gurgacz (PDT-RO) - (Ag.Senado).

Projeto aumenta a segurança dos 
usuários de automóveis
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Mídia programática, 
apps e inteligência: o 
futuro da publicidade

Defi nir ações de 

publicidade mais 

assertivas que tenham 

como base padrões 

de comportamento 

defi nidos por meio 

de algoritmos de 

inteligência artifi cial

Essa é uma das possibili-
dades que a Tecnologia 
da Informação trouxe 

para a publicidade. Por meio 
de uma plataforma de mídia 
programática conhecida como 
Skipper é possível desenvolver 
ações de mídia digital mais 
assertivas, atingindo o público-
-alvo correto e pré-defi nido. 
Isso permite ajudar a encontrar 
o público certo, no local certo e 
na hora certa. Isso evita o gasto 
desnecessário da mídia digital 
e a exposição em excesso da 
marca. 

Essa tecnologia traz a pos-
sibilidade de compra de mí-
dia programática e otimiza 
a alocação do budget de 
campanhas digitais em tempo 
real. O controle de gastos é 
realizado conforme defi nição 
de orçamento diário ou geral 
da campanha. Estamos viven-
do um novo momento dentro 
da mídia programática no qual 
a transparência e a clareza 
nos dados e nos custos são 
essenciais. 

Desenvolvida em razão da 
frustração do modelo atual de 
mídia programática e da neces-
sidade de promover campa-
nhas para aumentar a base de 
usuários de um determinado 
aplicativo, a plataforma forne-
ce dados totalmente transpa-
rentes, permitindo uma análise 
mais clara da mídia e dos custos 
da campanha em tempo real. 
A cada dia, centenas de novos 
aplicativos entram nas stores 
sem uma publicidade correta. 
Com isso, os apps correm o 
risco de fi carem escondidos e 
receberem poucos downloads. 

Por isso, a importância de 
uma plataforma inteligen-
te como o Skipper. Com a 
funcionalidade e integração 

da ASO – Advanced Search 
Optimization ou otimizador 
de busca de aplicativos na 
mesma plataforma, o Skipper 
verifi ca o resultado imediato 
das campanhas com o objetivo 
de posicionar melhor os aplica-
tivos no ranking de busca das 
App´s stores (iOS e Android). 
A plataforma coleta ranking, 
usuários, comentários, notas 
e dados em destaque das lojas 
de aplicativos. 

O uso da inteligência artifi -
cial é um dos diferenciais desse 
tipo de plataforma, que utiliza 
algoritmos avançados para 
análise e comparação de dados 
em tempo real. A campanha é 
constantemente monitorada 
e a plataforma faz sozinha a 
alocação do budget movendo 
o dinheiro para a mídia que 
está dando um melhor retorno. 
Com a inteligência artifi cial, 
é possível também fazer uma 
análise prévia de resultados 
entre as opções de compra do 
espaço publicitário durante a 
campanha, fazendo uma previ-
são inteligente e aumentando 
signifi cativamente o ROI – Re-
torno sobre Investimento. 

Desenvolvedores de aplica-
tivos, criadores de jogos para 
mobile, agências de propagan-
da, agências digitais e todas as 
empresas que possuem algum 
aplicativo podem se benefi ciar 
desse modelo. Após inserir a 
campanha, defi nir o público-
-alvo e os KPI´s, o Skipper deci-
de a melhor forma de atingir as 
metas estabelecidas, de forma 
automática e intuitiva. 

Entre as possibilidades de 
análise inteligente e resultados 
proporcionados estão poten-
cializar o número de downlo-
ads através do cruzamento de 
diversas informações; melhor 
utilização e posicionamento 
das palavras-chave para buscas 
orgânicas dentro das stores; 
constante monitoramento dos 
comentários e notas sobre os 
apps e avaliação da experi-
ência do usuário dentro do 
aplicativo. 

(*) - É gerente comercial
da eWave do Brasil.

Benny Orenstein (*) 

A - Solidariedade e Diversão
Nada melhor do que passar o dia com a família e ainda por cima pra-
ticar a solidariedade. Essa é a proposta do evento “BatistaComVida”, 
que acontece neste sábado (10), das 9h00 às 16h00, no Colégio Batista 
Brasileiro (R. Dr. Homem de Melo, 537, Perdizes), com entrada gratui-
ta. O evento conta com praça de alimentação, apresentações musicais, 
gincanas e barracas de brincadeiras, bazer e muito mais. Professores 
e alunos se voluntariam para atender aos visitantes. A renda será 
destinada à manutenção das atividades realizadas no Projeto Farol, no 
bairro Sol Nascente, em Perus. Lá são atendidos mais de 120 crianças 
e adolescentes, de 7 a 14 anos, no contraturno escolar. 

B - Comemorar nas Alturas
O Dia dos Namorados está aí, e se você quiser viver uma experiência 
inesquecível para a pessoa amada nada melhor que uma das opções da 
High Class. São várias as opções: desde um passeio de helicóptero so-
brevoando os principais pontos turísticos da cidade, até os que incluem 
abordagem surpresa, pouso em heliponto de hotel cinco estrelas, jantar 
romântico, fotógrafo, suíte especialmente decorada, e café da manhã. E 
para que todos possam fazer aquela surpresa, a empresa disponibilizará os 
pacotes especiais nos próximos dias 9, 10, 11 e 12 (sexta a segunda-feira).
Saiba mais em: (http://www.passeiosdehelicoptero.com.br/).

C - Cine Drive-In
Sucesso de público nos anos anteriores, o Shopping Eldorado promove o 
3º Cine Drive-In nos próximos dias 10 e 11, sábado e domingo. Com duas 
sessões, às 16h30 e 19h30, o evento objetiva proporcionar o encontro entre 
os casais apaixonados em um ambiente que relembra os cinemas da década 
de 70, podendo entrar e assistir aos fi lmes de dentro do carro. Serão quatro 
opções de fi lmes que fi zeram sucesso na telona. Os romances Uma Linda 
Mulher e Um Lugar Chamado Notting Hill e as comédias românticas O Diário 
de Bridget Jones e O Amor não Tira Férias. Para quem quiser acompanhar 
o fi lme saboreando deliciosas comidinhas, o espaço terá foodtrucks com 
bebidas, hambúrguer, pizza, pipoca, churros, massas, entre outros. Inscrições 
precisam ser feitas através do site: (http://www.shoppingeldorado.com.br/). 

D - Ciências Contábeis
O curso de graduação em Ciências Contábeis da Universidade Pres-
biteriana Mackenzie foi agraciado com a certifi cado da Association of 

Chartered Certifi ed Accounting. Reconhecida internacionalmente, a 
certifi cação, criada em 1904, em Londres, reconhece os melhores cursos 
da área de contabilidade e fi nanças e conta com o lema “Think ahead” ou 
“pensar em frente”. Junto a esse título, o curso ganha um acréscimo à 
sua tradição, dando mais abrangência à carreira dos futuros contadores 
e maior reconhecimento no mercado de trabalho competitivo, já que a 
Association conta com mais 180 mil membros e abraça quase 500 mil 
alunos de mais de 178 países.

E - Certifi cações de Auditoria
As duras lições impostas por escândalos como Petrolão e Lava Jato 
têm surtido efeito, como fomentadoras de investimentos em áreas de 
auditoria. O Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil, 
acaba de divulgar dados que comprovam a tendência de as empresas 
investirem em qualifi cação de seus profi ssionais. O primeiro semestre 
terá quase 60% de crescimento no número de auditores que obtiveram 
uma das certifi cações internacionais do Instituto, no comparativo ao 
mesmo período de 2016. A busca por qualifi cação tem aumentado 
nesses anos de crise econômica. Ano passado, quase 50 profi ssionais 
obtiveram algumas das cobiçadas certifi cações como a CIA (Certifi ed 
Internal Auditors) – considerado o principal selo da carreira no mundo. 
Saiba mais em: (www.iiabrasil.org.br).

F - Cine Debate 
O evento cultural promovido pela Associação Paulista de Medicina, tem 
como mote sedução, glamour e suas implicações. No próximo dia 23 
(sexta-feira), o fi lme exibido será Gilda, estrelado por Rita Hayworth. 
É um clássico do cinema em preto e branco e aborda os perigos da se-
dução e do glamour. É fundamental para o debate, pois frequentemente 
as pessoas sentem-se envolvidas por estes apelos e acabam por pagar 
muito caro por isto. Os debatedores serão Arthur Kaufman, do Depar-
tamento de Psiquiatria e da disciplina de graduação Psicologia Médica, 
e Gisela Castanho, psicóloga, professora de curso de especialização em 
Psicodrama. O evento é gratuito e aberto ao público. Inscrições tel. 
3188-4281 ou (eventosculturais@apm.org.br). 

G - Viagem dos Sonhos
O sonho de percorrer algumas das mais empolgantes estradas brasileiras 
pilotando uma emblemática Harley-Davidson, com o vento batendo no 

rosto, poderá se tornar realidade! A Harley-Davidson do Brasil está em 
busca de um piloto para realizar uma viagem de tirar o fôlego, durante 
10 dias, cujo trajeto abrange Brasília, Goiás e Bahia, descobrindo algumas 
das mais belas regiões brasileiras. O Concurso Cultural Rider Wanted 
faz parte do conceito “Discover More” que tem como objetivo aproximar 
ainda mais a H-D de seus clientes e entusiastas, promovendo a desco-
berta de mais lugares, mais paisagens, mais pessoas e mais histórias a 
bordo de uma motocicleta. Interessados precisam acessar o site (www.
riderwanted.com.br) e efetuar o cadastro, até o dia 30 de julho. 

H - Junina para Cães
Inaugurada no último dia 26, a Nature Dog House realiza seu primeiro 
evento para o melhor amigo do homem: é o ‘Arraial Nature Dog’ que 
acontece neste sábado (10), das 17h00 às 22h00, no Planalto Paulista 
(Av. Jamaris,1092). A entrada é gratuita e você e seu cão pagam apenas 
o que consumirem: haverá uma barraca de petiscos naturais para os 
cachorros, e vários quitutes e bebidas como pão de queijo, espetinhos, 
hot dog, mini milho verde, quentão e vinho quente para os humanos. O 
local será decorado com adereços juninos e todos (cães e seus donos) 
estão convidados a comparecer com roupas típicas, o que não é obriga-
tório. Mais informações tel. (11) 5052-3688.

I - Conteúdo Diferenciado
Falta apenas um mês para o MIT Sloan Global Executive Academy, um 
curso de duas semanas que acontece em Boston, em julho. Objetiva 
equipar executivos com um conteúdo altamente diferenciado e que pro-
move, além de um conhecimento de excelência, uma vivência dinâmica 
e inovadora em iniciativas e empresas locais. São duas semanas de uma 
experiência onde os participantes terão a oportunidade de repensar como 
conduzir times, negócios e estratégias, resultando em ganho signifi ca-
tivo para as organizações. Os tópicos  abordados: liderança, estratégia, 
inovação, dinâmica de sistemas, marketing (branding), comunicação, 
negociação e fi nanças. Outras informações: (daniela@infi nityforuns.
com.br) ou (11) 3132-7232. 

J - Preservação dos Elefantes 
Um dado alarmante: a cada 15 minutos um elefante morre no mundo, 
e se a espécie continuar a ser abatida por caçadores em busca do co-
mércio ilegal de marfi m, em 20 anos há risco de não ser encontrada na 
natureza. É com esse alerta que o licor sul-africano Amarula apresenta a 
sua nova garrafa ao mercado mundial. A marca convida consumidores a 
celebrarem os gigantes gentis e se juntarem em prol de sua preservação. 
Batizada de Jabulani, a nova garrafa herda o nome de um elefantinho 
sul-africano que se perdeu e foi abandonado quando era bebê, resgata-
do e adotado por uma nova manada. A nova garrafa celebra o ícone da 
Amarula, o elefante – animal que atravessa as savanas africanas atraído 
pelo cheiro exótico do fruto da árvore de Marula. Saiba mais em (www.
amarula.com.br).

A - Solidariedade e Diversão
Nada melhor do que passar o dia com a família e ainda por cima pra-

Chartered Certifi ed Accounting. Reconhecida internacionalmente, a 
certifi cação, criada em 1904, em Londres, reconhece os melhores cursos 
da área de contabilidade e finanças e conta com o lema “Think ahead” ou

IGP-DI tem 
defl ação em 
maio e acumula 
queda no ano

O Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-
-DI) registrou defl ação (queda 
de preços) de 0,51% em maio. 
Em abril, houve defl ação de 
1,24%. Segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), o IGP-DI 
acumula queda de preços de 
1,63% no ano. Em 12 meses, a 
infl ação é de 1,07%. Os números 
foram anunciados hoje (7), no 
Rio de Janeiro, pela FGV.

A queda de preços pelo IGP-
-DI em maio foi provocada pelos 
preços no atacado, medidos 
pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo, que acusaram 
defl ação de 1,10%. Em abril, a 
defl ação havia sido de 1,96%.

Os preços no varejo, medidos 
pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor, tiveram aumento de 
0,52% em maio, uma taxa maior 
que a infl ação de 0,12% em abril. 
O Índice Nacional de Custo da 
Construção também registrou 
infl ação em maio: 0,63%. Em 
abril, tinha sido anotada de-
fl ação de 0,02%. O IGP-DI de 
maio foi calculado com base em 
preços coletados entre os dias 
1º e 31 do mês (ABr).

Uma das obras de responsabilidade da Odebrecht no Equador.

A Assembleia Nacional do 
Equador (equivalente ao 
Congresso brasileiro) aprovou 
ontem (7) um conjunto de 
ações imediatas para prevenir 
e combater a corrupção, entre 
as quais se inclui a chamada 
“morte civil” – um julgamento 
político do chefe da Controla-
doria Geral do Estado, Carlos 
Pólit –, e o pedido de expulsão 
da construtora Odebrecht do 
país. A Assembleia aprovou 
uma moção para executar 
ações imediatas contra a cor-
rupção, em meio a um intenso 
debate com a oposição sobre 
as consequências dos casos 
de suborno no país por parte 
da Odebrecht.

O Legislativo decidiu formar 
uma delegação com repre-
sentantes de vários grupos 
parlamentares, incluindo a 
oposição, que vai para os Esta-
dos Unidos e o Brasil para so-
licitar informações sobre essa 
suposta trama de corrupção. 
Além disso, o plenário aprovou 
o início do processo para con-
vocar o julgamento político do 
controlador-geral Carlos Pólit, 

Entre os consumidores que usaram o cartão de crédito em abril, 36% relataram

aumento do valor da fatura.

Segundo a pesquisa, os 
principais motivos são a 
tentativa de economizar 

(23%), os preços mais elevados 
(18%), o fato de estarem endi-
vidados (15%) e a redução de 
renda (10%).

A maior parte dos entrevis-
tados diz que não tem sobra 
nem falta de dinheiro (42%) e 
37% dizem estar no “vermelho”, 
sem conseguir pagar todas as 
contas. Somente 15% dizem 
estar com sobra de dinheiro. 
Excluindo itens de supermerca-
do, na lista dos produtos que os 
consumidores pretendem com-
prar em junho, roupas, calçados 
e acessórios foram citados por 
23%. Em seguida, aparecem os 
itens de farmácia (22%), recar-
ga de celular (18%) e perfumes 
e cosméticos (13%).

“A quantidade de consumido-
res no limite de seu orçamento 
pode ser refl exo da crise eco-
nômica, mas também não se 
pode desconsiderar a falta de 
organização fi nanceira, que leva 
ao acúmulo de dívidas e a todas 
as consequências que decorrem 
do aperto, como o stress e até 
o desentendimento familiar”, 
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SPC: 58% dos consumidores 
planejam reduzir gastos em junho
Os consumidores que planejam reduzir os gastos em junho chegam a 58%, de acordo com o 
Indicador de Propensão ao Consumo, calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL)

afi rmou a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti. 
“O tempo que o consumidor 
passa cuidando de suas fi nanças 
pode determinar se, no fi nal do 
mês, ele estará em aperto e em 
difi culdades ou com as contas 
em dia”.

O levantamento também 
apontou que 42% dos consu-
midores utilizaram algum tipo 
de crédito em abril. O cartão 
de crédito foi a modalidade 
mais usada (36%), seguido de 

cartão de loja e crediário (14%) 
e limite do cheque especial 
(6%). Houve também utilização 
de empréstimos (4%) e fi nan-
ciamentos (3%), modalidades 
com critérios de concessão mais 
rigorosos. Entre os consumi-
dores que usaram o cartão de 
crédito em abril, 36% relataram 
aumento do valor da fatura, 
enquanto que para 38%, o valor 
permaneceu o mesmo, e para 
25% houve diminuição.

Para Marcela Kawauti, uma 

forma de evitar o desequilíbrio 
é não contratar um limite que 
comprometa toda a renda. “Se o 
valor da fatura for igual ou pró-
ximo à sua renda, são grandes 
as chances de esse consumidor 
acabar no rotativo, pagando ju-
ros que excedem 400% ao ano”, 
afi rmou. Para economista-chefe 
do SPC Brasil, se o empréstimo 
não visa a cobrir uma necessi-
dade emergencial, pode ser o 
caso de esperar mais um pouco 
para tomá-lo (ABr).

Parlamento equatoriano aprova 
expulsão da Odebrecht do país

envolvido no caso Odebrecht e 
que está fora do país por razões 
médicas, segundo informações 
de seu advogado.

A Assembleia também con-
vocou, de maneira imediata, o 
procurador-geral do Estado, 
Carlos Baca, para que com-
pareça diante da Comissão 
Legislativa de Controle e 
explique o avanço das inves-
tigações. O Parlamento exigiu 

a “reparação integral dos 
danos e prejuízos causados 
ao Equador por parte da 
Odebrecht” e, em seguida, 
realizar a expulsão da cons-
trutora do Equador. Além 
disso, ordenaram o término 
dos contratos que o país 
tenha com a Odebrecht e 
que não volte a contratar ne-
nhum projeto da construtora 
(Agência EFE).
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O Plano Real e as 
bananas

Com base no livro 

3000 Dias no Bunker: 

um Plano na cabeça 

e um país na mão, de 

Guilherme Fiúza, o 

fi lme Real, o plano por 

traz da história faz uma 

excursão pela montagem 

do Plano Real no ano de 

1994

Se de um lado a infl ação 
galopante mataria o país 
caso esta não fosse estan-

cada, de outro, a persistência 
em manter o Real valorizado 
aleijou a indústria dando chan-
ce ao PT para ocupar o espaço 
do poder em Brasília. Como 
estaria o Brasil se não tivesse 
persistido na rigidez cambial 
e juros elevados? 

Talvez o país tivesse que-
brado e adotado políticas eco-
nômicas adequadas àquelas 
condições. Talvez a indústria 
tivesse evoluído, gerando bons 
empregos e Lula não teria tido 
a oportunidade que surgiu com 
a bagunça econômica que se 
criou após a impossibilidade 
de continuar mantendo o Real 
valorizado. Todos os países que 
se apegaram à âncora cambial 
se deram mal porque o fl uxo 
de dólares depende princi-
palmente de exportações e 
fi nanciamentos. 

Como consequência dos 
desmandos, o Brasil, com 14 
milhões sem emprego, está 
retornando à condição de ex-
portador de bananas. A roupa 
suja atirada no colo dos bra-
sileiros pelos irmãos Batista, 
expondo manobras corruptas 
envolvendo o presidente Te-
mer, já deu uma esfriada na 
queda dos juros, que no Brasil 
vem sangrando há décadas. 

Antes do Plano Real a taxa 
Selic era um assombro: mais 
de mil por cento; depois fi cou 
próxima a 30%, com taxa de 
dólar fi xa. Será que isso foi 
decorrente das engrenagens 
das fi nanças globais que im-
punham sua força no fi nancia-
mento para que os países não 
quebrassem?  

A falta de reconhecimento 
da interdependência entre os 
povos para um relacionamento 
equilibrado, e o comportamen-
to desenfreado das cobiças tem 
arrastado a civilização para o 
descalabro. Raramente os ges-
tores públicos se preocuparam 
com o equilíbrio das contas 
internas e externas. Com dis-
plicência, permitiram a sangria 
da verba pública. 

As transações corruptas 
vão de juros, swaps cambiais, 
controle das estatais, benefí-
cios especiais, obras superfa-
turadas, privatizações pouco 
idôneas, que ao contrário, 
requerem um rígido controle 
da lisura na idoneidade na 
transferência dos patrimônios 
públicos. O Estado jamais de-
veria se envolver na atividade 
econômica, pois sua interfe-
rência tende para relações 
espúrias. 

Sua tarefa deveria ser zelar 
pela ordem e progresso dos 
povos, defendendo os inte-
resses da qualidade de vida 
de sua população, mantendo 
o equilíbrio nas contas e a au-
tonomia. Mas com o advento 
do capitalismo de Estado, as 
coisas estão mudando acele-
radamente sem que saibamos 
onde isso vai dar.

A economia deveria prover 
os recursos necessários para 
a subsistência e progresso 
das populações, mas para 
isso é indispensável que haja 
liberdade e responsabilidade. 
O sistema se desequilibrou 
devido à busca da maximização 
dos resultados fi nanceiros. O 
progresso material e cultural 
dos indivíduos foi estagnando. 
O voto é livre, mas a escolha 
é embaraçada pela falta de 
preparo dos eleitores e dos 
eleitos. O dinheiro acumulado 
gerou poder. 

O capitalismo de Estado, sem 
democracia, obteve signifi cati-
vo aumento na produtividade 
e se ajustou às leis da acumu-
lação exportando, gerando 
protestos nas regiões onde o 
número de postos de trabalho 
sofreu redução. E agora, qual 
será o rumo que o capitalismo 
do livre mercado vai seguir? 

O rumo certo tem de ser 
alcançado através da boa 
educação e bom preparo para 
a vida. É preciso educar as 
novas gerações para que se 
tornem fortes e independentes 
e, dessa forma, possam causar 
impactos positivos. Os jovens 
são dotados de capacidades 
especiais, mas precisam ser 
motivados para quedesenvol-
vam seu potencial de forma 
positiva e adequada, contri-
buindo para a construção de 
um mundo mais humano. 

 
(*) - É articulista, realiza palestras 

sobre qualidade de vida. Coordena 
os sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). Autor dos 
livros: Nola – o manuscrito que aba-
lou o mundo;  O segredo de Darwin;  
2012...e depois?; e Desenvolvimento 

Humano, entre outros
(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Os ministros do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) inter-
romperam no início da tarde 
de ontem (7) o julgamento da 
ação que pede a cassação da 
chapa Dilma-Temer. A sessão 
será retomada hoje (8), às 
9h00. O tempo da sessão de 
ontem foi ocupado princi-
palmente pela manifestação 
do relator da ação, Herman 
Benjamin, sobre três questões 
preliminares interpostas pelas 
defesas de Dilma Rousseff 
e de Michel Temer. Todas 
contestam a validade dos 
depoimentos de executivos 
da Odebrecht ao TSE.

Dessas três questões preli-
minares trazidas a plenário, os 
ministros rejeitaram uma, na 
qual os advogados de Dilma 
e Temer argumentava que 
trechos dos depoimentos de 
alguns executivos ao TSE não 
poderiam servir como provas, 
por terem sido vazados para a 
imprensa, tornando-se ilegais. 
A decisão pela legalidade das 

O TSE julga a ação em que o PSDB pede a cassação da chapa 

Dilma-Temer.

O texto da reforma trabalhis-
ta chegou ontem (7) à Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) do 
Senado. A previsão agora é 
que o projeto seja lido hoje (8) 
no colegiado em uma sessão 
extraordinária. A intenção do 
governo é conseguir votar o 
projeto na comissão na próxima 
semana para que a reforma seja 
levada para o plenário até o fi nal 
do mês. O senador Paulo Paim 
(PT-RS) propôs que o colegiado 
realize diligências para debater 
os impactos da reforma junto 
aos trabalhadores do campo e 
da cidade.

Paim chegou a solicitar que 
as diligências fossem realizadas 
antes da votação do projeto no 
Senado. Diante dos protestos 
do líder do governo, Romero 
Jucá (PMDB-RR), que afir-
mou que a medida interferiria 

no calendário proposto pelo 
governo para a tramitação da 
reforma, fi cou acordado que as 
diligências aconteceriam, mas 
sem interferir no andamento da 
tramitação da proposta.

Após mais de 9 horas de reu-
nião, a CAE aprovou na íntegra, 
por 14 votos favoráveis e 11 
contrários, o texto do relator 
da reforma no Senador, Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES). Ele apre-
sentou um parecer em que não 
apresentou nenhuma alteração 
em relação ao texto aprovado na 
Câmara  no fi m de abril. O sena-
dor rejeitou todas as mais de 200 
emendas e fez apenas sugestões 
de vetos a temas polêmicos. 
Depois de passar pela CAS, a 
matéria ainda terá de ser votada 
na Comissão de Constituição e 
Justiça antes de ser apreciada 
pelo plenário (ABr).

A CAE aprovou na íntegra o texto do relator da reforma no 

Senado,  Ricardo Ferraço (PSDB-ES).

O diretor de defesa profi s-
sional da Associação Médica 
Brasileira (AMB), Emilio Cesar 
Zilli, disse em audiência pública 
na Câmara que as falhas na 
gestão estão entre os principais 
problemas dos planos de saúde 
no Brasil

O tema foi discutido pela 
comissão especial que analisa 
mudanças nos planos de saúde. 
“Como querem fazer divisão de 
custos e criar novas ferramen-
tas de planos se os próprios 
gestores não sabem quantos 
tabagistas, hipertensos e diabé-
ticos cobrem?”, perguntou Zilli.

Para ele, se houvesse um mo-
delo mais efi ciente de gestão, os 
planos de saúde poderiam ser 
mais baratos. Outro exemplo ci-
tado foi o desconhecimento do 
público-alvo sobre os planos em 
relação à faixa etária. Segundo 
Zilli, atualmente, a maioria dos 
usuários está na faixa de 30 
anos, embora seja disseminada 
a “falácia” de que a maioria é de 
idosos. Com o envelhecimento 
da população, afi rmou, os ido-
sos serão a maioria dos usuários 
apenas em 2060.

O representante do Conse-
lho Nacional de Saúde (CNS), 
Wanderley Gomes da Silva, 
questionou a acessibilidade dos 

Audiência foi realizada pela comissão especial que analisa 

projetos sobre mudanças nos planos de saúde.

Assim, a Fiocruz tem 
conseguido aumentar 
a fabricação de medi-

camentos e vacinas e investir 
em novos produtos, ao mesmo 
tempo que busca reduzir os 
custos de produção.

A incorporação de tecnolo-
gias na área de medicamen-
tos e vacinas no âmbito do 
SUS, foi o tema da audiência 
pública realizada pela Comis-
são Especial sobre Inovação 
Tecnológica da Saúde. Para 
Marco Aurélio Krieger, é im-
portante fornecer não apenas 
medicamentos, mas produtos 
que melhoram o atendimento, 
como os testes rápidos de 
diagnóstico. “Nós tivemos 
um modelo de projeto 100% 
público para fazer o teste de 
todas as bolsas de sangue da 
rede pública brasileira de co-
leta de sangue. Esse projeto 
foi desenvolvido no Brasil e foi 
implementado num conceito 
que a Fiocruz fornece um ser-
viço para o sistema público”.

Krieger informou também 
que a Fiocruz está desenvolven-

Em debate a incorporação de tecnologias na área de medicamentos e vacinas no âmbito do SUS.

Inclusão de 
dados sobre 
calorias em 
rótulos de 
bebidas 
alcoólica

Visando combater a obesi-
dade, a Comissão de Transpa-
rência e Defesa do Consumidor 
aprovou o projeto do Senado, 
do ex-senador Ruben Figueiró, 
que determina que na rotula-
gem de cada bebida alcoólica 
deverão constar dados sobre o 
valor energético do produto. A 
matéria segue para a análise da 
Comissão de Assuntos Sociais.

Relator da proposta, o sena-
dor Romero Jucá (PMDB-RR) 
observou que as bebidas alco-
ólicas contêm um elevado teor 
calórico, fator preponderante 
no seu entender para a aprova-
ção da proposta, uma vez que 
não pára de crescer no país o  
número de pessoas afetadas por 
sobrepeso e obesidade.

“Nem todos os consumidores 
têm ciência de que as bebidas 
alcoólicas podem conter um 
alto valor calórico. Um copo 
grande de vinho pode ter cerca 
de 200 calorias. Assim, ao inge-
rir bebidas, o consumidor mais 
desatento pode não perceber 
o risco a que está exposto, de 
sobrepeso e obesidade, porque 
não é obrigatória a informação 
do conteúdo energético no 
rótulo”, destacou Jucá em seu 
voto, lido na comissão pelo 
senador Dario Berger (PMDB-
-SC) - (Ag.Senado).

“Supressão de 
direitos” pode 
aumentar violência

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) alertou que, se o governo 
federal continuar a retirar direi-
tos sociais e trabalhistas, além 
de reduzir os investimentos em 
saúde e educação, a violência 
vai aumentar. Paim lamentou 
que a Comissão de Assuntos 
Econômicos tenha aprovado, 
por 14 a 11, a reforma traba-
lhista. Para ele, é impossível 
entender o placar, apesar de 
todos os senadores terem 
considerado a proposta ruim.

Uma explicação possível, 
segundo o senador, é o desejo 
de alguns de mostrar que está 
tudo bem, apesar da crise po-
lítica e da baixa popularidade 
do presidente Michel Temer. 
“O que que é isso? E o Senado 
vota, dando uma de avestruz. 
Aquela história de enfi ar a 
cabeça na areia para ver a 
tempestade passar. A tempes-
tade não vai passar. O Senado 
tem que agir. É impossível que 
não tenhamos condição de o 
presidente desta Casa, que eu 
respeito, senador Eunício, de 
chamar os líderes para uma 
conversa séria” (Ag.Senado).
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Fiocruz: aumenta a fabricação 
de remédios e diminui custos

O vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Marco 
Aurélio Krieger, destacou em debate na Câmara, que a empresa está ampliando a sua planta industrial 
e investindo em parcerias com laboratórios no Brasil e no exterior

do outro teste para as pessoas 
que chegam aos hospitais com 
sintomas como dor de cabeça 
e febre. “A gente vai ser capaz 
de fornecer esse teste a um 
custo bem baixo e num tempo 
muito rápido. Então, enquanto 
a pessoa está esperando para 
ser atendida, ela já vai ter o seu 
resultado”, explicou. “E a ideia 
é a gente desenvolver, num 
primeiro momento, três condi-

ções: síndromes respiratórias, 
síndromes febris e síndromes 
gastrointestinais. Isso já está 
em processo de validação”, 
ressaltou.

O processo pelo qual novas 
tecnologias são adotadas pelo 
sistema de saúde, foi detalhado 
por Fabiana Raynal, represen-
tante da Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no 
SUS, do Ministério da Saúde. 

Ela explicou que a adoção de 
uma inovação leva em conta a 
aplicação clínica, o benefício 
para o paciente, e os aspectos 
econômico e organizacional. 
Deputados da comissão suge-
riram que seja realizada visita 
às instalações da Fiocruz, em 
parceria com as comissões de 
Finanças e Tributação e de 
Seguridade Social e Família 
(Ag.Câmara).

TSE rejeita questão preliminar; 
julgamento recomeça hoje

provas foi unânime. O relator 
também rejeitou as outras 
duas preliminares, defendendo 
a validade dos depoimentos e 
provas da empreiteira Odebre-
cht juntados ao processo. 

Na sessão de hoje, os outros 
seis ministros do TSE devem 
se manifestar sobre essas duas 
questões pendentes. Somente 
em seguida, deve começar a 
ser discutido o mérito da ação. 
A expectativa é que a sessão 

de hoje dure o dia todo. O 
presidente do TSE, ministro 
Gilmar Mendes, disse que vai 
conversar com a presidente 
do STF, Cármen Lúcia, sobre 
o cancelamento da sessão de 
amanhã para que os ministros 
permaneçam no julgamento 
da chapa Dilma-Temer. O 
julgamento deve se estender 
até a sexta-feira (9) e, se ne-
cessário, também no fi m de 
semana (ABr).

Reforma trabalhista 
chega à Comissão

de Assuntos Sociais

AMB cobra melhoria de gestão 
para baratear planos de saúde

planos. “A saúde suplementar 
é muito importante, mas nós 
acreditamos que o poder pú-
blico deve investir na saúde 
pública, e não criar planos 
acessíveis. Acessíveis a quem? 
O SUS tem 70% de cobertura 
universal e esses novos planos 
vão conseguir cobrir mais que 
isso”? - Para o representante do 
CNS, o Estado deve ser o prote-
tor social e garantir a qualidade 
de vida e o desenvolvimento da 
população.

A coordenadora-executiva 
da Associação de Defesa dos 
Usuários de Seguros, Planos 

e Sistemas de Saúde, Josefa 
René Santos Patriota, disse 
que a prevenção é uma parte 
fundamental para a questão da 
saúde: “A prevenção. “Se tra-
balharmos com isso, é possível 
diminuir as despesas de todos 
os envolvidos”. O deputado 
Rogério Marinho (PSDB-RN), 
relator do projeto na comissão, 
destacou o problema da judi-
cialização da saúde, que leva o 
Estado a custear tratamentos 
muito caros. “Existem dados e 
contas alarmantes. Isso atinge 
o planejamento de todo o Esta-
do”, avaliou (Ag.Câmara).
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31ª VC - Capital. CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1068934-96.2014.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LAMITEMPER BRASIL COM. 
DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS LTDA-EPP, CNPJ. 07.954.042/0001-00, que GLASSEC 
VIDROS DE SEGURANÇA LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de 
R$19.366,91 (Jul/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos das Notas Fiscais nºs. 
010571013 e 010571023, vencidas em 20/12/2010 e 17/01/2011 e não pagas. Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à 
causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas, ou embargue, sob pena de constituir -se 
de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertida de que será nomeado curador especial em 
caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de março de 2017. 

5ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006106-
49.2014.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO 
AUGUSTO ESCOVAL, CPF 216.675.708-11, RG 30.593.365-6, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 
9.396,41 (Abril/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes e não pago. 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). Não 
sendo embargada a ação, o requerido será considerado revel, ocasião 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 04 de maio de 2017. 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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SALÁRIO DIFERENTE PARA A MESMA FUNÇÃO
Empresa pode registrar um funcionário com salário maior para a mesma 
função. Como a legislação encara o assunto? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO CUMPRINDO AVISO PRÉVIO DEMISSIONAL 
FOI PRESO POR FURTO, FORA DO ESTABELECIMENTO DE SEU 
TRABALHO. COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entende-
mos que neste caso haverá a suspensão do cumprimento do aviso 
prévio e quando da soltura do empregado este terminará de cumprir 
os dias faltantes do aviso prévio.

VENDEDOR COM FUNÇÃO TAMBÉM DE COBRADOR
Funcionário na função de vendedor pode também efetuar a cobrança 
de clientes inadimplentes, recebendo pelo sucesso, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO-FAMÍLIA NA ADOÇÃO
Funcionário que adota uma criança com menos de 14 anos terá direito 
ao salário-família?  Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PEDIU DEMISSÃO E NÃO VAI CUMPRIR AVISO-PRÉVIO, 
NA RESCISÃO ENTRAM AS VERBAS DE FÉRIAS E 13º SOBRE O AVISO?

Esclarecemos que em se tratando de pedido de demissão é dever do 
empregado cumprir o aviso prévio, desta forma, se o empregador 
aceitou o não cumprimento do aviso prévio, deixará de pagar o período, 
e desta forma, não será considerado para férias e 13º salário.

RECOLHIMENTO DA GPS EM DUPLICIDADE
Empresa efetuou o recolhimento da GPS em duplicidade é possível a 
compensação no mês seguinte, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Demonstração do Fluxo de Caixa          2016          2015
Fluxo de Caixa Proveniente Operações
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício (215.293) (147.690)
Redução (Aumento) nos Ativos:
Depreciações 74.169 74.283
Adiantamentos a Fornecedores (122.928) (53.644)
Conta Corrente Sócios (272.692) 515.705
Tributos a Recuperar (39.133) (33.006)
Despesa Exercício Seguinte 1.416 (3.153)
Contratos de Mútuo (405.000) –

(764.169) 500.185
Aumento (Redução) nos Passivos:
Títulos a Pagar – –
Fornecedores (7.217) 9.223
Impostos e Contribuições (1.905) (75.808)
Pró-Labóre 14.498 1.557
Salarios e Ordenados a Pagar 1.403 376
Receitas de Exercícios Futuros – –

6.778 (64.652)
Recursos Líquido Atividades Operacionais: (972.683) 287.843
Fluxo de Caixa Proveniente Investimentos
Ações Diversas - Bovespa – –
Compras de Imobilizado – –

– –
Fluxo de Caixa Proveniente Financiamentos
Ágio na Emissão de Ações – –

– –
Variação Total das Disponibilidades: (473.412) 553.135
Disponibilidades - No Início do Exercício 2.080.085 1.526.950
Disponibilidades - No Final do Exercício 1.606.672 2.080.085
Disponibilidades Líquidas Geradas (Aplicadas) (972.683) 287.843

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Lucros

Capital Prejuízos
Discriminação       Social Reservas  Acumulados         Total
Saldos em 31/12/2011 5.300.000 93.502 11.207 5.404.709
Ágio na Emissão de Ações – – 16.404 16.404
Lucro Líquido no Período – – 127.973 127.973
Saldos em 31/12/2012 5.300.000 93.502 155.584 5.549.085
Transferência para
  Lucros Acumulados – (93.502) – (93.502)
Transferência de Reservas – – 93.502 93.502
Ajustes Exerc Anteriores – – 5.911 5.911
( - ) Prejuizo no Periodo – – (202.186) (202.186)
Saldos em 31/12/2013 5.300.000 – 52.811 5.352.811
Ajustes Exercícios Anteriores – – 49.051 49.051
Lucro Líquido no Período – – 592.199 592.199
Saldos em 31/12/2014 5.300.000 – 694.061 5.994.060
Transferência
  Distribuidos Socios – – (600.000) (600.000)
Ajustes Exercícios Anteriores – – (43) (43)
Prejuizo no Período – – (147.691) (147.691)
Saldos em 31/12/2015 5.300.000 – (53.672) 5.246.327
Ajustes Exercícios Anteriores – – 16.599 16.599
Prejuizo no Período – – (215.293) (215.293)
Saldos em 31/12/2016 5.300.000 – (252.366) 5.047.634

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2016 e 31/12/2015 - Em (R$ 1)
Ativo          2016          2015
Circulante 2.825.369 3.005.832
Caixa e Bancos 4.501 1.773
Aplicações Financeiras 1.602.171 2.078.312
Impostos a Recuperar 206.049 166.915
Adiantamentos 374.493 251.565
Conta Corrente 231.419 504.114
Contratos de Mútuo 405.000 –
Despesa Exercício Seguinte - Seguros 1.736 3.153
Não Circulante 2.282.835 2.294.287
Contratos de Mútuo 54.914 369.413
Depósitos Judiciais 236.954 236.954
Permanente 1.990.967 1.687.920
Investimentos 509.902 179.591
Imobilizado Líquido 1.481.065 1.508.329
Total do Ativo 5.108.204 5.300.119

Passivo          2016          2015
Circulante 60.569 53.791
Titulos a Pagar – –
Fornecedores 2.005 9.223
Impostos a Recolher 21.467 32.134
Contribuições a Recolher 11.834 3.072
Ordenados a Pagar 25.263 9.362
Não Circulante 5.047.635 5.246.328
Receitas de Exercícios Futuros – –
Patrimônio Líquido 5.047.635 5.246.328
Capital Social 5.300.000 5.300.000
Reservas de Capital 16.404 16.404
Reserva Legal de Lucros – –
Lucros (Prejuízos) Acumulados (268.769) (70.076)
Total do Passivo 5.108.204 5.300.119

TS 5 Empreendimentos e Participações S/ATS 5 Empreendimentos e Participações S/ATS 5 Empreendimentos e Participações S/ATS 5 Empreendimentos e Participações S/ATS 5 Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ: 03.395.203/0001-12

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais, apresentamos o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de 2016 e 2015. A Diretoria

Demonstração do Resultado          2016          2015
Receitas Operacionais 306.638 306.130
Deduções das Receitas (30.282) (16.468)
Impostos Incidentes (30.282) (16.468)
Receita Operacional Líquida 276.356 289.662
Despesas Operacionais (491.649) (437.353)
Gerais e Administrativas (421.661) (501.225)
Financeiras Líquidas 78.874 210.727
Tributárias (73.349) (74.096)
Outras Despesas (1.344) (2.349)
Patrimoniais (74.169) (70.410)
Lucro (Prejuizo) Operacional (215.293) (147.691)
Lucro (Prejuizo) do Exercício (215.293) (147.691)
Contribuição Social sobre Lucro – –
IRPJ sobre Lucro – –
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício (215.293) (147.691)
Lucro (Prejuizo) por Ação (0,4062132) (0,2786623)

Variação do Capital Circulante Líquido          2016          2015
Ativo 180.461 93.682
No Início do Exercício 3.005.832 3.099.514
No Final do Exercício 2.825.371 3.005.832
Passivo (6.779) 64.652
No Início do Exercício 53.792 118.444
No Final do Exercício 60.571 53.792
Variação do Capital Circulante Líquido (187.240) (29.030)

Takamitsu Sato - Diretor Presidente
Gilberto Sato - Diretor

Henrique Nagib de Vasconcellos Miguel
Contador - CRC 1SP 160626/O-8

Notas Explicatívas às Demonstrações Contábeis
de 31/12/2016 e 31/12/2015

1. Apresentação das Demonstrações Contábeis: Estão sendo apresentadas
em conformidade com as determinações previstas na Lei 6.404/76,
reformulada pela Lei 9.457/97. 2. Principais Critérios Contábeis: a) Depreci-
ação do Imobilizado é calculada pelo método linear levando-se em conta a
vida útil e econômica dos bens. 3. Capital Social: O Capital Social de
R$5.300.000,00 é representado por 5.300.000 ações ordinárias nominativas
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado.

GNP S.A. - CNPJ/MF nº 09.453.414/0001-40
Demonstrações Financeiras - para os xercícios fi ndos em 31/12/2016 e de 2015 - (Em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

Balanços patrimoniais
Ativo       2016      2015
Circulante 9 17
Caixa e equivalentes de caixa 7 15
Impostos a recuperar 2 2
Não circulante 153.286 137.990
Investimentos 153.286 137.990
Total do ativo 153.295 138.007
Passivo e patrimônio líquido/ Circulante 2 9
Fornecedores 2 8
Obrigações tributárias - 1
Patrimônio líquido 153.293 137.998
Capital social 46.180 46.180
Reserva de capital 8.040 8.040
Reserva legal 9.236 9.236
Reserva de lucros 89.837 74.542
Total do passivo e patrimônio líquido 153.295 138.007
Demonstrações do resultado       2016      2015
Receitas/(despesas) operacionais:
Gerais, administrativas e comerciais (43) (41)
Equivalência patrimonial 55.568 62.649
Lucro antes do resultado financeiro 55.525 62.608
Receitas financeiras 1 -
Lucro antes dos impostos sobre o lucro 55.526 62.608
Lucro líquido do exercício 55.526 62.608
Resultado líquido por ação (LPA) 1,20 1,36 Demonstrações do resultado abrangente       2016      2015

Lucro líquido do exercício 55.526 62.608
Resultado abrangente do exercício 55.526 62.608

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
    Capital Reserva Reserva Reserva Lucros Total do
       social de capital       legal de lucros acumulados patrimônio líquido
Saldos em 31/12/2014 46.180 8.040 8.651 58.515 - 121.386
Distribuição de dividendos-exercício 2014 - - - (18.911) - (18.911) 
Lucro líquido do exercício - - - - 62.608 62.608 
Constituição da reserva legal - - 585 - (585) -
Distribuição de dividendos-exercício 2015 - - - - (27.085) (27.085) 
Transferência de lucros para reserva de retenção de lucros - - - 34.938 (34.938) -
Saldos em 31/12/2015 46.180 8.040 9.236 74.542 - 137.998
Distribuição de dividendos-exercício 2015 - - - (3.015) - (3.015) 
Lucro líquido do exercício - - - - 55.526 55.526 
Distribuição de dividendos-exercício 2016 - - - - (37.216) (37.216) 
Transferência de lucros para reserva de retenção de lucros - - - 18.310 (18.310) -
Saldos em 31/12/2016 46.180 8.040 9.236 89.837 - 153.293
Demonstrações dos fl uxos de caixa       2016      2015
Atividades operacionais/ Lucro líquido do exercício 55.526 62.608
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial (55.568) (62.649)
Aumento/(redução) de passivo: Fornecedores (6) 8
Obrigações tributárias (1) -
Fluxo caixa líquido aplicado atividades operacionais (49) (33)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (49) (33)
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Dividendos recebidos de investidas 40.272 46.036
Fluxo de caixa gerado nas atividades de investimento 40.272 46.036
Das atividades de financiamento com sócios
Distribuição de dividendos (40.231) (45.996)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades
 de financiamento com sócios (40.231) (45.996)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (8) 7
Caixa e equivalentes de caixa/ No início do exercício 15 8
No final do exercício 7 15
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (8) 7

A Diretoria José Tadeu Matias – Contador CRC 1SP 215.874-O/3 

As notas explicativas da administração e Parecer de Auditoria são parte
integrante das demonstrações financeiras, as quais

estão à disposição na sede da empresa.

Jorge Celso da Silva - CT.CRC1SP196805/O-7Edimar de Souza Gomes Monte - Presidente

Centro Social São José - CNPJ 48.118.384/0001-78 - Entidade Filantrópica Assistencial
Relatório da Diretoria

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em reais)
PASSIVO NE 2016 2015
Circulante 6
Obrigações Fiscais   2.177,52 2.086,01 
Obrigações Sociais   35.440,10   21.615,51 
Obrigações Trabalhistas   260.709,73   223.082,96 
Outras Obrigações   183.992,75   157.787,30 
Empréstimos  -  6.846,85 
Subvenções a Realizar 4b  297.056,62   473.394,59 
Total do Circulante   779.376,72   884.813,22 
Impostos e Contribuições   21.002,33   15.335,33 
Exigibilidade Suspensa 7.  280.789,84   280.789,84 
Total do não Circulante   301.792,17   296.125,17 
Patrimônio Social 8.
Superávit/Défi cit Acumulado   (368.913,10)  (278.347,39)
Défi cit do Período 9  (34.608,82)  (90.565,71)
Total do Patrimônio Líquido   (403.521,92)  (368.913,10)

Total do Passivo   677.646,97   812.025,29

Demonstração do Resultado do Período
(Valores expressos em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas explicativas às demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016 e 2015

Demonstração do Fluxo de Caixa
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em reais)

ATIVO NE 2016 2015
Circulante
Caixa   13,00   18,42 
Bancos - Recursos sem Restrições   82.036,28   83,87 
Bancos - Recursos com Restrições   -   194.087,41 
Caixa e Equivalentes de Caixa  4.a   82.049,28   194.189,70 
Realizável a Curto Prazo    
Parcerias c/ Entidades Governamentais 4b  386.128,90   415.499,30 
Adto. Funcionários 3e  15.424,67   2.399,91 
Adto. a Fornecedores 3e  23.260,86   21.469,51 
Outros Créditos 3e  106,97   - 
Total do Realizável   424.921,40   439.368,72 
Total do Ativo Circulante    506.970,68   633.558,42 
Não Circulante     
Imobilizado  5.
Bens de Uso  a.  335.365,76   328.875,76 
(-) Depreciações e Amortizações  b.  (164.689,47)  (150.408,89)
Imobilizado Líquido   170.676,29   178.466,87 
Total Ativo não Circulante   677.646,97   812.025,29 
Total do Ativo   677.646,97   812.025,29

Srs. Associados e Colaboradores: Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. A Diretoria permanece à disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

 NE 2016 2015
Receitas Operacionais 10
Recursos com Restrições    
 (+) Educação Convênio - SME 10.1  1.832.452,14   1.759.877,16 
 (-) Assistência Educacional Aplicada - Convênio 11.  (1.832.452,14)  (1.759.877,16)
Superávit/Défi cit da Atividade Educacional  - -
 (+) Assistência Social - Convênio - SMADS   489.603,00   441.706,20 
 (-) Assistência Social Aplicada - Convênio  10.  (489.603,00)  (441.706,20)
Superávit/Défi cit da Atividade Social  - -
Projetos Sociais
 (+) Sercretaria Municipal do Direitos Humanos - Fumcad 10.1  233.785,28   - 
 (+) Fundação Salvador Arena   18.578,38   - 
 (-) Fumcad - Projeto Quebrando Barreiras 11.4  (233.785,28)  - 
 (-) Salavador Arena   (18.578,38)  - 
Gratuidades
 (+) Serviços Voluntários 12.  65.000,00   7.250,00 
 (-) Serviços Voluntários Aplicados 12.  (65.000,00)  (7.250,00)
Superávit/Défi cit das Atividades Ordinárias  10  -  -
Recursos sem Restrições   26.104,30   7.379,50 
Contribuições e Doações para Custeio 10.2  18.213,67   3.689,75 
Despesas Recuperadas 10.2  7.890,63   3.689,75 
Outras Despesas Ordinárias   (86.467,46)  (85.793,45)
Despesas Gerais   (61.055,30)  (65.243,64)
Depreciações e Amortizações   (14.280,58)  (14.534,15)
Impostos taxas e Contribuições   (11.131,58)  (6.015,66)
Superávit/Défi cit Outras Rec. e Desp. Ordinárias   (60.363,16)  (78.413,95)
Receitas (Despesas) Financeiras
Receita Financeira   1.136,68   1.331,02 
Despesas Financeiras   (20.060,18)  (11.289,62)
Resultado Financeiro Líquido   (18.923,50)  (9.958,60)
Outras Receitas
Descontos obtidos   7.953,93   1.496,59 
Reversão de Provisões   36.723,91   - 
Outras Receitas   44.677,84   1.496,59 
Défi cit Líquido do Período 9.  (34.608,82)  (86.875,96)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  Patrimônio
  Social Superávit/
  Superávit/ Défi cit do 
  Défi cit Acum. Exercício Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2014   (209.159,41)  (69.187,98)  (278.347,39)
Défi cit do Período
 Anterior Incorporado ao P.S   (69.187,98)  69.187,98   - 
Défi cit do Período   -  (90.565,71)  (90.565,71)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015   (278.347,39)  (90.565,71)  (368.913,10)
Défi cit do Período Anterior Incorporado ao P.S  (90.565,71)  90.565,71   - 
Défi cit do Período   -  (34.608,82)  (34.608,82)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016   (368.913,10)  (34.608,82)  (403.521,92) 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

   2016   2015 
Défi cit do Período  (34.608,82)  (90.565,71)
Ajustes do resultado às disponibilidades geradas
Atividades Operacionais
 Depreciações e amortizações  14.280,58   14.534,15 
 Impostos e Contribuições   5.667,00   15.335,33 
Variações nos ativos e passivos
 Parcerias com Entidades Governamentais  29.370,40   7.665,60 
 Adto. Funcionários  (13.024,76)  77.644,50 
 Outros Créditos  (106,97)  6.412,91 
 Adto. Fornecedores  (1.791,35)  (9.910,20)
 Empréstimo   (6.846,85)  6.846,85 
 Obrigações Fiscais  91,51   755,34 
 Obrigações Sociais  13.824,59   (16.240,94)
 Obrigações Trabalhistas  37.626,77   25.504,65 
 Contas a Pagar  26.205,45   3.157,96 
 Subvenções / convênios a Realizar -  (176.337,97)  77.563,67 
(1) Caixa líquido das atividades operacionais  (105.650,42)  118.704,11 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações no ativo imobilizado   (6.490,00) -
(2) Caixa líquido aplicado
 nas atividades de investimentos  (6.490,00) -
(3) Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos -  - 
(1+2+3) Aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa  (112.140,42)  118.704,11 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  194.189,70   75.485,59 
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício  82.049,28   194.189,70 
   (112.140,42)  118.704,11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

1. Objetivos Sociais: O Centro Social São José, é uma entidade civil, sem fi ns lucrativos 
de natureza fi lantrópica e duração por tempo indeterminado, de acordo com o Artigo 2º da 
Lei 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014 a Entidade 
obedece ao Princípio da Universalidade do Atendimento, e tem por fi nalidade 
oferecer à criança, o adolescente, o idoso e respectivas famílias, atendimento sócio 
educativo, através de programas que visem o seu desenvolvimento integral, de acordo 
com o que reza as leis que regulamentam este trabalho: Constituição Federal de 88 
(Capítulo da Ordem Social), ECA e LOAS. 2. O Centro Social São José na Condição de 
Entidade de Assistência Social Possui os Seguintes Registros e Certifi
Título de Utilidade Pública Federal – Portaria nº 174 DOU 21/02/2001; Título de Utilidade 
Pública Estadual – Lei 4.638 de DOE 15/07/1985; Registro no Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS – nº 28996.024414/94-50 DOU 05/05/1997; Registro no 
Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS – nº 781/2012; Registro no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – nº 243/1994. Certifi cado 
de Entidade Benefi cente de Assistência Social – CEBAS – nº 71010.002579/2007/59 DOU 
24/06/11. 2.1. De acordo com o Art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), a Entidade: 
I - Não remunera a Diretoria e nem distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 
rendas, a qualquer título; II - Aplica integralmente, no País, os seus recursos na manutenção 
de seus objetivos institucionais; III - Mantém a escrituração de suas receitas e despesas 
em livros revestidos das formalidades exigidas pela lei, capazes de assegurar sua exatidão.
3. Apresentação das Demonstrações Contábeis. a) Declaração de Conformidade: 
as demonstrações fi nanceiras da organização para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro 
de 2016 e 31 de dezembro de 2015, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem fi nalidade de lucros, 
considerando a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, (NBC) TG 1000 - CTG 
1000 - adoção plena, suas interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, em especial 
à ITG-2002 R1 (Resolução CFC 1409/2012) que estabelece critérios e procedimentos 
específi cos de avaliação, de registro das transações e variações patrimoniais, de 
estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas 
em notas explicativas das entidades sem fi nalidade de lucros seguindo as práticas 
contábeis descritas na Nota 4. b) Autorização das demonstrações Contábeis: as 
demonstrações fi nanceiras inerentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 
2015 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram autorizadas pela administração no 
dia 29.05.2017. c) Formalidade da Escrituração Contábil: a Resolução CFC nº 1.330/11 
(NBC ITG 2000). A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos 
e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem 
o número de identifi cação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de 
origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem 
fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas 
explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Livro 
Diário” da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas 
Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, 
livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil. 
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas 
essenciais, defi nidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e 
costumes”. A entidade mantem em boa ordem a documentação contábil. d) Estimativas 
Contábeis: na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas 
para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis 
da entidade incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo 
imobilizado e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação 
às estimativas. e) Prazos: os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento 
do exercício seguinte são classifi cados como circulante. 4. Descrição das Principais 
Práticas Contábeis Adotadas: Em consonância com a NBC ITG 2002 R1, os registros 
contábeis segregam as receitas por área de atuação, programas e projetos. As receitas e 
despesas são reconhecidas mensalmente respeitando o regime de competência, ou seja, 
as receitas e despesas são reconhecidas no resultado no período em que elas ocorrem, 
simultaneamente quando se relacionarem, independente do efetivo recebimento ou 
pagamento. (a) Caixa e equivalentes de caixa: Conforme determina a Resolução 
do CFC nº 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do 
CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores 
contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em 
conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez 
de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a 
insignifi cante risco de mudança de valor; (b) Subvenções a receber: São provenientes 
de convênios fi rmados com a com a Secretaria Municipal de Educação - SME, Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, e tem como objetivo 

principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a 
Entidade presta conta de todo o fl uxo fi nanceiro e operacional aos órgãos competentes, 
fi cando também toda documentação a disposição para qualquer fi scalização. A Entidade 
para a contabilização de suas subvenções governamentais atendeu o que estabelece a 
Resolução nº 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBCT 
TG 07 R1, Subvenções e Assistência Governamentais e a Resolução CFC 1409/2012 que 
aprovou a ITG 2002. 5. Ativo não Circulante Imobilizado: (a) É registrado ao custo 
de aquisição. A Entidade contabilizou as depreciações do ativo imobilizado calculando-as 
pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida 
útil econômica do bem. Os ativos são revistos anualmente para identifi car evidências de 
perdas não recuperáveis (impairment). Nos exercícios de 2014 e 2013 não foram apuradas 
perdas dessa natureza. (b) A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada 
de cada ativo pelo método linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos 
de depreciação são revisados anualmente e os efeitos de quaisquer mudanças nas 
estimativas são contabilizados prospectivamente.
    2016 2015
    Depreciação Imobilizado Imobilizado
Descrição Taxa % Custo  Acumulada  Líquido Líquido
Prédio 4% 238.171,10 96.366,50 141.804,60 151.323,36
Instalações 10% 3.563,28 3.347,76 215,52 393,48
Móveis  10% 69.194,29 44.831,73 24.362,56 21.663,70
Computadores 20% 15.390,96 15.390,96 - -
Equipamentos 10% 6.336,00 4.062,48 2.273,52 2.907,00
Apar. Comunicação  - 1.117,63 -  1.117,63 1.117,63
Equip. Educacionais 10% 1.592,50 690,04 902,46 1.061,70
Total   335.365,76 164.689,47 170.676,29 178.466,87
6. Passivo Circulante: As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma 
obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e 
é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma 
estimativa confi ável do valor possa ser feita. 
Obrigações Fiscais   2.177,52 2.086,01 
Obrigações Sociais   35.440,10   21.615,51 
Obrigações Trabalhistas   260.709,73   223.082,96 
Outras Obrigações   183.992,75   157.787,30 
Empréstimos  -  6.846,85 
Subvenções a Realizar 4b  297.056,62   473.394,59 
Total do Circulante   779.376,72   884.813,22 
7. Passivo Não Circulante: - Parcelamentos - Débitos junto a PGFN e INSS. - 
Exigibilidade Suspensa – Com base nos artigos 195, § 7º, da Constituição Federal, a 
associação por suas fi nalidades fi lantrópicas e assistenciais, tem imunidade tributária, 
desde que atenda aos requisitos exigidos em Lei. Por meio da Liminar deferida nos 
autos da Medida Cautelar nº 11.519/SP, vinculada ao Agravo de Instrumento nº 0034860-
02.2004.4.03.6100 a associação deixou de recolher o valor referente à Cota Patronal. 
Atualmente, a exigibilidade do tributo encontra-se suspensa por força de decisão proferida 
nos autos da ação cautelar 0008214-72.2011.403.0000.
Impostos e Contribuições  21.002,33   15.335,33 
Exigibilidade Suspensa  280.789,84   280.789,84 
Total do não Circulante  301.792,17   296.125,17 
8. Patrimônio Social: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados 
e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (superávit ou 
défi cit) ocorridos. 9. Apuração do Superávit/Défi cit do Período: De acordo com o 
item 15 ITG-2002 R1 Resolução CFC 1409/2012, o valor do superávit ou défi cit deve 
ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição 
para aplicação, deve ser reconhecido em conta específi ca do Patrimônio Líquido.
10. Para Manutenção de seus Objetivos Sociais a Entidade Recebeu no 
Decorrer do Período as Seguintes Contribuições e Subvenções: 10.1. Recursos 
Recebidos de órgãos públicos
 2016 2015
Secretaria Municipal de Educação - SME 1.832.452,14 1.759.877,16
Secretaria Municipal de
 Assistência Desenvolvimento Social - SMADS 489.603,00  441.706,20
10.2 Doações: As doações e contribuições espontâneas são registradas quando 
recebidas, sendo que quando destinadas ao custeio são contabilizadas como receita.
Ano 2016 2015
Doações de Pessoas Jurídicas 13.091,72 1.243,65 
Doações de Pessoas Físicas/Eventos 5.122,40  2.446,10

11. Contribuições Sociais – Isenção Lei 12.101/2009): Em atendimento art. 29 da Lei 12.101/2009, aos Decretos nºs 7.237/2010 e 7300/2010 e a norma contábil, ITG 2002, item 27, 
letra “c” são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício de 2016 e 2015.
 Isenções Usufruídas São José 2016/2015
  Assistência Social  Educação  Adm.   Total
Descrições 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Cota Patronal 33.764,85 25.576,39 214.576,08 203.196,99 36.759,15 18.064,03 285.100,08 246.837,41
Rat  3.376,48 2.557,64 21.457,61 20.319,70 3.675,92 1.806,40 28.510,01 24.683,74
Outras Entidades 7.597,09 5.754,69 48.279,62 45.719,32 8.270,81 4.064,41 64.147,52 55.538,42
Autônomos 8.130,14 637,64 - - - - 8.130,14 637,64
Total 52.868,56 34.526,36 284.313,31 269.236,01 48.705,88 23.934,84 385.887,75 327.697,21
Projetos Sociais: Ações desenvolvidas: 1. Centro de Educação Infantil Ana de 
Fátima. Área: Educação. Número de Benefi ciados: 104 crianças. Endereço: Rua 
Constelação do Corvo- 47/49, Jardim Casa Grande, CEP: 04865-020 - São Paulo – SP. Tel. 
(11) 5979-6422. E-mail: ceianadefatima@uol.com.br. 2- Centro de Educação Infantil 
Jardim Manacás. Área: Educação. Número de Benefi ciados: 157 crianças. Endereço: 
Rua São Roque do Paraguaçu, 338 – Vila Quintana, CEP: 04837-150 - São Paulo – SP. Tel. 
(11) 5939-1384. E-mail: ceimanacas@uol.com.br. Fins e objetivos: A educação infantil 
tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança até 3 anos e 11 meses de idade, 
em seus aspectos físico, afetivo, intelectual e social, complementando a ação da família 
e da comunidade. O projeto pedagógico tem que estar em consonância com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica, com base no que dispõe os artigos 12 e 13 da 
Lei de Diretrizes e Bases e com a orientação normativa, compreendendo o atendimento 
da primeira infância com base nos princípios da individualidade, da igualdade, liberdade, 
diversidade e pluralidade, investindo em um processo educativo de qualidade, que pensa 
na adequação dos espaços físico, no investimento da qualifi cação dos profi ssionais, 
assumindo o cuidado e a educação, valorizando a aprendizagem para vida, onde o 
centro do planejamento curricular é a criança. O Centro de Educação Infantil tem como 
fi nalidade oferecer um espaço acolhedor, onde a curiosidade deve ser estimulada, a partir 
das brincadeiras, do faz de conta, explorando com segurança o mundo que o cerca, visto 
que na prática possa adquirir conhecimento natural e espontânea, tornando-a capaz de 
solucionar problemas de maneira clara e objetiva, aprendendo a conviver com os outros 
e com o meio em que vive. Os Centros de Educação Infantis devem funcionar por um 
período mínimo de 05 (cinco) dias por semana, totalizando a carga horária mínima de 10 
(dez) horas diárias. O CEI poderá ser fechado para férias previstas no calendário anual 

de atividades, de acordo com o período estabelecido pela SME em Portaria específi ca 
publicada no DOC, independentemente da data de celebração do convênio. 3- Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Modalidade: Centro para Criança e 
Adolescente - CCA Barro Branco. Área: Assistência Social. Número de Benefi ciados: 
120 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses. Endereço: Rua Constelação da 
Serpente, 184 – Jd. Casa Grande, CEP: 04865-030 - São Paulo – SP. Tel. (11) 5526-5687. 
E-mail: cca.barrobranco@uol.com.br. O objetivo do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos-SCFV – Modalidade: Centro para Criança e Adolescente - CCA Barro Branco é 
oferecer proteção social à criança e adolescente, em situação de vulnerabilidade e risco, 
por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições para 
a conquista da autonomia, do protagonismo e da cidadania, mediante o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários. Funcionamento: O SCFV – CCA Barro Branco funciona 
de segunda a sexta-feira, por período de 8 horas diárias divididas em dois turnos de 4 horas. 
4- Projeto - Quebrando Barreiras: Modalidade: Projeto Incentivado. Área: FUMCAD 
– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Número de Benefi ciados: 
120 adolescentes de 15 anos a 17 anos e 11 meses. Endereço: Av. Carlos Oberhuber, 723 
– Vila São José, CEP 04836-130 – São Paulo - SP. Tel. (11) 5972-6796. O objetivo do Projeto 
Quebrando Barreiras foi de contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais, 
relacionais, produtivas e cognitivas na formação e capacitação de adolescentes e jovens 15 
anos a 17 anos e 11 meses pertencentes às famílias em situação de vulnerabilidade social, 
moradoras dos distritos de Capela do Socorro e Parelheiros. Este projeto teve apoio por meio 
de incentivo fi scal do Escritório Mattos Filho Advogados. 5- Programa de Alimentação 
Complementar para Entidades Sociais: O PACES visa apoiar entidades sociais e 
educacionais, através de recursos para complementação alimentar dos seus usuários, e por 

meio de assessoria técnica para a elaboração de projetos, captação de recursos, gestão, 
entre outras formas de apoio. 12. Voluntários: Para execução dos projetos a entidade 
contou com diversos colaboradores que voluntariamente nos ajudaram a atingir os objetivos 
traçados, conforme estabelecido no item 19 ITG-2002 os custos da prestação de serviços 
foram reconhecidos pelo valor justo como se tivesse ocorrido o desembolso fi nanceiro. O 
escritório estimula, por meio do Mattos Filho solidário, iniciativas de voluntariado que 
refl etem nossa contribuição para a sociedade. Realizamos campanhas com o Centro 
Social São José (CSSJ), instituição que atende a crianças e adolescentes de baixa renda 
no extremo sul de São Paulo, capital. Dentre as ações realizadas, temos o Mattos Filho 
Cidadão, série de palestras destinadas às famílias e que promovem o exercício de 
cidadania e o acesso aos direitos fundamentais, Festa da Pascoa, Aventuras de outubro 
sessão exclusiva de cinema e Festa de Natal. No último ano, os alunos do CSSJ foram 
ao Museu da Imagem e do Som (MIS SP) para a exposição da Frida Khalo, apoiada pelo 
Mattos Filho. Para execução dos projetos a entidade contou com diversos colaboradores 
que voluntariamente nos ajudaram a atingir os objetivos traçados, conforme estabelecido no 
item 19 ITG-2002 R1 os custos da prestação de serviços foram reconhecidos pelo valor justo 
como se tivesse ocorrido o desembolso fi nanceiro. 13. Contribuições Sociais – Isenção 
Lei 12.101/2009): Em atendimento art. 29 da Lei 12.101/2009, aos Decretos nºs 7.237/2010 
e 7300/2010 e a norma contábil, ITG 2002, item 27, letra “c” são demonstrados a seguir, 
os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o 
exercício de 2016 e 2015. 14. Instrumentos Financeiros: a. Identifi cação e valorização 
dos instrumentos fi nanceiros: A Entidade avaliou seus ativos e passivos em relação aos 
valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação 
estabelecidas pela administração. Os principais instrumentos fi nanceiros ativos e passivos 
da Entidade em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 estão descritos a seguir, bem como 
os critérios para sua avaliação; b. Caixa e equivalentes de caixa, subvenções a receber, 
outros ativos circulantes e contas a pagar Os valores contabilizados aproximam-se dos de 
realização.
Caixa   13,00   18,42 
Bancos - Recursos sem Restrições   82.036,28   83,87 
Bancos - Recursos com Restrições   -   194.087,41 
Caixa e Equivalentes de Caixa  4.A   82.049,28   194.189,70 
c. Derivativos: Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a Entidade não possuía operações 
envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos. 15. Eventos Subseqüentes: Não 
ocorreram até a presente data quaisquer outros eventos que pudessem alterar de 
signifi cativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da Entidade. Nota 16: Os 
recursos da entidade foram aplicados em suas fi nalidades institucionais, em conformidade 
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

São Paulo, 31.12.2016

2º RP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 1065874-18.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) José Aparecido Leandro, Eurides Mello Leandro, Ida Bressante 
Mazaro, Euclides Modenezi, Pilar Ibarra Modenezi, Marilda Aparecida Mazaro Alves, José 
Antonio Moreira, José Juvenal dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maurício da Silva, Maria de 
Lourdes Damasceno da Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio 
do imóvel localizado à Rua Sibaldo Lins, 14, Jardim Cinco de Julho, São Matheus, São Paulo-SP, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 (vinte) dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2017. 

30ª VC  Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1071001-
34.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a(o) Humberto 
Pereira Machado, CPF 316.173.678-85, RG 8.583.160-30, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação 
de Despejo por parte de Henriqueta Cezario Cury e outro, objetivando o recebimento de R$ 
7.800,00 (Jul/2014), referente à locação do imóvel localizado na Rua Canuto do Val, nº185 Apto.26 
Edifício Cinderela Vila Buarque, nesta Capital, bem como, a condenação do réu, ao pagamento de 
custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
CNPJ n° 21.876.833/0001-90 - NIRE 3530047562-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2017
Data, Hora e Local: às 16:30 horas do dia 24 de abril de 2017, na sede da PPP HABITACIONAL SP LOTE 1
S/A “Companhia”, localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-
010, na cidade de São Paulo, SP. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas titulares de ações representativas
de 100% do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Mesa: A Assembleia
foi presidida pelo Sr. Lucas Botelho Mattos e secretariada pelo Sr. Hubert Eppenstein de Carvalho. Convocação:
Tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas, ficam dispensadas todas as formalidades de convocação,
nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária,
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro e distribuição de dividendos
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016; e (iii) fixar remuneração global dos administradores para o
exercício de 2017. DELIBERAÇÕES: após discutidas as matérias constantes na ordem do dia, os acionistas à
unanimidade: (i) Aprovaram, sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores, bem como as demonstrações
financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 publicadas em 24 de abril de
2017, no Jornal Diário Oficial – Estado de São Paulo à página 153 e no Jornal Empresas & Negócios à página 6.
(ii) Verificado o resultado positivo do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os acionistas: a) aprovaram a
destinação de R$ 30.728,79 (trinta mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos) para constituição
de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; b) aprovam a destinação de R$ 145.961,74 (cento e
quarenta e cinco mil reais, novecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) para distribuição de
dividendos à fundadora e subscritora Canopus Holding S.A. e c) aprovaram a retenção do lucro remanescente, no
valor de R$ 437.885,22 (quatro centos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos),
em conta de reserva de lucros. (iii) Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a fixação da remuneração global
da administração da Companhia para o exercício 2017 em até R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).
Os acionistas resolveram, também por unanimidade, considerar sanada a falta de publicação do anúncio e a
inobservância dos prazos a que se refere o artigo 133 da Lei n° 6.404/1976. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada
conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. Assinaturas – Mesa: Lucas Botelho Mattos
(Presidente); Hubert Eppenstein de Carvalho (Secretário). Acionista: CANOPUS HOLDING S/A, representada
por seus administradores, Túlio Botelho Mattos e Oswaldo Augusto Mendes Junior. Certifico que confere com o
original lavrado em livro próprio. Mesa: Lucas Botelho Mattos - Presidente da Mesa - Hubert Eppenstein de
Carvalho - Secretário da Mesa Acionista: CANOPUS HOLDING S/A - Túlio Botelho Mattos - Oswaldo Augusto
Mendes Junior- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação-JUCESP, Certifico o
registro sob o número 215.995/17-0- Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CTRENS - Companhia de Manutenção - CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010 - Ata da Assembleia Geral Ordinária reali-
zada em 01º/04/2017. I - Data, Horário e Local: Em 01º de abril de 2017, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar - parte, Itaim
Bibi, CE P: 04533-010, São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo
130 da Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro
de Presença de Acionistas. III - Publicação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no § 4º do artigo 124 da
Lei nº 6.404/76. Dispensada a publicação dos anúncios e a observância dos prazos previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, conforme o
disposto no § 4º do artigo 133 da mesma lei. IV - Composição da Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo
Toso - Secretário. V - Deliberações: a) Foram aprovados, com as abstenções legais, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial

Estado, em 24 de março de 2017, e no Jornal Empresas e Negócios, em 24 de março de 2017. b) Foi aprovada, por unanimidade dos acionis-
tas, a transferência de R$ 80.336.243,04 (oitenta milhões, trezentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos)

31 de dezembro de 2016. c) Deixar de eleger os membros do Conselho Fiscal por não ter sido formulado o pedido de que trata o artigo 161,
§2º da Lei nº 6.404/76, por acionista que detenha participação no capital sociaI estabelecida naquele dispositivo legaI. A presente ata é
assinada pela Sra. Renata Cristina Teixeira, Contadora da Companhia, inscrita no CRC1SP sob o nº 195024/0-4. VI - Encerramento e La-
vratura de Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e achada conforme
vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 01º de abril de 2017. Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre
Edo Toso - Secretário. Acionistas presentes: por CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., Agenor Marinho Contente Filho; por Inversiones
en Concesiones Ferroviarias S.A., Agenor Marinho Contente Filho; e, por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., Agenor Marinho

Agenor Marinho Contente Filho - Presidente, Alessandre
Edo Toso - Secretário, Renata Cristina Teixeira - Contadora da Companhia. Acionistas: CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., Agenor
Marinho Contente Filho; Inversiones en Concesiones Ferroviarias S.A., Agenor Marinho Contente Filho; Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles S.A., Agenor Marinho Contente Filho. JUCESP nº 214.618/17-1 em 10/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Augusto Velloso Engenharia S/A
C.N.P.J. 05.522.437/0001-09 – NIRE 35.3001.9466-7

Extrato da Ata de A.G.O. Realizada em 04/05/17
Data, Local e Hora: 04/05/2017, na sede social, às 9 horas. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente – Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário – Ricardo Machado Ferreira Velloso. Delibera-
ções aprovadas por unanimidade: Foi aprovado o item “a” da ordem do dia, referente ao Balanço e Demons-
trações Financeiras encerradas em 30/04/2017 publicadas no D.O.E.S.P e jornal “Empresas & Negócios” em 
03/05/2017. Encerramento: A ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. a) Augusto Ferreira 
Velloso Neto – Presidente; Ricardo Machado Ferreira Velloso – Secretário; Construtora Augusto Velloso S/A, 
representada pelos seus Diretores Augusto Ferreira Velloso Neto e Ricardo Machado Ferreira Velloso. O pre-
sente foi extraído do original arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 214.900/17-4 em 
10/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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Pela lei, nenhum documento será invalidado e os brasileiros 
não serão obrigados a tirar um novo documento. O plano 
é que, à medida que os cidadãos precisem renovar suas 

carteiras de identidade, o novo documento seja gradativamente 
substituído.

A nova norma não é a primeira com o objetivo de unifi car  o 
documento de  identifi cação, meta buscada há dez anos. Em 1997, 
a Lei  9.454 previra a criação de um número único de documento 
de identifi cação, compartilhando bases de dados da União com 
estados e Distrito Federal, cabendo aos entes da Federação 
operacionalizar e atualizar os dados.

Essa lei não resolveu o problema, segundo o consultor legis-
lativo do Senado Roberto Sampaio Contreiras, provavelmente 
porque não foram tomadas medidas como a organização do 

Cadastro Nacional de Registro 
de Identifi cação Civil e a rea-
lização de convênios entre o 
Poder Executivo federal e os 
estados para a implementação 
do número único.

Em 2009, outra lei retomou a 
tentativa (Lei 12.058, sobre re-
passe de recursos ao Fundo de 
Participação dos Municípios), 
mas o decreto que a regula-
mentava (Decreto 7.166/2010) 
não foi implementado e o pro-
jeto para regulamentá-la (PL 
3860/2012) foi arquivado pela 
Câmara.

— Mas essas leis de 1997 e 
2009 são diferentes da que foi 
recentemente editada. A de 
2017 tem outro foco. Cria um 
sistema de identifi cação civil 
nacional centralizado na Justiça 
Eleitoral, onde já estão sendo 
coletados os dados biométricos 

dos eleitores. A ideia é aglutinar tudo num mesmo sistema: da-
dos biométricos, dados do Sistema Nacional de Informações de 
Registro, da Central Nacional de Informações do Registro Civil 
[do Conselho Nacional de Justiça], dos institutos de identifi cação 
civil dos estados e do Distrito Federal e outros armazenados na 
Justiça Eleitoral — explica Contreiras.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deverá garantir acesso às 
informações aos governos municipais, estaduais e federal.

Biometria
O consultor esclarece que a nova lei não se refere apenas à 

unifi cação de dados das diversas bases. Primeiramente, será feito 
um cadastro central com dados da Justiça Eleitoral, inclusive os 
biométricos, e de outros registros e cadastros, como o da Receita 
Federal e dos estados. Só depois deve ocorrer a unifi cação do 
número no Documento de Identifi cação Nacional (DIN). Pode 
ser usado o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), que já é nacional, 
ou criado um novo número.

A lei prevê inicialmente a substituição do título de eleitor 
pelo DIN, que também deverá conter o número do CPF e outros 
dados. A previsão inicial é de conclusão do cadastro nacional 
entre 2020 e 2021.

Lei cria documento único de 
identifi cação nacional

As falsifi cações de documentos geram prejuízos 
anuais de cerca de R$ 60 bilhões ao país, o que é 
facilitado pelo fato de haver cerca de 20 documentos 
de identifi cação utilizados pelos brasileiros. No mês 
passado, foi sancionada a Lei 13.444/2017, que institui 
a Identifi cação Civil Nacional (ICN), cadastro único 
criado com o objetivo de difi cultar fraudes

Modelo do novo documento a ser emitido (ao centro): um só número valerá como 
identifi cação em todo o país, registro para trabalhar,

votar e receber benefícios do governo

Rodrigo Viana/Senado Federal

Para facilitar o controle no re-
cebimento de benefícios sociais, 
o poder público deverá oferecer 
mecanismos que possibilitem o 
cruzamento de informações de 
bases de dados ofi ciais a partir do 
número de CPF do solicitante, 
para comprovar o cumprimento 
dos requisitos para a concessão 
do benefício.

A Lei 13.444/2017 atribui a 
gestão desse trabalho ao TSE, 
sob a coordenação de um 
Comitê Gestor composto por 
membros dos três Poderes da 
União, que regulamentará a lei.

A emissão do DIN será feita pelos cartórios eleitorais e, poste-
riormente, a emissão poderá ser expandida para outros órgãos da 
administração pública, como os institutos de identifi cação civil dos 
estados e do DF e outros órgãos (como as entidades de classe) 
que se adequarem ao novo padrão e receberem delegação do TSE.

Passaporte
De acordo com o relator do 

projeto na Câmara, deputado 
Júlio Lopes (PP-RJ), apenas 
passaporte e Carteira Nacional 
de Habilitação não serão subs-
tituídos pelo DIN.

— O primeiro, porque é uma 
exigência de outros países, e a 
segunda porque pode ser retida 
pelo órgão de trânsito.

Mas, além do título de eleitor,  
o DIN deve vir a substituir o 
RG (registro geral ou carteira 
de identidade, que hoje tem 
um número diferente em cada 
estado e no DF), a carteira de 
trabalho, o documento de CPF, 
as certidões de nascimento e de 
casamento, o número de contribuição para o PIS/Pasep, o cadastro 
em programas sociais do governo e o certifi cado de reservista.

Carteiras profi ssionais
O DIN também deve unifi car  a carteira de identifi cação militar; 

as carteiras profi ssionais, como da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) ou da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj); e as car-
teiras de identifi cação funcional, emitidas pelas entidades de classe, 
como os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (Crea) e  
de Medicina (CRM), e pelos departamentos de recursos humanos 
dos órgãos públicos de alcance federal, estadual e municipal.

— O DIN não é obrigatório, mas, à medida que for ganhando 
credibilidade e notoriedade no dia a dia, a tendência é que seja 
exigido, sobretudo nas relações comerciais, por questão de segu-
rança. Isso porque, com a unifi cação das bases de dados, fi cará 
mais difícil para os estelionatários criarem vários RGs e darem 
golpes no mercado — explica Roberto Contreiras.

O projeto que originou a lei (PLC 19/2017) foi iniciativa dos 
então ministros da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afi f 
Domingos, e da Justiça, José Eduardo Cardozo.

Segurança
Afi f, que hoje é presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), explicou que com a nova 
documentação será possível amenizar os prejuízos causados por 
fraudes por dupla ou tripla identifi cação ou falsidade.

— A tendência é unifi car a 
partir de um só número, que 
englobará os demais, referen-
tes aos outros documentos. As 
pessoas vão entender que esse 
número será o mais confi ável 
para a identifi cação do cidadão.

Na avaliação do relator do 
projeto no Senado, senador 
Antonio Anastasia (PSDB-MG), 
a medida facilitará as relações 
entre o poder público e os 
cidadãos.

— A grande vantagem dessa 
proposta é criar um único e 
grande cadastro nacional re-
lativo a todos os cidadãos. O 
Brasil é um país de dimensões 
continentais, mas que até os 

dias de hoje possui bancos de dados com registros de identidade 
separados por estado. A universalização dos documentos, portan-
to, vai coibir falsifi cações e permitir um acesso mais rápido dos 
cidadãos aos benefícios a que têm direito — explica o senador.

O novo documento terá biometria, fotografi a e está em estudo 
a possibilidade de também ter um chip, como os de cartões de 
crédito, para difi cultar a 

falsifi cação. O CPF deverá ser o principal número, não haven-
do uma nova numeração do RG. Segundo Anastasia, a questão 
também é uma medida de segurança.

— O objetivo é permitir que os números sejam compartilhados 
por diversas entidades governamentais, para dar mais confi abi-
lidade aos nossos documentos. Sabemos que, hoje, sem dados 
biométricos, a carteira de identidade, que é extraída nos estados, 
muitas vezes acaba servindo à falsidade e a atos ilícitos .

O texto prevê ainda pena de prisão de dois a quatro anos de 
prisão e multa para quem comercializar, total ou parcialmente, 
a base de dados do documento.

Para policial, cadastro único e 
integração ajudarão a prevenir 
e investigar falsifi cações

O policial legislativo do Senado Gustavo Rodrigues acredita 
que a unifi cação do cadastro de identifi cação pode ser útil para 
prevenção e apuração de crimes se as unidades criminais forem 
integradas e o sistema, otimizado.

Senado Federal - Portal de Notícias— Vai ser melhor quando 
for possível associar esse cadastro único ao banco de dados de 
antecedentes criminais, por exemplo, que hoje é diferente em 
cada estado. Quando uma pessoa cometer uma infração ou crime 
em um local, já vai ser mais fácil verifi car se ela é procurada ou 
tem antecedentes em outra parte do país. Hoje existe o Sistema 
Nacional de Segurança Pública, o Sinesp Infoseg, da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública [Senasp], que pode ser aperfei-
çoado — argumenta.

Segundo Gustavo, que já foi policial civil, a falsifi cação de do-
cumentos em si já é crime, mas costuma ser “um caminho para 
outros crimes, como estelionato ou falsidade ideológica”.

O policial afi rma que alguns infratores usam um documento falso 
de pessoa física para criar uma pessoa jurídica (CNPJ) também falsa. 
Essa falsa pessoa jurídica contrata empréstimos, fi nanciamentos, 
faz compras a prazo e, depois, os bancos, instituições fi nanceiras 
e empresas não têm como cobrar de alguém que não existe.

— Já houve um caso de um cidadão que entrou no Congresso 
Nacional com um documento falso e foi à agência da Caixa para 
abrir uma conta. Só que a Polícia Legislativa e o gerente do banco 
conseguiram identifi car a fraude e ele foi condenado a três anos 
e seis meses de reclusão.

Verônica Campos, como 
milhares de brasileiros, 

possui RG de
diferentes estados.
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Para Afi f Domingos, o cadastro único vai reduzir os 
prejuízos por fraudes. Já para Anastasia, a unifi cação 

vai facilitar acesso dos cidadãos a benefícios.

Marcos Oliveira/Ag. Senado Pedro França/Ag. Senado
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Ciberataque: dicas para 
proteger o mercado 

atacadista distribuidor

Sistemas de grandes 

empresas e de serviços 

públicos de diferentes 

países — incluindo o 

Brasil, enfrentaram 

recentemente, um mega 

ciberataque

Nas telas dos compu-
tadores, apareciam 
mensagens pedindo o 

pagamento em bitcoins (mo-
edas virtuais) equivalentes 
a, no mínimo, US$ 3.000 para 
reativar o sistema. No Brasil, 
mais de 1,1 mil computadores 
foram infectados, sendo a gran-
de maioria pequenas e médias 
empresas, além das suntuosas 
operações, como o Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP), a 
Petrobras, o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e o 
Hospital Sírio Libanês.

A onda de ataques teve 
proporções mundiais e a capa-
cidade dos hackers de infestar 
grandes companhias e órgãos 
governamentais com códigos 
maliciosos alarmou a preocu-
pação de empresas de menor 
porte, que por vezes estão 
mais vulneráveis em relação 
à segurança da informação. O 
mercado atacado distribuidor 
e sua cadeia de fornecedores, 
leiam-se os supermercados, 
é um destes segmentos que 
precisam fi car atentos frente 
ao mundo hiperconectado.

Já parou para pensar o que 
o sequestro de dados pode 
causar em sua distribuidora, 
no seu centro atacadista ou 
no seu supermercado? Só 
como primeiro exemplo, um 
ciberataque tem chances de 
fazer paradas bruscas em toda 
a operação do estabelecimen-
to, que podem comprometer 
o andamento dos negócios, 
além de gerar uma imagem 
ruim e de desorganização para 
o cliente fi nal.

Um desses perigos que 
rondam a TI das empresas é o 
ransomware. Um tipo de sof-
tware mal-intencionado, que 
restringe o acesso ao sistema 

infectado e cobra um valor de 
"resgate" para que o acesso 
possa ser reestabelecido. A 
técnica recebe tal denomi-
nação por ‘ransom’ signifi car 
resgate em inglês. O ataque 
é simples: é feito por meio de 
arquivos infectados, enviados 
por e-mails, que são baixados 
pelo usuário que não toma 
as devidas precauções de 
segurança. O vírus WannaCry 
(quero chorar, em tradução 
literal), que se alastrou por 
153 países nos últimos dias e 
infectou 200 mil computado-
res, era um ransomware. 

Sendo este um mal invisível 
e real no cenário corporativo 
mundial, a melhor saída para as 
empresas é terem seus dados 
na nuvem. Podemos destacar 
dois principais motivos para 
esta afi rmação. Primeiro por-
que na nuvem a segurança de 
dados aumenta. Os provedores 
de cloud computing seguem 
padrões internacionais de 
segurança, como ISO, SSL, 
criptografi a avançada, dentre 
outras metodologias. O segun-
do fator é o backup das infor-
mações. Em sistemas rodados 
na nuvem, o espelhamento 
de servidores e as normas 
de gestão de dados fazem a 
cópia de segurança em tempo 
real e permitem que, caso 
algum problema aconteça, 
cópias criptografadas das in-
formações sejam recuperadas 
automaticamente, excluindo 
a necessidade de recorrer a 
arcaicos discos físicos ou ser-
vidores não conectados.

Na iminência de novos 
ciberataques em grande es-
cala, como o já identifi cado 
Adylkuzz, um novo vírus que 
se utiliza das mesmas brechas 
do WannaCry, as empresas 
precisam fi car atentar para to-
marem as devidas providências 
e evitarem que suas operações 
parem e ainda tenham prejuízo 
com o pagamento de resgates.

(*) É diretor executivo da Reposit, 
provedora de soluções completas 

em gerenciamento de dados, 
especializada no atacado distribuidor 

e varejo.

Leonardo Barros (*)

News@TI
“Major Revenue Distributor” 

@A Westcon, distribuidor de valor agregado de soluções líderes 
de mercado em segurança, colaboração, infraestrutura de rede 

e data center, foi reconhecida pela NetApp, fornecedora de software, 
sistemas e serviços para gestão e armazenamento de dados, como 
“Major Revenue Distributor” no Brasil durante o ano fi scal 2017 do 
fabricante. O anúncio da premiação “Major Revenue Distributor FY 
17”, aconteceu durante o evento “NetApp Channel Sales Kick Off 
FY18: FOCUS FORWARD”, realizado na cidade de São Paulo para 
marcar o início do novo ano fi scal da empresa.

Treinamento

@IAB Treinamentos, em parceria com a JumpEducation, promoverá 
nos dias 23 e 24 deste mês o Training Program sobre Venda de 

Publicidade em Meios Digitais. Atualmente há muitos profi ssionais 
com vasta experiência em vendas de publicidade impressa e que estão 
se vendo em meio a um grande desafi o, que é o de buscar resultados 
atuando em um ambiente dinâmico e com regras bem específi cas. 
Com este treinamento, estes profi ssionais estarão aptos a entender a 
origem da mídia online, os aspectos técnicos do trabalho e a orientação 
a resultados de negócios – habilidades que capacitarão a conversar 
de forma segura com equipes internas de veículos e com clientes, 
sejam agências ou anunciantes (http://iabbrasil.net/curso/presencial/
venda-de-publicidade-em-meios-digitais).

Informações sobre voos no Twitter e no WeChat 

@A KLM oferecerá a seus clientes em todo o mundo informações 
sobre confi rmação de reservas, avisos de check-in, cartões de 

embarque e atualizações de status dos voos em 10 idiomas no Twitter 
e no WeChat. Isso tornará mais fácil o acesso às informações em um 
único lugar, estando o passageiro no aeroporto, em trânsito ou em 
casa. Os clientes também poderão entrar em contato com agentes 
da KLM nas mídias sociais 24 horas por dia, sete dias por semana, 
diretamente via Twitter e WeChat. O novo serviço estará disponível 
para todos os clientes da KLM que reservarem passagens ou fi zerem 
check-in via KLM.com e optarem por receber informações por meio 
do Twitter ou do WeChat. O serviço terá início hoje e estará mais 
amplamente disponível nas próximas semanas. Em 2016, a KLM foi 
a primeira companhia aérea no mundo a oferecer documentos e in-
formações sobre voos via Facebook Messenger. Agora, é novamente a 
primeira com serviços via Twitter e a primeira empresa aérea fora da 
China a dar informações sobre voos no WeChat (www.klm.com.br).

Nova Rio reduz custos operacionais de TI 
em 30%

@A Nova Rio, empresa carioca que atua no setor de prestação de 
serviços para diversas áreas, nos setores público e privado, e 

com faturamento anual de R$ 800 milhões, reduziu em 30% os custos 
operacionais de TI com a adoção do Offi ce 365, pacote de soluções 
em nuvem da Microsoft como o Exchange (e-mail corporativo); 
SharePoint (sites de intranet, gestão de conteúdo e colaboração); 
Skype for Business; OneDrive e Offi ce Online. O projeto contou com 
a implantação da Microcity, empresa brasileira líder em outsourcing 
de serviços e ativos para infraestrutura de Tecnologia da Informação.

Tecnologia gis e suas diferentes aplicações
Trazendo conforto e facilidade na busca 

por empresas e produtos, os serviços de 
geolocalização estão sendo cada vez mais 
utilizados pelas pessoas que já se acos-
tumaram a ter na palma de suas mãos, 
acesso a localizações precisas, incluindo 
informações de percurso e o tempo esti-
mado para percorrê-lo. 

Se em um primeiro momento, esta tec-
nologia assustou os internautas por uma 
possível falta de privacidade, hoje, são 
poucos os serviços e aplicativos que não se 
benefi ciam com ela e pode-se afi rmar que 
houve um considerável aumento no número 
de setores de empresas que passaram a uti-
lizar esse mecanismo de forma inteligente. 

A tecnologia GIS está sedo utilizada em 
empresas na tomada de decisões sobre 
alocação de fi liais e equipes de vendas, 

podendo ajudar empresas de seguros na 
gestão de riscos, contribuindo na otimiza-
ção de rotas e rastreamento de bens em 
operações de logística e transporte e tam-
bém auxiliando a validar os investimentos 
feitos nas empresas de energia elétrica. 

Neste último exemplo, a Delos, especiali-
zada em avaliações e controle patrimonial de 
ativos imobilizados, faz o uso da tecnologia 
em seu produto DGN GIS (Delos Gestão de 
Negócios) e consegue apresentar informações 
precisas sobre o investimento realizado na 
rede elétrica, comparando os investimentos 
realizados com os pontos que precisam de pro-
jetos de ampliação, melhoria e manutenção. 

O software foi desenvolvido com o obje-
tivo de gerar informações acerca do imobi-
lizado e dos processos que possam causar 
impacto no resultado do BRR (Base de 

Remuneração Regulatória) das empresas 
não só de setores de energia, mas também 
nas de saneamento. 

A Geolocalização, no caso do DGN GIS, 
permite que as informações cheguem de 
maneira mais rápida e intuitiva e ainda 
possibilita interação visual, sendo possível 
visualizar e corrigir as causas das interrup-
ções. Deste modo, é possível gerar análises 
detalhadas em um curto espaço de tempo 
levando ao consumidor melhorias e manu-
tenção da rede com qualidade.

A tendência é de que a GIS se desenvolva 
ainda mais, e trazendo mais benefícios 
a todos seus usuários, satisfazendo as 
empresas por conseguir ter um trabalho 
mais redirecionado, e os clientes fi nais que 
criarão maior identifi cação com as marcas 
e serviços prestados.

Assim como Hércules, um dos deuses mais conhecidos da 
mitologia grega e que precisou executar 12 trabalhos a pedido 
do Oráculo, os fãs de Smite, também terão que encarar difíceis 
tarefas no pacote de atualização 4.10, que está disponível gra-
tuitamente. Na nova aventura “As provas do rei Hércules”, os 
jogadores do MOBA da Hi-Rez distribuído no Brasil pela Level 
Up são convocados pelo fi lho de Zeus a livrar a cidade de Hercó-
polis do mal em um grande desafi o de calabouço no estilo RPG. 
O objetivo principal: derrotar Hidra, um animal fantástico que é 
também o maior inimigo do jogo. 

Para alcançar o sucesso e cumprir as tarefas com a excelência 
de Hércules, os jogadores terão que visitar os quatro bairros de 
Hercópolis, contar com a ajuda de aldeões, completar as missões 
em cada região da cidade e ganhar recompensas que os tornem 
deuses mais fortes. Entre os principais desafi os está vencer o 
Leão de Neméia para desbloquear um novo nível de difi culdade 
em que será possível enfrentar Hidra. 

Na aventura “As provas do rei Hércules” ainda será possível 

Novo conteúdo de Smite é inspirado nos
12 trabalhos de Hércules

escolher entre 70 deuses para enfrentar as provas do fi lho de 
Zeus, salvar os progressos conquistados no jogo e disponibilizar 
os itens conquistados para qualquer deus escolhido pelo jogador. 

Um teaser da nova aventura já pode ser visto em https://www.
youtube.com/watch?v=P1YPncwKBUM

Amanda Matos Cavalcante (*)
 

A velocidade das mudanças dos negócios, impulsionada especial-
mente pelo crescimento dos dados e do digital, impressiona e 
não é novidade para ninguém. Nesse contexto, encontramos de 

um lado empresas que já nasceram digitais e de outro o crescimento 
da concorrência, que já não é mais defi nida pelos limites de indús-
tria – ela pode vir de qualquer lugar. Como ser líder em um cenário 
tão complexo e volátil? Reimaginar o negócio, reavaliar a cadeia de 
valor e reconstruir a organização são ações primordiais para alcançar 
a liderança.

Dois pontos são os mais importantes nesse processo. O primeiro 
ponto precisa ser o autoconhecimento. Você conhece profundamente 
sua empresa, seus profi ssionais, seus produtos e seus serviços? O 
segundo, e ainda mais importante: você conhece o seu cliente e a 
necessidade real dele?

Imagine-se no sapato de um potencial cliente: você se deparan-
do com a sua marca, com o seu portfolio de soluções, de serviços. 
Pergunte-se, friamente: essas soluções são realmente relevantes para 
mim? Eu usaria? E mais: por que eu usaria? Se uma das respostas 
for negativa ou mesmo duvidosa, sinal vermelho: ou você reinventa 
o seu negócio ou ele não sobreviverá.

 
Quando se reinventar?

Existem três momentos principais em que a reinvenção do negócio 
é necessária:

 
- Quando os negócios vão bem

“Se está dando certo, por que vou mexer?”. Esse é o pensamento 
mais equivocado que um executivo pode ter. O momento que os 
negócios vão bem é o momento mais favorável à mudança: é pos-
sível parar, estudar e se aprofundar no conhecimento do cliente 
e existem recursos que podem ser investidos para aumentar a 
receita e o market share. A Audi ousou se reinventar nesse tempo. 
Estudaram o mercado e entenderam que os clientes visitavam as 
lojas somente para fazer o test drive e que esse era um problema 
para eles, já que as lojas eram costumeiramente distantes do 
centro da cidade. Esse problema também era compartilhado pela 
própria Audi, que tinha um custo alto para manter essas lojas, 
sempre dispondo de grande espaço para exposição de diversos 
modelos de automóveis. A solução foi a inauguração de uma loja 
no centro de Londres, com a exposição de somente um carro, 
top de linha, e um ambiente lúdico com recursos audiovisuais. 
O aumento da receita beirou os 70% e 50% dessas vendas foram 
feitas a clientes que não exigiram o test drive.

 
- Quando os negócios estão estáveis

É natural que a curva de crescimento da empresa se torne es-
tável em determinado momento. Quando o negócio estaciona, ele 
defi nitivamente precisa ser reinventado e a mudança de percurso 
do avião precisa ser ousada e acontecer durante o voo. Imagine-
-se sendo portador de um negócio super tradicional, como uma 
gráfi ca, por exemplo. Os negócios não vão mal, mas também não 
há crescimento. Como você se reinventaria? Qual problema do 
seu cliente você poderia resolver? Uma gráfi ca norueguesa criou 
um app que dá aos clientes acesso aos seus documentos, permite 
que sejam editados, envia o material para a gráfi ca mais próxima 
dele, permite que o pagamento seja feito diretamente pelo app 
e notifi ca quando a impressão estiver pronta e a caminho do 
cliente. Você duvida que houve aumento de receita?

 
 - Quando os negócios vão mal

Esse, sem dúvida alguma, é o momento mais crucial para uma 
reinvenção. Porém, considerando que nesse momento os recursos 
são escassos, o segredo é encontrar novas fontes de recursos, até 
então “escondidas”. Imagine-se no lugar dos principais executivos 
de um canal de TV que transmite informações meteorológicas 
e que se vê em um beco sem saídas com a popularização do uso 
do mobile. Pessoas acessando informações sobre o clima de seus 
dispositivos durante 2 ou 3 segundos não abre brechas nem para 
monetizar com advertising. Qual a fonte de receita mais preciosa 
escondida nesse negócio? Os dados, que passaram a ser comer-
cializados para fazendas e produtores rurais, além de empresas 
como a P&G, que teve um aumento de 28% no volume de vendas 
em função de um estudo dessa empresa de meteorologia que 
identifi cou um aumento na troca de shampoos entre o público 
feminino quando havia mudança climática.

Espelho, espelho meu, o 
meu negócio já morreu?

Após a metamorfose digital do cliente, o seu negócio continua o mesmo?

 
Como se reinventar?

1 – Reconheça que você precisa se reinventar
Esse processo pode ser um pouco doloroso no começo – não 

gostamos de admitir que não estamos no caminho certo. Mas um 
processo minucioso de autoconhecimento e uma pitada de coragem 
de admitir que precisa mudar são os primeiros grandes passos para 
o sucesso do negócio.

 
2 – Olhe pelo ponto de vista do cliente

Na era digital, o ponto de vista e a necessidade do cliente precisam 
ser o centro de tudo – de todas as estratégias e decisões da empresa. 
Vender tecnologia se tornou uma estratégia do passado, utilizada 
por empresas não líderes. A pergunta chave hoje deve ser: “qual a 
importância do meu produto e/ou serviço no contexto de vida do meu 
cliente?”. E o desafi o não para por aí. É preciso conhecer não somente 
“quem é o seu cliente”, mas também “quem é o seu cliente hoje”, 
pois o comportamento muda constantemente. É preciso se mover 
para onde os clientes estão se movendo, ou você perderá relevância 
e representatividade no mercado.

 
3 – Motive-se

Haja o quanto antes. Não espere que os ventos que sopram a favor 
do seu negócio mudem de direção sem que você esteja preparado.

 
4 – Inspire-se

Olhe para fora, busque e conheça casos de empresas que passaram 
por esse processo e foram bem sucedidas e inspire-se neles.

 
5 – Defi na seu “how to work”

Defi na sua estratégia, crie seu plano de ação e visualize bem as 
etapas que precisará seguir para alcançar o resultado esperado.

 
6 – Dê uma alma para o seu negócio

Se você quer compradores, venda produtos. Se você quer embai-
xadores de marca, dê um signifi cado para o seu negócio. As pessoas 
são muito mais motivadas a comprar e divulgar uma marca quando 
se sentem conectadas a ela – sem um signifi cado, isso não é possível.

 
7 – Seja persistente e tenha fi rmeza de propósito

Quando os primeiros passos são dados e os resultados de curto 
prazo não são positivos ou não atendem as expectativas, é natural 
que o instinto da empresa seja recuar para a zona de conforto, até 
então já conhecida. Esse movimento é muito perigoso e inviabiliza o 
crescimento sustentável do negócio. É necessário encarar as turbu-
lências como um processo natural do voo e ter fi rmeza de propósito, 
persistência e coragem de continuar.

 
Conclusão

Se você ainda não está convencido de que a reinvenção é vital para 
a sua empresa, se ainda tem dúvidas se o seu negócio é relevante, se 
atende o seu cliente e se você precisa se reinventar, pare tudo agora. 
Ao sinal da menor dúvida, pergunte-se: qual problema relevante do 
meu cliente posso resolver? Como posso reinventar meu negócio 
para atendê-lo? E mais: como posso reinventar meu negócio para 
sobreviver?

O momento é agora. Estude, aprofunde-se, tenha coragem, 
reinvente-se.

 
(*) É Gerente de Marketing da Triad Systems. Formada pela Fatec e pós-graduada 
pelo Mackenzie, possui no currículo cursos de Branding pela ESPM e Condução 

de Estratégias Digitais pela Harvard Business School.
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Diz-se da
obra em
igrejas

O indivíduo
de humor
instável

Edmond
Rostand, 
dramatur-
go francês

Pôs fim à 
escravidão
no Brasil

(Hist.)

Nutriente 
encontrado

no leite
(símbolo)

Os feitos
atribuídos
aos santos

Técnica 
de auto-

massagem
chinesa

A mais
lacônica

das
respostas

Indisposi-
ção passa-

geira

São
Caetano,
no ABCD
paulista

D Manuel
(?): último

rei de
Portugal

Letra-
símbolo do
tamanho

médio

Explosivo 
empregado
em minas

(sigla)
Cantora

carioca de
"Amor, I

Love You"

Animal que
suporta a
privação
de água

Nelson
Mandela,
líder sul-
africano

Ataque
súbito e

irrefletido

Fator que
facilita a
relação
íntima

Nome
frequente
entre os
iranianos

Desprovi-
das de 
consis-
tência

Atuar sob
a direção
de um co-
reógrafo

Diz-se dos
filmes de
baixo or-
çamento

Corpos
vegetati-
vos de
algas

Os dois estilos 
básicos da moda

Repercutir bem

Parte da cenoura
geralmente descar-
tada, contém mais

nutrientes que a raiz

Letra que precede 
o apóstrofo

Dardo, em inglês

Possui 366 dias

Origem do
espírito invocado

pelo médium

Aumento;
elevação As duas

Elemento mais abun-
dante no ar (símbolo)

Cidade do Museu Rai-
nha Sofia, que abriga
"Guernica", de Picasso

Mal informados

Machucar
Desinência
verbal do
infinitivo

Restrição
própria da
sociedade 
repressora

Tornar
mais

rápido

Localiza-
ção da al-
catra nos
bovídeos

Vida, em francês

Indivíduo que vive 
de esmolas

3/vie. 4/dart — tabu. 5/madri. 6/andaço — dançar. 9/majoração.
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A exposição Metrópole: 
Experiência Paulistana, 
reuni trabalhos (recen-

tes ou não) de artistas cujas 
obras manifestam peculiari-
dades do viver nesta cidade. 

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

Esta quinta é o décimo quinto dia da lunação. A Lua em Sagitário na fase crescente forma um aspecto negativo com Mercúrio 

que pode provocar difi culdades na comunicação. As pessoas tendem a fi car agitadas e em busca novas informações, e podem 

ocorrer atrasos e mudanças de planos em andamento. Será importante analisar muito bem os acontecimentos e o que recebemos 

de informações, pois podem acontecer mal-entendidos e deturpação de algumas verdades. À noite a Lua em bom aspecto com 

Júpiter tende a estabilizar o lado emocional e deixar todos mais otimistas e tranquilos.
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Lua em aspecto difícil com Mercúrio 
pode provocar atrasos e confusão na 
comunicação. À noite a Lua em bom 
aspecto com Júpiter tende a estabi-
lizar o lado emocional e deixar todos 
mais otimistas e tranquilos. Precisa 
fi car mais perto da sua família e dos 
amigos e extravasar no fi nal do dia. 
76/576 – Cinza.

Neste momento é fundamental 
enxergar a realidade apresentada e 
aceitá-la. Será importante analisar 
muito bem os acontecimentos e o 
que recebemos de informações, pois 
podem acontecer mal-entendidos e 
deturpação de algumas verdades. 
51/251 – Branco.

Não tenha pressa, muita paciência 
para alcançar o que deseja. Cuidado 
para não fi car pensando somente 
nos problemas sem ver as soluções. 
As pessoas tendem a fi car agitadas 
e em busca novas informações, e 
podem ocorrer atrasos e mudanças 
de planos em andamento. 55/255 
– Verde.

Deve ser um dia pesado. A Lua em 
aspecto difícil com Mercúrio pode 
provocar atrasos e confusão na co-
municação. A melhor forma de ser 
feliz é ver a realidade da vida como 
ela realmente é e preparar-se para 
melhorar. É melhor não se expor 
a situações que envolvam algum 
perigo. 66/266 – Azul.

Este período mais delicado do ano 
deve ser levado com calma e paci-
ência em seu ambiente. Aproveite 
para analisar como poderá melhorar 
a convivência se os objetivos pro-
fi ssionais estão sendo cumpridos. 
Faça o que seja preciso para viver 
bem com as pessoas a sua volta. 
71/571 – Amarelo.

A Lua em Sagitário na fase cres-
cente forma um aspecto negativo 
com Mercúrio que pode provocar 
difi culdades na comunicação. Con-
trole os fortes sentimentos como 
a melancolia e a tristeza. À noite a 
Lua em bom aspecto com Júpiter 
tende a estabilizar o lado emocional 
91/791 – Verde.

Neste momento é fundamental 
enxergar a realidade apresentada e 
aceitá-la. Será importante analisar 
muito bem os acontecimentos e o 
que recebemos de informações, pois 
podem acontecer mal-entendidos. 
Precisa saber dosar o lado racional 
com o emocional, para que tudo 
caminhe muito bem. 85/485 – Cinza.

O dia é bom até para planejar aquilo 
que a gente quiser tornar realidade, 
fazendo com que ganhe forma e se 
realize até o fi nal do mês. É melhor 
não se expor a situações de risco ou 
que envolvam algum perigo. Ânimos 
exaltados e muita disposição podem 
afl orar levar a enfrentar violência. 
56/656 – Branco.

Com o Sol se aproximando de Câncer 
é tempo de unir ou romper socieda-
des e parcerias. Preste mais atenção 
nos compromissos que você anda 
assumindo. Cuidado para não fi car 
pensando somente em problemas, 
mas veja a soluções. É bom medir 
as palavras nas relações sociais. 
26/526 – Marrom.

Desde cedo a Lua deixa o clima pro-
penso à irritabilidade por qualquer 
motivo que a provoque. Precisa 
manter o bom senso para não sofrer 
desilusões. Para seguir adiante será 
necessário tomar algumas decisões 
da maneira mais prática possível. 
88/588 – Azul.

A Lua em aspecto difícil com 
Mercúrio pode provocar atrasos e 
confusão na comunicação. Não fi que 
questionando a melhor decisão a ser 
tomada, decida-se logo. A atenção 
dada a alguém lhe será retribuída. 
A quinta é um dia propício à saúde 
e aos tratamentos, mas não aos 
negócios. 44/344 – Verde.

Controle seus impulsos e viva a vida 
do jeito que ela é sem ilusões. Contro-
le a tendência a ira que não consegue 
ser reprimida devido ao mau aspecto 
planetário. Logo alcançará o que 
deseja, agindo de uma forma livre e 
usando a sua diplomacia espontânea. 
14/814 – Lilás.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 08 de Junho de 2017. Dia de São Guilherme de York, 
São Efrém, São Salustiano, São Clodolfo e Dia do Anjo Cahetmel, 
cuja virtude é a humildade. Dia do Citricultor. Hoje aniversaria 
a atriz Sônia Braga, que nasceu em 1950, a cantora Bonnie Tyler 
que faz 66 anos, o ator Eduardo Moscóvis que nasceu em 1968, o 
ator, cantor e compositor Jorge Mário da Silva, o seu Jorge, que 
chega aos 47 anos e o rapper, cantor e produtor musical Kanye 
West nascido em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tem facilidade de expressão, 
tanto para escrever como para falar. Gosta da agricultura, do campo e 
ama o trabalho. Sua maneira de agir, madura e sensata, atrai a atenção 
e o apoio dos mais velhos. Têm o hábito de perdoar sempre, mesmo 
aos mais ferrenhos inimigos. Sua espiritualidade baseia-se na ação 
sempre consciente e consequente. É uma pessoa leve e alegre, uma 
companhia divertida. Inteligente, generosa e mentalmente aberta. No 
lado negativo, cuidado para não se tornar muito dominador, pois isso 
poderá arruinar seus relacionamentos.

Dicionário dos sonhos
ARANHA – É o símbolo da agressividade daquele 
que sonha. Simboliza as ilusões que a pessoa tem 
quanto a realização de seus projetos. Ser mordido 
indica que será ferido em seu amor próprio. Destruir 
a telha ou matá-la indica mudança de vida e vitória. 
Números de sorte: 36, 67, 97, 99 e 00.

Simpatias que funcionam
Para atrair alguém que você gosta: Em uma 
folha em branco desenhe um coração. Em seguida, 
escreva em seu interior o seu nome e o da pessoa 
amada. Despeje sobre eles um pouco de mel e 
açúcar, dobre cuidadosamente o papel várias 
vezes, deposite-o em algum lugar mais alto que a 
sua estatura e esqueça.
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O espetáculo de situações e 
relacionamentos “Amor, Humor, 
o Resto é Bobagem” conta sobre 
o cotidiano de quatro amigos 
solteiros que vivem de maneira 
independente e que moram no 
mesmo apartamento: Laura 
Leslie (Renata Brás), cansada 
de seus fracassos profi ssionais, 
tem que decidir entre duas pos-
sibilidades para mudar sua vida: 
o suicídio ou o ingresso no reality 
show “Casa dos Famosos”. Dois 
artistas plásticos, Mariana Mar-
tins e Tadeu, às vésperas de um 
grande vernissage internacional 

Aviação
A mostra Design Na Aviação Brasileira é 

apresentada, em parceria com o Instituto 
Embraer, o universo de criação do design 
nacional para artefatos concebidos para voar.

Serviço: Museu da Casa Brasileira, Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 2705, Jardins, tel. 3032-3727. De terça a domingo 
das 10h às 18h. Entrada franca. Até 20/08.

Suspense
A peça “Entre Alice” é baseada no 

conto de Lewis Carroll. Quando se dá 
conta, Alice está em uma clínica psiqui-
átrica, cercada de pessoas misteriosas 
que a envolvem em situações cada vez 
mais perturbadoras. Confusa e sem 

noção de tempo, ela tenta dintinguir o 
real do imaginário. Com André Collin, 
Bruna Izar, Gabriela Mendes, Gustavo 
Zanetti, Sabrina Estefam e Vinicius 
Candoti.

Serviço:Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira 
César, tel.  3151-4141. Quartas e quintas às 21h. Ingresso: 
R$ 40. Até 27/07.

Experiência Paulistana

Fazem parte da mostra Sidney 
Amaral, Dora Longo Bahia, Vic-
tor Brecheret, Peter de Brito, 
Rafael Carneiro, Leda Catunda, 
Flávio Cerqueira, Lia Chaia, 
Raphael Escobar, Renata Fe-

linto, Luiz Gê, Carmela Gross, 
Evandro Carlos Jardim, Jaime 
Lauriano, Marcelo Moscheta, 
entre outros artistas paulista-
nos, que vivem ou viveram na 
cidade e que colocam em pauta 

a “experiência paulistana”. A 
fi m de apresentar a singula-
ridade dessa experiência, a 
exposição reunirá cerca de 80 
obras de 33 artistas, entre ins-

talações, pinturas, fotografi as, 
vídeos e obras em outros meios, 
trabalhos contemporâneos 
em sua maioria.  Metrópole: 
Experiência Paulistana per-

Há poucos anos, em uma enquete televisiva, ao perguntarem aos 
paulistanos qual imagem de São Paulo melhor representaria a cidade, eles 
escolheram a Avenida Paulista

Refl exõesRefl exõesRefl exões

manece em cartaz até 18 de 
setembro de 2017.

Serviço: Pina Estação, Largo General 
Osório, 66, Centro. De quarta a segunda, das 
10h às 17h30. Ingressos: R$ 6 e R$ 3 (meia). 
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AÇÃO DE GRAÇAS: “Tomou o cálice e, tendo dado graças, o 
deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos”.(Mateus, 26:27.) 
No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente 
os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes 
comemoram reuniões da família consangüínea, músicas alegres 
assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais, 
muitas vezes, há vítimas ignoradas, soluçando na sombra. Com 
Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece 
estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue hosanas ao Pai, 
justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício 
supremo. Conhecerá injuriosa prisão... Meditará na incompreensão 
de Judas... Ver-se-á negado por Simão Pedro... Experimentará o 
escárnio público... Será preterido por Barrabás, o delinqüente 
infeliz... Sorverá fel, sob a coroa de espinhos... Recolherá o 
abandono e o insulto... Sofrerá injustifi cável condenação... E 
receberá a morte na cruz entre dois malfeitores... Entretanto, 
agradece... É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os 
valores eternos do espírito. O Cristo louva o Todo Misericordio-
so pela oportunidade de completar com segurança o seu divino 
apostolado na Terra, rendendo graças pela confi ança com que o 
Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas 
humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e fl agelação, 
suor e lágrimas. Não te percas, desse modo, em lances festivos 
sobre pretensas conquistas na carne que a morte confundirá hoje 
ou amanhã, mas, no turbilhão da luta que santifi ca e aperfeiçoa, 
saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para 
a beleza da Luz e para a glória da Vida. Livro Palavras de Vida 
Eterna – F.C. Xavier 

“Amor, Humor, o Resto é Bobagem”
e a socialite Nicole, falida em 
virtude de seu recente divór-
cio com o milionário Antônio 
Augusto. Todos estão tentando 
encontrar o real sentido da vida. 
Os jovens passarão por diversas 
situações ao longo da peça em 
busca de um único objetivo: en-
contrar o verdadeiro amor. Com 
Flavia Viana, Mônica Carvalho, 
Renata Brás e Sandro Pedroso.

Serviço: Teatro União Cultural, R. Mario 
Amaral, 209,  Paraíso, tel. 2148-2923. Sextas, 
sábados e domingos às 21h30. Ingressos: R$ 
70, sextas e domingos e R$ 80, aos sábados. 
Até 30/07.

A peça conta sobre o cotidiano de quatro amigos solteiros que 

moram no mesmo apartamento
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Escultura de Flavio Cerqueira

Obra de Evandro Carlos Jardim
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: OSWALDO GOMES JUNIOR, profi ssão: operador de telemarketing, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/01/1981, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Oswaldo Gomes e de Julia Maria Gomes. A pre-
tendente: SIMONE DOS SANTOS SANTANA, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: Poá - SP, data-nascimento: 06/07/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geminiano Borges de Santana e de 
Maria das Dôres Santos Santana.

O pretendente: VITOR GARABELLI, profi ssão: motorista executivo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/08/1961, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Venanzio Garabelli e de Germana Caselli 
Garabelli. A pretendente: SANDREILDE FERNANDES SANTOS, profi ssão: técnico de 
farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória do Mearim - MA, data-nascimento: 
16/02/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio dos 
Anjos Santos e de Luiza Fernandes Santos.

O pretendente: LAEL SIQUEIRA MARTINEZ JUNIOR, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/11/1980, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lael Siqueira Martinez e 
de Ana Salete Fernandes Pedroso Martinez. A pretendente: ANDRESSA RAÍSSA DE 
FRANÇA, profi ssão: negociadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 28/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Neemias José de França e de Katia Maria Olimpio de Medeiros França.

O pretendente: EDUARDO MENEZES TIBERIO, profi ssão: meio ofi cial de operador de 
má, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/09/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair Tiberio e de Marlene 
do Prado Menezes. A pretendente: JULIANA FRANÇA ARAUJO, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/08/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Araujo e de Margarida 
Aparecida França.

O pretendente: RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO, profi ssão: operador de ma-
quina industrial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/02/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Pe-
reira do Nascimento e de Sonia Maria dos Santos. A pretendente: GISLEIDE PEDROZA 
DE SOUSA, profi ssão: negociadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 01/07/1992, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, 
fi lha de Genival José de Sousa e de Severina Pedroza da Silva Sousa.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 16/08/1997, residente e do-
miciliado nesta Capital - SP, fi lho de Wilson Pereira dos Santos e de Elisabete Rodrigues 
Chaves das Dores. A pretendente: AMANDA LOPES FARIAS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/02/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Vicente Farias e de Roseli 
Santos Lopes.

O pretendente: DAVID MIQUELINO, profi ssão: ajudante de corte, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/01/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Simão Pedroso Miquelino e de Dalvina Maria 
Miquelino. A pretendente: BRUNA DE OLIVEIRA FERREIRA, profi ssão: balconista, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/10/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Luiz Ferreira e de Elida 
Dantas de Oliveira.

O pretendente: NILSON SOUTO, profi ssão: desenhista mecânico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/02/1978, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Souto e de Eunice Ferreira Leal. 
A pretendente: IVANIZIA BARBOSA FERREIRA, profi ssão: técnico em enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: Irecê - BA, data-nascimento: 26/03/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelmito Alves Ferreira e de Zelina 
Barbosa Ferreira.

O pretendente: WASHINGTON FERREIRA DE JESUS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/10/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Jerminio de Jesus e 
de Vandalcí Ferreira Dias de Jesus. A pretendente: ELLEN ALLISON NASCIMENTO, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nasci-
mento: 15/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Genecilda do Nascimento.

O pretendente: MARCOS PALHETA DO NASCIMENTO, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Belém - PA, data-nascimento: 30/12/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo de Jesus do Nascimento e 
de Maria Martir Miranda Palheta. A pretendente: MARIA IRENE MARTINS, profi ssão: 
baba, estado civil: solteira, naturalidade: Belém - PA, data-nascimento: 30/05/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Antônia Martins.

O pretendente: ANTONIO MARIANO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Orobó - PE, data-nascimento: 28/03/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mariano Manoel da Silva e de Josefa Leonilda da 
Silva. A pretendente: REGINA SOARES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Orobó - PE, data-nascimento: 24/07/1982, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Narciso Soares e de Josefa Severina da Silva.

O pretendente: FRANCISCO XAVIER ALVES DE SOUSA, profi ssão: jardineiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Lastro - PB, data-nascimento: 07/05/1973, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves de Sousa e de Maria Dolores 
de Sousa. A pretendente: VANUSA APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/01/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: JURACI FRANÇA DA SILVA FILHO, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Penedo - SE, data-nascimento: 02/09/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juraci França da Silva e de Edna Pe-
reira de Almeida. A pretendente: SIMONE NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aguinaldo 
Souza Santos e de Neuza Nascimento Santos.

O pretendente: ANGELO RODRIGUES ANASTÁCIO, profi ssão: eletricista, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/09/1966, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nicola Anastácio e de Tereza Ro-
drigues Anastácio. A pretendente: MARINALVA MENEZES MARINHO, profi ssão: au-
xiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 
26/09/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Pereira Marinho e de Avany Menezes Marinho.

O pretendente: LUIS CLEUSON DE SOUSA SILVA, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Valença do Piauí - PI, data-nascimento: 04/09/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Cruz Olímpio da Silva e 
de Ana Diva de Sousa Silva. A pretendente: CIBELE FERRAZ DA COSTA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 03/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso 
Anselmo da Costa Filho e de Ailce Aparecida Ferraz da Cruz.

O pretendente: DAVI SANTOS DA CRUZ, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Araióses - MA, data-nascimento: 08/09/1993, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco das Chagas Costa da Cruz e de Ivonete Maria 
Santos da Cruz. A pretendente: CLAUDIANE SOUZA RODRIGUES, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: Jequié - BA, data-nascimento: 03/11/1993, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josevan Rodrigues e de 
Claudia Santos Souza.

O pretendente: FRANCISCO MACILIO DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro do Norte - CE, data-nascimento: 16/03/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Odo de Oliveira e de 
Maria Valdeniza de Oliveira. A pretendente: RAISSA PEREIRA DE OLIVEIRA PIRES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/06/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabio de 
Oliveira Pires e de Maria Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: APOLINARIO DE SÃO BERNARDO NETO, profi ssão: técnico em 
eletronica, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/04/1977, residente e domiciliado em Diadema - SP, fi lho de Zechias Catarino São 
Bernardo e de Juracy Conceição. A pretendente: IRACI PEREIRA SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Cruzeiro do Oeste - PR, data-
nascimento: 18/06/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Paulo Pereira Santos e de Adalgisa Laurindo da Silva.

O pretendente: PAULO NUNES SOUZA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/10/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Liberato Nunes Souza e de Francisca de Souza Morei-
ra. A pretendente: VANESSA REGINA DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/08/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eronildo Ferreira de Oli-
veira e de Sara Regina Campos de Oliveira.

O pretendente: DENNER MARQUES DE MESSIAS, profi ssão: copeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/05/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Davi Marques de Messias e de Rosangela 
Maria das Virgens. A pretendente: DANIELA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/06/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro José da Silva e de 
Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: FERNANDO SOUTO LEITE, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/05/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Leite e de Maria da Gloria Souto Alves. A preten-
dente: ZÉLIA APARECIDA PEREIRA FOGAÇA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Caetité - BA, data-nascimento: 17/02/1975, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Fogaça Pereira e de Selma Aparecida Pereira.

O pretendente: OSSIEL JOSÉ DA CRUZ, profi ssão: lider em instalação, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campo Formoso - BA, data-nascimento: 17/06/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo José da Cruz e de Maria de 
Lourdes da Cruz. A pretendente: LUANA CRISTINA DA SILVA ROQUE, profi ssão: ma-
nicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alair Tolentino Roque e de 
Maria do Carmo Silva Roque.

O pretendente: SAMUEL LIMA DE MELO, profi ssão: aposentado, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 01/08/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Leoncio de Melo e de Vandete Lima de 
Melo. A pretendente: NOEMIA ANTONIO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
viúva, naturalidade: Jales - SP, data-nascimento: 24/02/1960, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gabriel do Nascimento e de Maria Batista 
dos Santos.

O pretendente: ÉRICK COSMO, profi ssão: serralheiro, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/02/1995, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cosmo e de Antonia da Conceição Barboza. A 
pretendente: AMANDA CRISTINA SOUZA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/03/1994, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Rodrigues da Silva e de Ildete 
Souza Lopes.

O pretendente: BRUNO COUTINHO ROCHA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/04/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eugenio Barboza da Rocha e de Carla Alessan-
dra Coutinho de Barros Rocha. A pretendente: JHENIFER PEREIRA DE SOUZA, pro-
fi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 28/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ediones Pereira de Souza e de Nilza Rosa de Souza.

O pretendente: JULIE EVELIN ALVES DE LIMA, profi ssão: agente de organização es-
colar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/04/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elson Roberto Alves de 
Lima e de Lucineide Bonfi m Pereira de Lima. A pretendente: FERNANDA PASTORE 
DOS SANTOS, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 15/10/1979, residente e domiciliada nesta Capital - 
SP, fi lha de José dos Santos e de Tereza Pastore.

O pretendente: GENIVALDO ESEQUIEL DA SILVA, profi ssão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Palmeirina - PE, data-nascimento: 06/07/1976, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Esequiel da Silva e de Maria Perei-
ra dos Santos. A pretendente: ELIZANDRA MARIA DOS SANTOS, profi ssão: gerente 
de loja, estado civil: divorciada, naturalidade: Pilar - AL, data-nascimento: 02/06/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Evandro Francisco dos 
Santos e de Maria Eliene dos Santos.

O pretendente: MAILSON AVELINO FIGUEIREDO DA SILVA, profi ssão: vigilante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/01/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Augusto da Silva e de Vanilda 
Aparecida Figueiredo da Silva. A pretendente: ALINE CÂMARA DO NASCIMENTO, 
profi ssão: instrumentadora cirúrgica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 03/01/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Auri Luiz do Nascimento e de Miriam Aparecida Câmara do Nascimento.

O pretendente: DINARTE ROGERIO DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 22/05/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton de Souza e de 
Maria Aparecida Manoel. A pretendente: MARIA SULAMITA LIMA DE OLIVEIRA, pro-
fi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Matões - MA, data-nascimen-
to: 04/09/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Cordeiro de Oliveira e de Maria de Lourdes Lima.

O pretendente: ALBERTO RODRIGUES MARQUES, profi ssão: ajudante em manu-
tenção de cabo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/07/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Car-
doso Marques e de Maria Jose Rodrigues de Lima. A pretendente: JÉSSICA DE SOUZA 
D'AGRELLA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 07/02/1991, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Anto-
nio de Souza D'Agrella e de Angelina Natalina Scotti D'Agrella.

O pretendente: DANIEL FERREIRA CARNEIRO, profi ssão: técnico em informática, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/04/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio João Martins Carneiro e 
de Rosa Adriana Ferreira Carneiro. A pretendente: DAYANE VARGAS PAMOCENE, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Cascavel - PR, data-nasci-
mento: 22/11/1991, residente e domiciliada em Curitiba - PR, fi lha de Antonio de Oliveira 
Pamocene e de Ana Veronica Vargas Pamocene.

O pretendente: MICHAEL DE SOUZA ALMEIDA, profi ssão: meio ofi cial de elétri-
ca, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
07/09/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emerson 
Borges de Almeida e de Eliana de Souza Sicko. A pretendente: ANA SOUSA DE LIMA, 
profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 05/01/1993, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de José 
Cicero de Lima e de Teresa Rosangela Sousa de Lima.

O pretendente: JOABE LIMA DAS NEVES, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/10/1995, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel José das Neves e de Lucia Helena Ferreira Lima das 
Neves. A pretendente: KATHLEEN BELLI BEZERRA, profi ssão: operadora de caixa, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Curitiba - PR, data-nascimento: 17/06/1996, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Veronico Bezerra e de Rosleine Belli.

O pretendente: FERNANDO CARVALHO SANTOS, profi ssão: chefe de açougue, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Santa Cruz do Piauí - PI, data-nascimento: 20/05/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson dos Santos Sobri-
nho e de Francisca Maria Carvalho Santos. A pretendente: KARINNE PEREIRA LIMA 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios - AL, 
data-nascimento: 16/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nivaldo Vieira Lima da Silva e de Maria Luciene Pereira da Silva Lima.

O pretendente: ISAIAS JOSÉ ALBUQUERQUE, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 29/04/1977, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Abel Milton de Albuquerque e de Josefa 
Terezinha de Souza. A pretendente: SIMONE DE FREITAS, profi ssão: copeira hospi-
talar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/05/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Irene de Freitas.

O pretendente: SIDNEY DE OLIVEIRA PEREIRA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/12/1977, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Eustáquio Pereira e de Sônia de 
Oliveira Pereira. A pretendente: ANDREZA MARTINS IZABEL, profi ssão: auxiliar de 
serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
02/07/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Mar-
tins Izabel e de Maria Aparecida Teixeira Izabel.

O pretendente: RONALDO MIRANDA GUSMAO JUNIOR, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/03/1993, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Ronaldo Miranda Gusmao e de Zilmar Alves 
Ribeiro. A pretendente: ANNA PRISCILLA DE MELO SILVA, profi ssão: jovem aprendiz, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/07/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Lopes da Silva e de 
Sonia Maria de Melo Lopes da Silva.

O pretendente: ALEX PINTO DE OLIVEIRA, profi ssão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 07/01/1974, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Pinto de Oliveira. A pretendente: 
MEIRE MARIA DE SOUSA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Piquet Carneiro - CE, data-nascimento: 10/04/1979, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Mareco de Sousa e de Margarida Maria Prudente 
de Sousa.

O pretendente: BRUNO THEODORO, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/11/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Percival Theodoro e de Rita de Cassia Carvalho dos 
Santos Theodoro. A pretendente: PALOMA OLIVEIRA DANTAS, profi ssão: assisten-
te administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Aran-
tes Dantas e de Eliane Oliveira de Andrade.

O pretendente: EUJACIO GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: coletor, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Ilhéus - BA, data-nascimento: 11/02/1982, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmano Carneiro da Silva e de Maria Gon-
çalves de Souza. A pretendente: CRISTINA SANTOS RAMOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Domingos do Capim - PA, data-nascimento: 06/06/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Santos Ramos e 
de Cecilia Ferreira dos Santos.

O pretendente: SILAS SOARES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/12/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Anacleto da Silva e de Rosineide Soares 
da Silva. A pretendente: THALITA CRISTINA SALINEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/03/1995, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudemir Alberto Salineiro e de Maria 
Cristina Leme.

O pretendente: ROBERTH DE SOUZA MARTINS CIRILO, profi ssão: eletricista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/09/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ednaldo Martins Cirilo e 
de Marcia de Souza Tupina. A pretendente: MICHELE GOBI DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/10/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Gomes da 
Silva e de Rosilene Gobi.

O pretendente: MARCELO PEREIRA DA FONSECA, profi ssão: conferente, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/05/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alcides Pereira da 
Fonseca e de Maria Eva Alves Pereira. A pretendente: FRANCINELMA DA SILVA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 16/11/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Zilda Malaquias da Silva.

O pretendente: DILSON BARROS CORREIA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/08/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dilson Gonçalves Correia e de Francisca Bar-
ros de Oliveira. A pretendente: ADRIANA AMARAL DOS SANTOS, profi ssão: agen-
te de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/06/1993, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Antonio Santana dos 
Santos e de Leticia Amaral de Sousa.

O pretendente: ERNESTO RÔNEI RODRIGUES CRUZ, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 10/06/1987, residente e 
domiciliado neste Capital - SP, fi lho de Waldomiro Cruz e de Ananilia Rodrigues Cruz. 
A pretendente: PALOMA APARECIDA BARBOSA SOLERA VIDAL, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudinei 
Solera Vidal e de Antonia Maria Alves Barbosa.

O pretendente: CELSO RODRIGUES CÔRTES, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Águas Formosas - MG, data-nascimento: 17/10/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elpidio Rodrigues Côrtes e de Alice 
Alves Côrtes. A pretendente: ANA LUIZA MOREIRA FERREIRA, profi ssão: encarre-
gada de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Sertânia - PE, data-nascimento: 
10/07/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Evaristo 
Ferreira e de Francisca Moreira Ferreira.

O pretendente: SAULO HEBER MIRANDA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante 
de cozinha, estado civil: solteiro, naturalidade: Itaguaçu - ES, data-nascimento: 
13/06/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Levi 
Gomes dos Santos e de Maria Geralda Miranda Gomes dos Santos. A pretendente: 
MARIA DAS CANDEIA PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 31/12/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Gois da Silva e de Damiana Pi-
nheiro da Silva.

O pretendente: ORLANDO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Chopinzinho - PR, data-nascimento: 30/10/1960, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Maria Jesus Nascimento da 
Silva. A pretendente: SOLANGE VICENTE CAVALCANTE DA SILVA, profi ssão: aju-
dante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/12/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Es-
perdião da Silva e de Cicera Cavalcante da Silva.

O pretendente: CARLOS VALLILLO JUNIOR, profi ssão: técnico de informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/11/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Vallillo e de Magda Flora-
lis Vallillo. A pretendente: TANIA QUIMES DE OLIVEIRA, profi ssão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/09/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Quimes de Oliveira e de Ana 
Aparecida.

O pretendente: NICOLAS FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: enfermeiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/06/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Nunes dos Santos e de Zildete 
Fernandes da Rocha dos Santos. A pretendente: KAROLINI DE SOUZA BARBOSA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 25/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Anilson 
Barbosa e de Celina Gonçalves de Souza.

O pretendente: ADRIANO FARIAS VIEIRA, profi ssão: lider operacional, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/02/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Aparecido Cruz Vieira e de Maria 
Aparecida de Farias Vieira. A pretendente: DAIANA REIS ALVES, profi ssão: analista de 
suporte e atendime, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 25/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero da 
Silva Alves e de Maria Raimunda Santos Reis.

O pretendente: LUIS FELIPE PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: meio ofi cial de pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 19/11/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Gois da Silva e de 
Damiana Pinheiro da Silva. A pretendente: RUTH DE SOUSA SILVA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 30/08/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Xavier da Silva e 
de Maria Jarinete de Sousa Silva.

O pretendente: FLÁVIO DE SANTANA SANCHES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos Bezerra Sanches e de Maria 
Isabel de Santana. A pretendente: ADOLPHO RODRIGUES SOUZA, profi ssão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/07/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel Firmino Souza e de 
Adalgisa Rodrigues Souza.

O pretendente: WOSDLEY DE ASSIS OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 01/07/1975, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis Oliveira e de Idalice 
da Silva Oliveira. A pretendente: DIANNE BARROS DA SILVA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/09/1982, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Expedito João da Silva e de 
Iraildes Barros da Silva.

O pretendente: JAIR JOÃO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de laboratório, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/10/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Manoel da Silva e de Noemia Men-
des da Silva. A pretendente: ÉRICA SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 12/04/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vanilda Ferreira de Souza.

O pretendente: LUCIANOO PEDROSO DOS SANTOS, profi ssão:, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/11/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jesuino José dos Santos e de 
Lucia Maria de Oliveira Pedroso dos Santos. A pretendente: ANA PAULA JULIÃO, 
profi ssão:, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/05/1990, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Luiz 
Julião e de Alice Ramos da Silva.

O pretendente: JOSÉ ANDERSON DO NASCIMENTO, profi ssão: moto boy, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Joaquim do Monte - PE, data-nascimento: 
03/01/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anto-
nio Manoel do Nascimento e de Maria Graciete da Silva. A pretendente: NAYANE 
MATOS GOMES, profi ssão: auxiliar de montagem de materi, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/09/1995, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de Lucemar Gomes da Silva e de Terezinha do Nascimento 
Matos.

O pretendente: SIDNEY DA SILVA, profi ssão: pescontador, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/06/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Geraldo da Silva e de Diva Aparecida Pinto da 
Silva. A pretendente: JACIARA CASTELO BRANCO CALADO, profi ssão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: Porto Calvo - AL, data-nascimento: 05/10/1981, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Gusmão Calado e 
de Ana Lúcia Castelo Branco Calado.

O pretendente: DIEGO FERNANDO DA SILVA, profi ssão: aplicador de adesivos, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 14/03/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Fernando da Silva e de Maria de 
Fatima da Silva. A pretendente: ANDRÉA KARLA REIS DOS SANTOS, profi ssão: auxi-
liar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Paulista - PE, data-nascimento: 
02/11/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo 
Lopes dos Santos e de Maria Anita Reis.

O pretendente: GIVANILDO MIRANDA CLEMENTE, profi ssão: borracheiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/07/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Miranda Clemente e de Janete 
Lourenço Clemente. A pretendente: AMANDA REGINA DO NASCIMENTO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 05/05/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josnaldo Aprigio do Nas-
cimento e de Elaine Anair Tiene do Nascimento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CARLOS ALBERTO MAKIUCHI, profissão: professor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: República Argentina, data-nascimento: 22/01/1970, 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, filho de Kenji Makiuchi e de 
Itsuko Fukunaga. A pretendente: DENISE NATSUMI SATO, profissão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/12/1969, 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, filha de Masaiuki Sato e de 
Hatuko Helena Sato.

O pretendente: RODRIGO ARAUJO DE SOUZA, profissão: arquiteto, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/11/1984, residente e 
domiciliado em São João Clímaco, São Paulo - SP, filho de Raimundo Jubemario 
de Souza e de Clélia Freitas Araujo de Souza. A pretendente: NAIMARA DEME-
TRE NAMI SILVESTRE, profissão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: 
Porto União - SC, data-nascimento: 21/10/1990, residente e domiciliada na Vila 
Madalena, São Paulo - SP, filha de Wilton Silva Silvestre e de Sonia Regina 
Demetre Nami Silvestre.
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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente.: EDSON NOUVARK DE SOUZA SILVA, natural de Itaberaba, BA, nasc.: 
23/11/1979, profi ssão: açougueiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Antonio Pereira da Silva e de Sueli de Souza Silva. A pretendente.: 
SHEILA MARIA FERNANDES DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 08/08/1988, 
profi ssão: gerente, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: João Galdino Fernandes da Silva e de Maria Goretti da Silva.

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



Dentro de uma 

organização 

educacional, o que 

é mais importante: 

liderar ou educar? 

Provavelmente, você já se 
deparou com essas duas 
ações isoladamente. 

Entretanto, a união delas pode 
trazer resultados e transforma-
ções incríveis para as escolas 
e as mais variadas instituições 
de ensino. 

Há muito tem se falado sobre 
o papel do líder em todos os 
tipos de organizações e insti-
tuições. Abraham Lincoln deu 
uma defi nição muito sábia para 
esse papel: “A maior habilida-
de de um líder é desenvolver 
habilidades extraordinárias em 
pessoas comuns”.

Atualmente, todas as orga-
nizações buscam mais do que 
alguém que saiba exercer a 
“Liderança Situacional”, im-
portante modelo de Hersey 
e Ken Blanchard, no qual o 
líder se adapta ao perfi l de 
cada profi ssional. Hoje, o estilo 
mais procurado pelas escolas e 
instituições é a liderança edu-
cadora, um “plus” da liderança 
situacional que tem por essên-
cia acreditar no potencial da 
equipe e preparar um ambiente 
que estimule a aprendizagem, 
o desenvolvimento e a adapta-
ção às mudanças. 

O líder educador não só 

ensina, mas também aprende 
com os liderados. Isto é, ele não 
se coloca em uma posição de 
superioridade que o limita de 
participar da execução de ta-
refas, mas conquista o respeito 
da equipe com as lições diárias 
de ética, companheirismo, 
paciência e educação.

Os líderes educadores têm 
forte empatia pelas pessoas 
e se interessam pelo traba-
lho de sua equipe. Investir 
na capacidade dos liderados 
signifi ca investir na sua escola 
ou instituição, e é por isso que 
devemos sempre construir 
novos paradigmas de liderança 
e educação. Desta forma, o 
gestor educador passa a ser 
uma referência, um modelo.

Independentemente do con-
texto em que o líder educador 
esteja inserido, ele é a pessoa 
chave para a integração e o 
desenvolvimento dos recursos 
humanos. Experimente ser 
um líder educador e desen-
volva novas habilidades para a 
construção de uma liderança 
educacional efi caz e transfor-
madora. Juntos, todos podem 
exercer suas missões com 
excelência!

(*) - Mestre em neuropsicologia, 
liderança educadora e especialista 

em desenvolvimento das 
competências de liderança 

organizacional e pessoal, é referência 
em ampliar o poder pessoal e a 

autoliderança das pessoas, por meio 
de palestras, coaching, treinamentos 

e livros (www.edushin.com.br).

Seja um
líder educador 

Eduardo Shinyashiki (*)
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O pretendente: LEANDRO DE BARROS NASCIMENTO, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 14/10/1979, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Teotonio do Nascimento e de Lucinda de 
Barros Nascimento. A pretendente: KARLA FERNANDA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 17/11/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Fernando da Silva e de Maria 
de Lourdes Fernando da Silva.

O pretendente: ALAN GOMES DA SILVA, profi ssão: operador de máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 14/04/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Gomes da Silva e de Evania Gomes 
da Silva. A pretendente: CLÁUDIA MATIAS DE FREITAS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Palmeira dos Índios - AL, data-nascimento: 29/09/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joacir Lopes de Freitas e de Gileuza 
Matias Gomes.

O pretendente: LEONARDO FERREIRA LIRA, profi ssão: niquelador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 26/09/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Albanêsa Ferreira Lira. A pretendente: 
THEREZA FERREIRA ANACLETO, profi ssão: auxiliar de expedição, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 30/12/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sagres Anacleto e de Zenaide 
Ferreira Alves.

O pretendente: PAULO DIOGO DA SILVA BRITO, profi ssão: assessor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santa Isabel do Pará - PA, data-nascimento: 
07/09/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo da Silva Brito e 
de Roziana Brito da Silva. A pretendente: JÉSSICA VINAGRE PUREZA DE SOUSA, 
profi ssão: peradora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Belém - PA, data-
nascimento: 09/02/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Fonseca de Sousa e de Ana Vinagre Pureza.

O pretendente: VALCIR GROSSO QUIM, profi ssão: ferramenteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Andradina - SP, data-nascimento: 22/05/1964, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Guido Quim e de Julia Grosso Quim. A pretendente: EUNICE 
MARIA MORAES QUIM, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Itaquaquecetuba - SP, data-nascimento: 10/03/1955, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Claudio José de Moraes e de Firmina Maria de Jesus.

O pretendente: PAULO GALLO MURITIBA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 15/03/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rui Barbosa Muritiba e de Rosa Maria Gallo 
Barbosa Muritiba. A pretendente: VANESSA DE SOUZA PEREIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/02/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luci de Souza Pereira.

O pretendente: FILIPE PARPINELLI BORDONI, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
18/07/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ari Bordoni e de Solange 
Maria Parpinelli Bordoni. A pretendente: GLAUCIA MORAIS SANTOS, profi ssão: 
cirurgiã dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, 
data-nascimento: 30/01/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Raimundo Caetano dos Santos e de Francisca Morais Santos.

O pretendente: IVAR LODI RISSINI, profi ssão: gerente operacional, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Putinga - RS, data-nascimento: 27/04/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio José Lodi Rissini e de Neive Dall'Agnol 
Lodi Rissini. A pretendente: GABRIELA CANDIDA MATHEUS, profi ssão: gerente de 
rh, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 
10/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cristovam Matheus 
Delgado e de Verlucia Candida Matheus.

O pretendente: JOSÉ DE SOUZA SANTANA JUNIOR, profi ssão: policial militar, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Brasilândia - SP, data-nascimento: 
13/04/1977, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José de Souza Santana 
e de Angela Maria Abeline Santana. A pretendente: AMANDA PRISCILLA HUSEIN 
BIM, profi ssão: cirurgiã dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, data-nascimento: 28/12/1990, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Darcy Bim Junior e de Celoa Regina Husein Inaim Bim.

O pretendente: DEL FUJITA, profi ssão: jornalista, estado civil: divorciado, naturalidade: 
em São José dos Campos - SP, data-nascimento: 09/08/1964, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Nair Fujita. A pretendente: HERTA IWANOFF, profi ssão: 
advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-
nascimento: 10/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alexis 
Iwanoff e de Neli Maria Iwanoff.

O pretendente: MÁRCIO ROZZI, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 27/07/1973, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Claudio Rozzi e de Maria Izabel Buratto Rozzi. 
A pretendente: JOICE CAMARA SILVA, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 30/10/1978, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Antonio da Silva e de Noemi Camara da Silva.

O pretendente: DANILO MINJONI GARCIA, profi ssão: analista de produtos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 22/01/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adilson Pasquino Garcia e de Deise 
Minjoni Garcia. A pretendente: KÁTIA CRISTINA ALMEIDA MANOCCHI, profi ssão: 
engenheira eletricista, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-
nascimento: 15/04/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maurilio 
Marcelino Manocchi e de Rosana Almeida Nicacio Manocchi.

O pretendente: REGINALDO LAIATE BEZERRA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Odilon Bezerra e de Maria Adelia Dias Bezerra. 
A pretendente: GABRIELA FELICIANO DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 
25/01/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Vicente da Silva e 
de Jaide Maria Feliciano da Silva.

O pretendente: JOAQUIM JOSÉ NOVATO, profi ssão: gráfi co, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Botuporã - BA, data-nascimento: 08/04/1967, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Dilclides Novato e de Angelica Maria Novato. A 
pretendente: VANESSA ROQUE MADUREIRA COSTA, profi ssão: advogada, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Macaúbas - BA, data-nascimento: 17/05/1982, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Waldir Madureira Costa e de Ivaneide Rêgo 
Roque Madureira Costa.

O pretendente: BRUNO TERUEL VALDEZ, profi ssão: educador físico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 15/09/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Clementino Valdez e de Neide 
Marli Teruel Valdez. A pretendente: PAOLA DOMENICO, profi ssão: empresária, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Assis - SP, data-nascimento: 13/02/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Pedrão Domenico e de Lucia de 
Fátima Silva Domenico.

O pretendente: LUCAS DA SILVA FERREIRA ALVES, profi ssão: faturista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 30/01/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adelvan Ferreira Alves e de Cleize da Silva 
Bezerra Alves. A pretendente: CÁSSIA CAROLINA RAMOS ASPRÓN, profi ssão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-
nascimento: 04/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Angel 
Jaime Asprón Alvarez e de Rita de Cássia Octaviano Ramos Asprón.

O pretendente: HELENO HERCULANO RAMOS JUNIOR, profi ssão: regulador 
de sinistro, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, 
data-nascimento: 02/12/1978, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Heleno Herculano Ramos e de Aparecida Tavela Ramos. A pretendente: LILIAN 
ALEIXO DE ANDRADE, profi ssão: coordenadora de qualidade, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Igreja Nova - AL, data-nascimento: 18/11/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Leone Aleixo Andrade e de Maria Zita 
Pereira Santos.

O pretendente: ADAILTON FERREIRA DA CRUZ, profi ssão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Pirapora - MG, data-nascimento: 24/06/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Izalto Pereira da Cruz e de Adelia Ferreira 
Vieira. A pretendente: SIMONE TENÓRIO NOGUEIRA, profi ssão: advogada, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Santarém - PA, data-nascimento: 30/06/1979, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ramiro Nogueira e de Maria Rosilda Tenório 
Nogueira.

O pretendente: TATIANA DIAS DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 27/05/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Josefa Dias da Silva. A pretendente: 
NATALIA CAVALCANTE BAHIA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 20/01/1996, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio de Souza Bahia e de 
Patricia Alves Cavalcante.

O pretendente: RAPHAEL LOPES FRANCO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 02/04/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Sandro Franco e de Wanda Lopes Franco. A pretendente: 
LUNNA DE FREITAS RODRIGUES, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 09/12/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Batista Rodrigues e de Marcia 
Pacheco de Freitas Rodrigues.

O pretendente: FABIANO DE CARVALHO CAPOIA, profi ssão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 14/01/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dirceu Capoia e de Lucilia de 
Carvalho Capoia. A pretendente: THAÍS STEFOGLO SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Eduardo de Souza Silva e de Suely 
Stefoglo Silva.

O pretendente: RENAN FERNANDES RIBEIRO, profissão: fisioterapeuta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
15/06/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Roger Marçal 
Ribeiro e de Soraia Fernandes Fernandes Ribeiro. A pretendente: NATALÍ 
TEOTONIO DOS SANTOS, profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, data-nascimento: 30/06/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Hermes Teotonio dos Santos Filho e de 
Zilda Teresinha dos Santos.

O pretendente: VICTOR GUERRA DO NASCIMENTO, profi ssão: engenheiro mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
13/03/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Davilson Rufi no do 
Nascimento e de Angela Eliza Guerra do Nascimento. A pretendente: ANELISE 
DELGADO GODEGUEZ, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 11/12/1987, residente e domiciliada em São 
Caetano do Sul - SP, fi lha de Hilton Roberto Godeguez e de Adenise Claro Delgado 
Godeguez.

O pretendente: MAURI REGIS DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/07/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Regis da Silva e de Maria Joventina 
da Conceição. A pretendente: EDNA JOSINETE DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Camutanga - PE, data-nascimento: 03/08/1988, 
residente e domiciliada em Jacareí, fi lha de Luiz Damião da Silva e de Josinete 
Vicencia da Silva.

26º Subdistrito - Vila Prudente
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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:
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Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: RICARDO ANTONIO, solteiro, encarregado de máquinas, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 18/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Idalina Antonio. A pretendente: SHEILA DE OLIVEIRA, solteira, fi scal de loja, natural de 
São Paulo - SP, nascida em 16/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Nivaldo de Oliveira Junior e de Roseli de Almeida.

O pretendente: ROBERTO BRAGUIM PELLIM, divorciado, jornalista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 13/04/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de José Eugenio Pellim e de Ana Maria da Penha Braguim Pellim. A pretendente: PATRI-
CIA VARANELLI LOPES, solteira, empresária, natural de São Paulo - SP, nascida em 
04/01/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manuel das Neves 
Lopes e de Neusa Varanelli Lopes.

O pretendente: LUCAS QUIRINO SIMÕES, solteiro, professor, natural de Sorocaba 
- SP, nascido em 13/10/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
José Carlos Simões e de Jerusa de Almeida Quirino Simões. A pretendente: LETÍCIA 
DE OLIVEIRA MARONEZI, solteira, professora, natural de Ibiúna - SP, nascida em 
12/05/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo César Barros 
Maronezi e de Marilda de Oliveira.

O pretendente: CORNELIO COELHO DE CAMARGO FILHO, divorciado, aposentado, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 13/04/1953, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Cornelio Coelho de Camargo e de Terezinha de Jesus Pinto Camargo. 
A pretendente: SIMÔNE CUSTODIO DOS SANTOS, divorciada, administradora de 
empresas, natural de São Paulo - SP, nascida em 11/03/1974, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Miguel dos Santos e de Joana Custodio dos Santos.

O pretendente: ADEMAR IZIDRO PEREIRA, divorciado, pintor, natural de Areia - PB, 
nascido em 25/09/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel 
Pedro da Silva e de Maria Pereira da Silva. A pretendente: IVANETE MENDES DA SILVA, 
solteira, atendente de loja, natural de Remígio - PB, nascida em 19/01/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aniceto Vicente da Silva e de Maria Leonísia 
Mendes da Silva.

O pretendente: JOANES MACEDO LOPES, solteiro, motorista, natural de Vargem Ale-
gre - MG, nascido em 01/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Geraldo José Lopes e de Joana Darque Lopes. A pretendente: PATRICIA SOUZA 
BRAGA, solteira, estudante, natural de São Paulo - SP, nascida em 26/03/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Leite Neto e de Eunice Souza Braga.

O pretendente: GUSTAVO FERREIRA DE ALENCAR, solteiro, consultor de vendas, na-
tural de São Paulo - SP, nascido em 16/10/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Aristoteles Torres de Alencar Filho e de Eliana Ferreira da Silva Torres de 
Alencar. A pretendente: SUZANA FERREIRA DA SILVA, solteira, estudante, natural de 
São Paulo - SP, nascida em 05/03/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Gilson Ferreira da Silva e de Alesandra Ferreira da Silva.

O pretendente: RENATO SILVA DE ABREU, solteiro, cabeleireiro, natural de São Pau-
lo - SP, nascido em 26/08/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
José Antonio de Abreu Filho e de Rosinha Correia da Silva. A pretendente: GABRIELE 
MOREIRA CABRAL, solteira, assistente fi nanceiro, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 08/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ricardo das Dores 
Cabral e de Valdete Aparecida Cabral.

O pretendente: ISRAEL ALFONSO CEVALLOS CARRILLO, solteiro, músico, natural 
no Equador, nascido em 16/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Marco Antonio Cevallos e de Elva Leonor Carrillo. A pretendente: ANA PAULA DA 
CUNHA, solteira, bancária, natural de São José do Rio Preto - SP, nascida em 15/07/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ivanildo Corrêa da Cunha e de 
Sueli Aparecida Dias Aranha da Cunha.
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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A representante da ONU Meio Ambiente no Brasil, Denise 
Hamú, disse que a campanha terá duração de cinco anos 
e espera contar com parcerias governamentais e não 

governamentais  brasileiras. “A gente sabe o tamanho do Brasil, 
país número um em biodiversidade e com uma costa enorme”, 
ressaltou.

Um ponto importante da campanha é obter a colaboração de 
empresas para substituir ou reduzir o uso de plásticos em seus 
produtos. “É claro que não são as empresas que jogam o lixo (nos 
mares), são os usuários, mas a gente precisa ter uma parceria em 
todo o ciclo da produção. Se a gente só limpar as praias, amanhã 
teremos elas sujas de novo”, disse Denise Hamú. As conversas 
com as empresas para que elas substituam o plástico por produtos 
biodegradáveis já começaram, e está em curso um trabalho para 
mapear quais setores podem contribuir mais para a campanha.

A campanha pretende realizar seminários regionais para 
mapear hábitos locais que podem ser mudados, reduzindo o 
descarte de lixo pela população. O próprio local escolhido para 
o lançamento da Mares Limpos, o AquaRio, maior aquário ma-
rinho da América do Sul, por si só já foi bastante signifi cativo, 
por trazer uma mostra da biodiversidade marinha brasileira. O 
diretor-presidente do AquaRio, Marcelo Szpilman, destacou na 

Lançamento da campanha Mares Limpos, da ONU, no AquaRio, 

região portuária do Rio.

O lixo viaja quilômetros pelos mares chegando

a lugares distantes como o arquipélago de Abrolhos (foto)

e o Atol das Rocas.

Campanha da ONU
quer reduzir descarte de plásticos 

em rios e mares do Brasil
A redução do lixo marinho é alvo da campanha Mares Limpos, lançada pela ONU, no Rio de Janeiro. O 
objetivo é convencer pessoas e empresas a reduzirem o consumo de plásticos e evitar seu descarte
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abertura do evento que todos podem contribuir para a redução 
do lixo marinho. “O descarte incorreto de lixo nas praias e rios 
é uma forma infantil de lidar com a situação. Você esconde o 
lixo e acha que sumiu do planeta”, alertou  Szpilman, que é 
biólogo marinho.

O lixo despejado nas praias e rios viaja com as correntes 
marinhas, e suas consequências chegam a lugares distantes e 
inabitados, como o Atol das Rocas, a 270 km de Natal, e que já 
tem sua fauna afetada pela poluição. A pesquisadora  e ambien-
talista Maurizélia de Brito percorre regularmente as praias do 
local, recolhendo lixo como lâmpadas, sacolas pásticas, copos e 
garrafas. “Mesmo sem ter população, o lixo é um problema que 
só não se agrava no Atol das Rocas porque a gente não permite. 
Chega muito lixo de Fernando de Noronha, inclusive copinhos 
plásticos”, conta Maurizélia, que diz que retira os resíduos até 
mesmo dos ninhos de aves.

Além de trazer prejuízos à fauna marinha, que termina até 
mesmo ingerindo plásticos, o lixo também transporta espécies 
exóticas pelo oceano, fazendo com que invadam outros habitats 
e desequilibrem o ecossistema. “Vamos começar uma ação de 
fotografar e mandar para as empresas fotos das embalagens 
descartadas dos seus produtos no Atol das Rocas”, diz a pes-
quisadora (ABr).

Divulgação/TV Brasil

Irã pede cooperação 
internacional contra terrorismo

O presidente do Irã, Hassan Rohani, assegurou que seu país vai der-
rotar o terrorismo com “a unidade do povo persa” e pediu “cooperação 
regional e internacional” para acabar com este fl agelo, em resposta aos 
ataques praticados em Teerã. “O terrorismo é um problema mundial, 
por isso é necessário uma aliança global para a luta contra o extremismo 
e a violência”, disse Rohani em nota, na qual também ofereceu suas 
condolências aos familiares das vítimas dos atentados.

Os dois ataques terroristas na capital iraniana, reivindicados pelo grupo 
jihadista Estado Islâmico (EI), deixaram 12 mortos e dezenas de feridos 
no Parlamento e no mausoléu do aiatolá Khomeini. O presidente qualifi cou 
os ataques de “atos cegos e covardes de mercenários terroristas” contra 
pessoas inocentes. Esses atentados fortalecem, segundo o presidente, a 
“determinação na luta contra o terrorismo. A nação iraniana neutralizará 
qualquer complô inimigo através da unidade”, enfatizou o presidente. 
Os Guardiões da Revolução do Irã, por sua vez, vincularam os Estados 
Unidos e a Arábia Saudita aos atentados e prometeram “vingança”. 

Os terroristas - seis no total, todos eles mortos no incidente - invadiram 
o Parlamento e o mausoléu armados com fuzis Kalashnikov, pistolas e 
explosivos. Estes são os primeiros atentados do EI no Irã, país que con-
seguiu manter certa tranquilidade mesmo com os confl itos que assolam 
o Oriente Médio. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afi rmou em 
comunicado que os atentados não afetarão a vontade do povo iraniano 
e dos líderes do país em derrotar os terroristas, que “serão prontalmente 
eliminados com a ajuda de Deus” (Agência EFE).


