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“Os comunistas 
sempre souberam 
chacoalhar as árvores 
para apanhar no chão 
os frutos. O que não 
sabem é plantá-las...” 
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,4% Pontos: 
65.436,17 Máxima de +0,68% : 
65.624 pontos Mínima estável: 
65.178 pontos Volume: 6,19 
bilhões Variação em 2017: 
8,65% Variação no mês: 4,03% 
Dow Jones: +0,39% Pontos: 
21.637,74 Nasdaq: +0,61% 
Pontos: 6.312,47 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1845 Venda: R$ 3,1850 
Variação: -0,75% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,26 Venda: R$ 3,36 
Variação: -0,79% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1893 Venda: R$ 
3,1899 Variação: -0,65% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1370 
Venda: R$ 3,3300 Variação: 
-0,8% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,61% ao 
ano. - Capital de giro, 14,08% ao 
ano. - Hot money, 1,50% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.227,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,84% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,000 
Variação: -0,32%.

Cotação: R$ 3,1930 Variação: 
-0,93% - Euro (17h45) Compra: 
US$ 1,1468 Venda: US$ 1,147 
Variação: +0,62% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6510 Venda: R$ 
3,6530 Variação: -0,16% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5800 Ven-
da: R$ 3,8070 Variação: -0,26%.

turo: +0,38% Pontos: 66.015 
Máxima (pontos): 66.180 Míni-
ma (pontos): 65.660. Global 40 
Cotação: 948,103 centavos de 
dólar Variação: +0,2%.

A Petrobras foi a maior 
cliente do Banco Na-
cional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social 
(BNDES) no período de 2001 
a 2016, mostra o “Livro Ver-
de - Nossa história tal como 
ela é”, lançado na sexta-feira 
(14), pelo presidente da ins-
tituição, Paulo Rabello de 
Castro. No período, foram 
contratados R$ 128,5 bilhões 
pela petroleira.

Nas posições seguintes 
aparecem a Embraer (R$ 85,9 
bilhões), Odebrecht (R$ 51,7 
bilhões), Norte Energia (R$ 
34,9 bilhões) e Votorantim 
(R$ 31,9 bilhões). A Oi, opera-
dora de telecomunicação em 
recuperação judicial, ocupa 
a sétima colocação (R$ 31,4 
bilhões). Já o grupo J&F, dos 

     

Petrobras foi a maior cliente do BNDES 
de 2001 a 2016; J&F a 19ª colocada

empresários Joesley e Wesley 
Batista, fi cou na 19ª posição da 
lista (R$ 14,9 bilhões).

“Nosso objetivo é uma grande 
prestação de contas a respeito 
das dúvidas que ao longo do 
recente processo político foram 
suscitadas, levando em conta 
a atuação do BNDES”, disse 
Rabello de Castro. O livro tem 
mais de 200 páginas e uma 
série de informações sobre 
as atividades da instituição 
no período de 2001 a 2016. O 
presidente destacou que no 
atual processo político o banco 
acaba “fatalmente sendo indi-
retamente citado, mencionado 
ou lembrado”. 

Paulo Rabello de Castro 
confi rmou o nome de Carlos 
Thadeu de Freitas Gomes para 
a área fi nanceira. Também 

afi rmou que nesta segunda-
-feira (17), deve ser anun-
ciado o novo diretor da área 
de planejamento e pesquisa. 
Gomes substituirá Claudio 
Coutinho, que deixou o ban-
co na semana passada após 
posicionamento dado sobre a 
Taxa de Longo Prazo (TLP). 
Outro executivo que deixou o 
BNDES foi Vinicius Carrasco, 
da área de planejamento e 
pesquisa

“Perdemos dois excelentes 
colaboradores”, afi rmou Ra-
bello. Os dois estavam direta-
mente envolvidos nas discus-
sões sobre a taxa que está em 
discussão no Congresso para 
substituir a Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP) e que será 
usada nos fi nanciamentos do 
banco (AE).

No atual processo político o BNDES acaba “fatalmente sendo indiretamente citado,

mencionado ou lembrado”.

Os números mostram a 

ascensão comercial do setor.

São Paulo - O mercado de 
automóveis está aquecendo aos 
poucos e já projeta um cenário 
positivo para o futuro, para 
isso, basta observar os resul-
tados animadores divulgados 
recentemente com relação às 
vendas de usados do primeiro 
semestre. No balanço da eco-
nomia, onde vários setores tem 
demonstrado fragilidade nas 
vendas, o mercado de veículos 
vem retomando o crescimento 
gradativamente. 

Na comparação com o pri-
meiro semestre de 2016 as 
negociações de carros usados 
aumentaram 9,78%, esse nú-
mero foi divulgado no levanta-
mento da Fenabrave, e o cres-
cimento nas vendas de carros 
novos foi de apenas 3,65% no 
primeiro semestre de 2017. Foi 
registrada a comercialização de 
5,25 milhões de veículos comer-
ciais leves, picapes e furgões, 
caminhões e ônibus usados no 
país nos primeiros seis meses 
de 2017. No mesmo período 
do ano passado, o volume de 
vendas foi de 4,78 milhões de 
unidades. 

Os veículos com até três anos 
de uso, conhecidos como carro 
usado seminovo cresceu 23,7% 

Ministro da Indústria e 

Comércio, Marcos Pereira.

O ministro da Indústria e 
Comércio, Marcos Pereira, 
disse que a aprovação da re-
forma trabalhista foi um passo 
importante para construção 
de um ambiente de confi ança 
de investidores nacionais e 
internacionais. “Não obstante 
essa questão da crise política, 
os investidores estão vendo 
com muito bons olhos”, disse. 
Segundo ele, há uma aposta na 
economia brasileira e a nova 
legislação ajuda a dar mais 
segurança jurídica. “A maior 
reclamação, entrave ao desen-
volvimento do país, chama-se 
burocracia”.

Marcos Pereira se reuniu 
com o prefeito João Doria para 
discutir a participação do Brasil 
no Fórum Econômico Mundial, 
em março de 2018, em São Paulo, 
na edição latino-americana do 
evento. “Nós vamos apresen-
tar conjuntamente – governo 
municipal, estadual e federal –, 
em Davos, na Suíça, opções de 
investimentos para os grandes 
fundos e os investidores privados 
no país”, disse Doria. O fórum de 
Davos, como também é conhe-
cido, ocorre no mês de janeiro.

O ministro informou que a 
pasta está elaborando um pro-
grama com o Fórum Econômico 

Acordo para evitar 
bitributação

Argentina e o Brasil deverão 
assinar protocolo que atualiza 
acordo para evitar a bitributação 
de produtos e a evasão fi scal 
entre os dois países, na próxima 
Cúpula do Mercosul, que ocorre 
no próximo dia 21, em Mendoza. 
O anúncio foi feito em declaração 
dada à imprensa pelo ministro das 
Relações Exteriores e Culto da 
República Argentina, embaixador 
Jorge Faurie, que esteve no Brasil 
em reunião de trabalho com o 
ministro Aloysio Nunes Ferreira.

“É uma coisa muito importan-
te para os interesses dos dois 
países, para facilitar operações. 
Queremos concretizar coopera-
ções técnicas e similares”, disse 
Faurie. “O Brasil é o primeiro 
destino das exportações ar-
gentinas e, portanto, estamos 
interessados em que fl ua bem, 
as importações e exportações”, 
acrescentou. A Argentina é o 
terceiro destino das exportações 
brasileiras e o Brasil é o principal 
mercado para as exportações 
argentinas (ABr).

Líder do PMDB na Câmara, 

deputado Baleia Rossi.

O líder do PMDB na Câmara, 
deputado Baleia Rossi (PMDB-
-SP), afi rmou que o recesso 
parlamentar não deve ter im-
pacto na votação da denúncia 
contra o presidente Temer. A 
partir desta terça-feira (18), o 
Congresso entrará em recesso 
e retomará suas atividades na 
primeira semana de agosto. 
O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, marcou a votação 
da denúncia em plenário para 
o dia 2 de agosto. Rossi está 
confi ante de que até esta data 
a base governista agregará o 
número mínimo necessário de 
votos para vencer no plenário.

“Acho que nós tivemos uma 
vitória muito importante na Co-
missão de Constituição e Justi-
ça, com 41 deputados votando 
contra a denúncia. E agora,  
acho que o resultado da CCJ vai 
se refl etir no plenário, com uma 
vitória também importante do 
governo no plenário. Acho que 
o recesso não interfere”, disse. 
A oposição adiantou que não se 
esforçará para garantir o regis-
tro da presença em plenário. Já, 
o líder do PMDB garante que a 
base estará presente.

“Não achamos que um as-
sunto dessa importância pode 
fi car parado na Câmara. Nós 

Contas inativas
A Caixa Econômica Federal pagou 

mais de R$ 41,8 bilhões para 24,8 
milhões trabalhadores benefi ciados 
pela Lei 13.446/2017. O valor pago, 
até o dia 12 de julho, equivale a 96% 
do total disponível para saque (R$ 
43,6 bilhões). O número de trabalha-
dores que sacaram os recursos das 
contas inativas do FGTS representa 
82% das 30,2 milhões de pessoas 
benefi ciadas pela medida.
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Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.
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Rio - O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, minimizou 
na sexta-feira (14), em entre-
vista coletiva, a retração de 
0,51% da atividade econômica 
em maio em ante abril, medida 
pelo Índice de Atividade Eco-
nômica do Banco Central (IBC-
-Br). Segundo ele, o indicador 
tem metodologia diferente 
da usada no cálculo do PIB, 
medido pelo IBGE. De acor-
do com Meirelles, há vários 
indicadores diferentes, alguns 
com dados bastante positivos, 
outros “às vezes mostrando 
alguma acomodação, com 
alguma queda mensal”. 

“Uma economia que cai há mui-
to tempo agora começa a crescer. 
E o processo nunca é uniforme. 
É normal que haja processo de 
oscilação”, disse o ministro.

“É um item relevante, mas 
ele não é necessariamente um 
indicador do PIB. E como é 

Rio - O empresário Eike Batis-
ta e seus advogados produziram 
ao menos oito anexos da sua 
proposta de delação premiada 
que será entregue ao Ministério 
Público Federal (MPF) no Rio, 
apurou o Estado/Broadcast. 
Neste momento, os principais 
nomes citados na colaboração 
de Eike são o ex-presidente 
Lula, o ex-governador do Rio, 
Sérgio Cabral, e o ex-ministro 
da Fazenda Guido Mantega.

Eike deve detalhar lobby que 
teria sido feito por Lula em 
favor das empresas do grupo X. 

O empresário, no entanto, irá 
ponderar que o petista nunca 
fez nenhum pedido formal para 
que contribuísse nas campa-
nhas eleitorais. No caso de 
Mantega, ele pretende detalhar 
pedido do ministro para que 
fi zesse um pagamento de R$ 
5 milhões, no interesse do PT. 
Já Cabral teria cobrado propina 
de ao menos duas empresas 
de Eike, a petroleira OGX e a 

Empresário Eike Batista.
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Governo estuda mudança na lei de 
‘recuperação’ das empresas

tomada é um processo gradual, 
que o País já vem de dois meses 
consecutivos com saldo líquido 
de empregos. O ministro defen-
deu que a aprovação a reforma 
trabalhista nesta semana foi um 
passo fundamental em direção 
ao rumo certo, defendendo a 
importância de ter uma legis-
lação trabalhista atualizada. Se-
gundo ele, os próximos passos 
do governo serão no sentido de 
apresentar ao Congresso uma 
mudança na lei de recuperação 
das empresas, implementar 
uma centralização de registro 
eletrônico de duplicatas e re-
cebíveis e criar medidas que 
reduzam em mais de 40% o 
tempo de processamento de 
importação e exportação.

“Estamos trabalhando em 
algumas questões politicas, o 
mas fato concreto é que econo-
mia está retomando seu rumo”, 
declarou (AE).

mensal, é uma análise de alta 
frequência, é normal que tenha 
oscilações, inclusive por ajuste 
dos estoques. Mas isso não faz 
com que venhamos a alterar 
nossas previsões de crescimen-
to para o ano de 2017, achamos 
que são oscilações normais, 
naturais”, completou.

Meirelles lembrou que a re-

Eike já produziu 8 anexos 
de proposta de delação

OSX, braço de construção naval 
do grupo.

A defesa do fundador do 
grupo X está agora colhendo 
anexos de executivos e ex-
-executivos das empresas de 
Eike, que podem corroborar 
as suas declarações. Neste 
momento, há cinco executivos 
colaborando, segundo fontes. 
(AE).

Recesso ‘não vai impactar’ 
votação de denúncia

estaremos aqui pra votar e te-
mos certeza de que o governo 
terá no plenário uma vitória 
importante”, declarou Rossi. 
De acordo com o regimento 
da Câmara, uma sessão deli-
berativa pode ser aberta com 
o registro de pelo menos 257 
votos, mas o número é inferior 
ao mínimo necessário para 
autorizar o prosseguimento da 
denúncia. Pela Constituição, 
uma denúncia contra presi-
dente da República precisa ser 
autorizada por 342 deputados, 
o que representa dois terços 
dos 513 parlamentares da Câ-
mara (ABr).

Reforma ‘favorece’ 
confi ança de investidores

Mundial sobre a indústria 4.0. 
“É um tema importantíssimo, 
que está sendo discutido no 
mundo inteiro, a indústria da 
manufatura avançada, como 
se chama”, explicou, acrescen-
tando que o Brasil faz parte do 
Conselho do Futuro da Produ-
ção e Manufatura Avançada do 
Fórum de Davos. “Queremos 
mostrar essa nova face de São 
Paulo e do Brasil para o mundo 
e esse evento será importante 
nesse sentido”, avaliou.

Marcos acredita que as denún-
cias que pesam sobre o presiden-
te Temer devem ser resolvidas 
com celeridade. “Não é bom 
para o Brasil, que se troque em 
um mandato dois, três, quatro 
presidentes”, disse (ABr).

Cresceu a venda de carros 
usados no primeiro semestre

de acordo com a Fenauto, outra 
instituição que analisa informa-
ções do setor automobilístico.
Os números mostram a ascen-
são comercial do setor, que é 
refl exo direto da confi ança dos 
consumidores em arcarem com 
os compromissos de um fi nan-
ciamento. Em janeiro as vendas 
foram de 736 mil carros usados, 
e no mês de junho esse número 
subiu para 952 mil, segundo a 
Fenabrave. Este último dado 
já é um pouco maior do que os 
940 mil vendidos em julho de 
2016 (AE).



Mario Enzio (*)

Inimigos e 
Amigos

O que não são capazes 

os que querem 

o impossível ou 

intangível senão falar 

tudo que lhes convém 

para conseguirem o seu 

objetivo? 

Quando alguma pessoa 
quer alguma coisa que 
está fora de seu alcan-

ce, pode se tornar um inimigo 
amigo. Passa-se por alguém 
confi ável. Isso não lhe parece 
um cenário político? De que 
essa pessoa tem certo dom de 
passar um ar de credibilidade, 
que poderá prometer algo 
além de suas capacidades. 

Isso pode ocorrer, como 
o já tradicional pedido de 
empréstimo: “prometo que 
irei lhe pagar”. Se for um 
devedor contumaz, poderá 
não cumprir. Ou, daquele que 
recebeu mais de vinte pontos 
na carteira de habilitação: 
“prometo que é a última vez 
que pratico essa contraven-
ção”. Ou alguém que disse 
não ter participado de algum 
esquema de propina?  

Com isso, chega-se ao ponto 
de banalizar a palavra, de não 
se ter vergonha em se com-
prometer com alguém e, sem 
mais nem menos, assumir que 
nada daquilo poderia ser afi r-
mado. Não se trata de mudar 
de opinião, até porque só os 
tolos e medíocres insistem em 
ser convictos de seus erros. 
Esses são os tipos que mes-
mo se dedicando a aprender 
porque estão equivocados não 
conseguem se posicionar de 
maneira diferente.  

Pois é, tenho lido e ouvido 
com alguma frequência a 
frase: que alguém prometeu 
algo que não cumpriu. Quan-
do pergunto diretamente: já 
ocorreu de alguém se fazer 
passar por uma pessoa ami-
ga e lhe trair a confi ança? 
A resposta genérica e bem 

contextualizada é um sonoro: 
“creio que sim!” A afi rmação a 
esse “creio” é porque pessoas 
acreditam que o outro pode 
ter cometido aquele ato sem 
querer ou involuntário ou por 
interesse maior. Há que se 
compreender essa intenção 
quando alguém se obriga a 
fazer algo para outra pessoa. 

As coisas se complicam 
quando envolvem juras de 
amor, laços de amizade, re-
lação de crenças ou política. 
Tenho notado que votos e 
juramentos estão sendo que-
brados com relativa facilidade 
nesses tempos. Entendo que 
algumas pessoas não conse-
guem sustentar sua palavra 
de honra. Como, também, 
vejo nesse quadro de amizades 
que afl oram com a política 
que podem ser temporárias, 
ao se comprometerem por 
amizades ou inimizades ao 
sabor do cumprimento de 
determinadas ações.  

Um estrategista francês, 
Napoleão Bonaparte, dizia: 
“que a melhor maneira de 
manter a sua palavra é não 
dar”. Corresponderia ao estilo 
do não abra a boca se não tiver 
certeza de que possa cumprir. 
Acrescentaria que não fale se 
não tiver certeza. 

E, em cenários turbulentos, 
sei que isso é ainda mais difícil. 
O que falo hoje pode me fazer 
ter um inimigo amanhã? Não 
importa, pois terei novos ami-
gos que se valerão de minhas 
novas parcerias. Mas, e se 
esses amigos me traírem? Não 
importa, pois terei recuperado 
outros daqueles que foram 
meus amigos no passado. E se 
esses fi carem com um pé atrás 
com essa reaproximação?  
Não importa, pois sabemos 
que tudo pode mudar nos 
próximos dias.

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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Em busca de uma vida melhor, milhares de venezuelanos têm 

cruzado as fronteiras com os países vizinhos.

O número de pedidos de asilo 
apresentados por cidadãos 
venezuelanos no primeiro se-
mestre desse ano é quase o do-
bro dos apresentados durante 
todo o ano de 2016, alertou  a 
Agência das Nações Unidas 
para os Refugiados (Acnur). 
Os Estados Unidos(18.300 
pedidos), o Brasil (12.960), a 
Argentina (11.735), a Espanha 
(4.300), o Uruguai (2.072) e o 
México (1.044) são os países 
mais procurados. 

Durante todo o ano passado, 
cerca de 27 mil venezuelanos 
apresentaram pedidos de asilo 
em vários países, uma cifra 
que tem crescido até alcançar 
os 52 mil pedidos de janeiro a 
junho deste ano. “Estes dados 
representam apenas uma fra-
ção do total de venezuelanos 
que podem necessitar de pro-
teção internacional, dado que 
muitos não se registram como 
solicitantes de asilo, apesar 
de que fugiram por causa da 
violência e da insegurança, 

China: Nobel 
da Paz a Liu 
Xiaobo é 
‘blasfêmia’

Um dia após a morte do 
dissidente chinês Liu Xiaobo, 
Pequim denunciou na sexta-
-feira (14) que a concessão do 
Prêmio Nobel da Paz a ele foi 
uma “blasfêmia”.

“Conceder o prêmio a uma 
pessoa assim contradizia o 
próprio objetivo do prêmio”, 
acusou o porta-voz do Ministé-
rio chinês das Relações Exte-
riores, Geng Shuang. A morte 
do ativista foi muito criticada 
por diversos países.

Muitas nações pediram a li-
bertação de Xiaobo ao governo 
chinês para que ele pudesse ser 
tratado no exterior. De acordo 
com o porta-voz, Pequim fez um 
protesto ofi cial frente a Estados 
Unidos, Alemanha e França. 
Após a morte de Xiaobo, os 
respectivos líderes prestaram 
uma homenagem ao dissidente.

O chinês faleceu aos 61 ano 
após fi car semanas hospitali-
zado devido a um câncer de 
fígado. Ele sofreu falência múl-
tipla dos órgãos, de acordo com 
a equipe médica. Liu Xiaobo 
foi condenado em 2009 a 11 
anos de prisão por promover a 
“Carta8”, movimento que pedia 
a democratização do sistema 
político chinês. O dissidente, 
porém, recebeu liberdade 
condicional para poder tratar 
a doença (ANSA).

Imagem de divulgação da Nasa mostra uma das rachaduras na 

barreira de gelo Larsen C, que se desprendeu na Antártida. 

As informações são da 
Xinhua. Estudiosos do 
Reino Unido confi rma-

ram, na quarta-feira (12) que 
a enorme barreira de gelo 
Larsen C, com área de 5,8 
mil quilômetros quadrados 
(área equivalente ao Distrito 
Federal), separou-se da An-
tártida entre 10 e 12 de julho. 
Trata-se do terceiro episódio 
na parte Antártida que fi ca 
mais próxima da América do 
Sul, depois que as barreiras 
de gelo Larsen A e B entraram 
em colapso em 1995 e 2002, 
respectivamente.

Nathan Bindoff, chefe do 
Programa Oceanos e Crios-
fera do Instituto de Estudos 
Marinhos e Antárticos (IMAS), 
disse que a ruptura aceleraria 
o afi namento do gelo na Antár-
tida, o que signifi ca que mais 
rupturas são iminentes. “Os 
grandes icebergs que se se-
param das principais barreiras 
de gelo são um componente 

Papa fi xa placa 
de ‘proibido 
reclamar’

O papa Francisco colocou 
uma placa de “proibido recla-
mar” na porta do seu quarto. 
O líder católico está de férias, 
mas permanece na residência 
de Santa Marta, no Vaticano. 
A placa foi colocada recente-
mente no dormitório papal e 
alerta que, quem viola a norma, 
“sofre de uma síndrome de 
vitimização, com consequente 
queda de humor e capacidade 
de resolver os problemas”. 

“A sanção será dobrada quan-
do a infração for cometida na 
presença de crianças”, ameaça 
a placa. “Para dar o melhor de 
si, tem que se concentrar em 
seu potencial, e não em seus 
limites. Por isso, deixe de re-
clamar e aja para mudar sua 
vida para melhor”. A placa foi 
criada pelo psicólogo e psico-
terapueta Salvo Noé, autor de 
livros motivacionais, informou 
o site “La Stampa”. O terapeuta 
presenteou Francisco com a 
placa e o Papa prometeu colocá-
-la em seu escritório para dar 
risadas (ANSA).

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro abriu sua programação 

de aniversário com a Banda dos Fuzileiros Navais.

A Banda dos Fuzileiros Navais 
abriu na manhã de sexta-feira 
(14) a comemoração dos 108 
anos do Theatro Municipal do 
Rio de Janeiro, no centro da 
cidade, com apresentação na 
Cinelândia, em frente à imponen-
te construção no estilo eclético. 
No repertório da banda marcial, 
muita brasilidade com várias 
músicas  Asa Branca, Feira de 
Mangaio, Vassourinhas, Cidade 
Maravilhosa e Aquarela do Brasil, 
além do tradicional parabéns.

Na sequência, o público 
entrou para prestigiar a apre-
sentação dos alunos da Acade-
mia de Ópera Bidu Sayão e os 
estudantes da Escola Estadual 
de Dança Maria Olenewa, com 
coreografias para músicos  
Strauss, Mozart e Chopin, além 
dos solistas Mel Oliveira e San-
dro Fernandes no pas de deux 
do balé Don Quixote. O diretor 
artístico André Heller ressalta o 
momento de união dos corpos 
artísticos e técnicos com “todos 
que lutam pela cultura” e com 

Foi publicado sexta-feira (14), no Diário Ofi cial 
da União, o decreto  que detalha os valores que 
serão pagos aos benefi ciários do Cartão Reforma, 
do governo federal. O programa visa a melhorar as 
condições de vida de famílias com renda mensal 
de até R$ 2.811, por meio da reforma, ampliação 
ou conclusão das moradias, sem necessidade de 
devolução posterior do valor.

O auxílio varia conforme a categoria de obra 
planejada e a composição da família. Obras para 
fazer o sistema de esgoto sanitário poderão ser 
favorecidas com, no máximo, R$ 1.645,88. Já as 
famílias que quiserem ampliar moradias com mais 
de três moradores por dormitório receberão até R$ 
8.048,18. Residências sem banheiro de uso exclusivo 
serão custeadas com até R$ 5.009,84 e domicílios 
com cobertura inadequada, com até R$ 4.594,59.

Caso o objetivo seja concluir a construção, a 
família poderá obter um auxílio de R$ 7.000,21. 
Esse valor poderá ser destinado à complemen-
tação de instalações elétricas e hidrossanitárias, 
a revestimentos internos ou externos, incluindo 
pintura, e a forros e reforma da cobertura. Nessa 
classe, também são englobadas a instalação de 
pisos e esquadrias e a adaptação do imóvel para 
acessibilidade.

O benefi ciário deverá residir no local da reforma. 
Ele fi ca responsável por fornecer mão de obra, 
equipamentos e ferramentas para a execução dos 
serviços, mas contará com assistência técnica de 
profi ssionais da área, que farão visitas periódicas. 
A contribuição poderá ser concedida mais de 
uma vez à família, desde que não ultrapasse R$ 
9.646,07 (ABr).
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Desprendimento de iceberg da Antártida 
é “preocupante”, dizem cientistas

Cientistas australianos descreveram nesta quinta-feira (13) a ruptura de um iceberg de 1 trilhão de 
toneladas da Antártida como “profundamente preocupante”

a barreira de gelo Larsen B se 
separou”. Apesar do colapso 
ser um processo natural, Ian 
Simmonds, professor da Fa-
culdade de Ciências da Terra 
da Universidade de Melbourne, 
disse que o aquecimento global 
causado pelo homem acelerou 
o processo.

“A ruptura deste enorme 
iceberg da barreira de gelo 
Larsen C é profundamente 
preocupante. Isso ocorre 
após o colapso de uma parte 
da barreira de gelo Larsen B 
em fevereiro de 2002”, disse 
Simmonds. “As causas dessas 
rupturas são semelhantes. As 
temperaturas aumentaram 
drasticamente na região ao 
longo das últimas décadas. 
Isso signifi ca que as tempe-
raturas do verão fi cam agora 
geralmente acima do ponto de 
congelamento, e o derretimen-
to da superfície enfraquece 
signifi cativamente as barrei-
ras de gelo” (Agência Xinhua).

crítico da história da Antár-
tida”, disse Bindoff em uma 
declaração nesta quinta-feira. 
“As barreiras de gelo reforçam 
a camada de congelada da An-
tártida e diminuem a taxa de 
perda de gelo na região. Por-
tanto, um grande iceberg como 
este significa que veremos 

uma aceleração das geleiras 
aterradas atrás da barreira de 
gelo Larsen C.

“Surpreendentemente, essa 
aceleração das geleiras con-
tribuirá para o aumento do 
nível do mar nos próximos 
anos. Vimos precisamente esse 
efeito no nível do mar quando 

Cerca de 52 mil venezuelanos já pediram 
asilo no primeiro semestre deste ano

assim como pela incapacidade 
de poder sobreviver”, afi rmou 
numa coletiva de imprensa o 
porta-voz da Acnur, William 
Spindler.

“Graças a uma larga tradição 
de solidariedade nos países 
latinoamericanos, os cidadãos 
venezuelanos podem resi-
dir nos países limítrofes sob 
distintos tipos de residência 

temporária”, disse Spindler. 
Ele alertou contudo que 
“por causa de obstáculos 
burocráticos, de períodos de 
espera muito grandes e do 
alto preço das taxas, muitos 
venezuelanos optam por fi car 
numa situação irregular, em 
vez de usar os procedimentos 
de asilo ou migratórios para se 
regularizar” (Agência Télam).

Theatro Municipal do Rio de Janeiro 
comemorou 108 anos

o público que ama o Municipal.
“A gente está falando da 

importância da arte, 108 anos 
de resistência mesmo, das coi-
sas mais fantásticas, de como 
Toscanini, Maria Callas, até os 
grandes heróis da nossa música 
popular, grandes personagens 
brasileiros, Clementina de Je-
sus, Caetano Veloso,  Gilberto 

Gil, todo esse pessoal que já 
passou pelo palco, né. Villa-
-Lobos, Nelson Rodrigues, são 
tantas coisas, mas hoje é um 
dia muito especial dos corpos 
artísticos, onde eles oferecem 
junto com toda a nossa equipe 
para o teatro um dia inteiro de 
entrada franca para o público”, 
disse (ABr).

Os valores que serão pagos aos benefi ciários 
do Cartão Reforma
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Como interpretar a 
linguagem corporal?

No ambiente de 

trabalho, quais são os 

principais cuidados 

que precisamos ter com 

as nossas expressões 

corporais? 

Será que a nossa linguagem 
não verbal está coerente 
com o que dizemos, por 

exemplo, durante uma reunião 
ou negociação? Um erro muito 
comum das pessoas é não pres-
tar atenção em suas próprias 
expressões e nas expressões 
de quem está ao redor no dia 
a dia. O primeiro passo para 
compreender o que o corpo 
diz é acompanhar o movimento 
da outra pessoa - é a chamada 
técnica do espelhamento. 

Nós temos cinco bilhões 
de neurônios-espelhos que 
têm uma função: espelhar 
em nosso próprio cérebro as 
ações do outro. Quando pres-
tamos atenção nas ações do 
outro, ativamos a empatia e a 
compaixão e, de forma sutil e 
elegante, seguimos a postura, 
a expressão do rosto, os movi-
mentos dos braços, o tom e o 
ritmo da voz, a forma com que 
as palavras são empregadas. 
É como se o outro estivesse 
de frente ao espelho e, com o 
surgimento de um sentimento 
de confi ança, a comunicação se 
torna mais agradável.

Ao entender esses pontos 
básicos da expressão corporal, 
fuja da superfi cialidade. Olhe 
nos olhos da pessoa com a qual 
está se comunicando para, 
assim, passar a mensagem de 
que está atento, presente na 
conversa e de que irá transmitir 
confi abilidade. Fugir do olhar 
cria um sentimento de descon-
fi ança, e isso no ambiente de 
trabalho não é nada bom.

Outra dica para desenvolver 

no seu dia a dia: exercite sorrir 
internamente. Ao fazer essa 
ação, ativamos uma parte do 
cérebro responsável por lem-
branças positivas, o que nos 
conduz a uma comunicação 
leve e confi ável. É importante, 
por exemplo, para encontrar a 
solução de um possível proble-
ma, pois passamos a mensagem 
de otimismo e segurança. 

A próxima etapa é entender 
o tom de voz. Seja fl exível e 
acompanhe o ritmo do inter-
locutor para criar sintonia e 
estabelecer empatia, uma re-
lação de proximidade. Porém, 
se a outra pessoa fala de uma 
maneira muito acelerada, dimi-
nua o seu tom para estabelecer 
outro espelhamento - assim, 
ela seguirá com o seu ritmo e 
amenizará a ansiedade. 

E a forma de se vestir? Já 
reparou que isso pode revelar 
muitas características compor-
tamentais? Se o ambiente de 
trabalho não exige roupas for-
mais, permita-se utilizar peças 
informais, porém cuidado para 
não utilizar vestimentas que 
transmitam um ar de relaxo ou 
descontração demais. Roupas 
limpas e bem passadas revelam 
uma imagem de alguém cuida-
doso e organizado. 

Claro que esses são os pontos 
mais simples para evidenciar 
uma leitura corporal. No en-
tanto, é preciso compreender 
profundamente o estado emo-
cional das pessoas para criar 
uma estrutura coerente com o 
objetivo e a proposta que de-
seja no ambiente de trabalho.

(*) - É mestre em neuropsicologia, 
liderança educadora e especialista 

em desenvolvimento das 
competências de liderança 

organizacional e pessoal. Referência 
em ampliar o poder pessoal e a 

autoliderança das pessoas para que 
obtenham atuações brilhantes em 
suas vidas (www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Festival de Inovação
Entre os próximos dias 25 e 27, no Teatro Cetip (Rua Coropé, 88, Pinhei-
ros) acontece a primeira edição do Whow! Festival de Inovação, reunindo 
workshops, sessões de experiência, debates entre as mentes mais disruptivas 
do mercado brasileiro, além de visitas guiadas e dinâmicas em mais de 70 
locais simultâneos especialmente selecionados da capital paulista em um 
circuito de três dias consecutivos. Os participantes poderão montar a sua 
própria “jornada de inspiração” instalando o aplicativo do festival ou direta-
mente no site do evento (www.whow.com.br). A agenda interativa poderá 
ser acessada de qualquer lugar, já que fi cará disponível online e offl ine. 

B - Curso para Barbeiros 
A Lunix Barber Shop, marca inovadora de cosméticos voltados à beleza 
masculina, promove no dia 7 de agosto, das 13h00 às 18h00, no Centro 
Técnico Lunix Profi ssional (Rua Cabo Estácio da Conceição, 260, metrô 
Capão Redondo), o 1º Workshop Unissex sobre “Cortes Clássicos dos 
Anos 40 e 50”. O evento será ministrado por 12 Bittencourt, da Barbearia 
Cavalera. Serão apresentadas técnicas de penteados, disfarce, cortes 
com fades e taper, além do famoso degradê. O workshop dá direito ao 
certifi cado de participação e é uma excelente oportunidade para atua-
lizar o conhecimento sobre como proporcionar aos clientes, o visual do 
momento. Mais informações tel. 5824-7105. 

C - Evento Náutico
O São Paulo Boat Show chega à 20ª edição consolidado como maior evento 
náutico indoor da América Latina, e acontecerá no São Paulo Expo - mais 
moderno centro de convenções da cidade - de 21 a 26 de setembro, prome-
tendo apresentar as principais novidades do setor. Este ano, os visitantes 
poderão conferir também as atrações do Padi Dive Festival, com tudo o 
que há de mais moderno para apaixonados por mergulho, além da pesca 
com a Feipesca. Com 8500 km de costa atlântica navegável e mais de 45 
mil quilômetros de rios, baías e lagos também navegáveis, o Brasil é um 
dos maiores mercados náuticos do mundo e atrai a atenção das principais 
marcas do setor. Saiba mais em (www.saopauloboatshow.com.br).

D - Segurança no Trabalho
Com o objetivo de ensinar os participantes a projetar, instalar, e padroni-
zar comandos tanto elétricos, como mecânicos, a ABIMAQ desenvolve o 

curso com o tema “NR-12: Para fabricantes de máquinas e equipamentos”. 
As aulas acontecem entre 31 de julho e 1 de agosto, na Av. Jabaquara, 
2925. O treinamento é destinado a gerentes, supervisores, engenheiros 
dos departamentos de engenharia, projetos e assistência técnica. As 
aulas serão ministradas por Sidney Esteves Peinado e Fábio de Souza 
Aguiar, ambos especialistas em segurança e manutenção de máquinas, 
e processos. Para mais informações e inscrição, acesse: (www.abimaq.
org.br) ou entre em contato pelos tels. 5582-6321/6313.

E -Maratona de Inovação
A Ambev abre as inscrições para a terceira edição do Hackathon, a 
maratona de inovação da cervejaria. Durante 24 horas ininterruptas, 
a empresa vai desafi ar os participantes a encontrarem soluções para 
melhorar a experiência de consumidores de cerveja. Os 100 jovens sele-
cionados devem pensar em saídas tecnológicas para os temas propostos 
durante os dois dias de desafi o, que acontece entre 5 e 6 de agosto, no 
espaço Cubo de coworking (Rua Casa do Ator, 919, Vila Olímpia). O 
grupo vencedor desenvolverá o projeto com apoio da cervejaria. Para 
se inscrever é necessário ter 18 anos ou mais. Iinscrição no site (www.
ambev.com.br/hackathon até o próximo dia 30 de julho.  

F - Trainees na Mercedes
Estão abertas as inscrições para o CAReer 2.0 – The Top Talent Program, 
principal iniciativa que busca novos talentos para a Mercedes-Benz do 
Brasil, empresa do Grupo Daimler e que atua como maior fabricante de 
caminhões e ônibus da América Latina e referência na comercialização 
de automóveis e de comerciais leves no País. Disponível para os jovens 
com bacharelado nas áreas de exatas e humanas, o programa tem como 
objetivo desenvolver futuros líderes para a Companhia. Este ano serão 
disponibilizadas 6 vagas para a fábrica de São Bernardo do Campo, em 
diferentes departamentos de atuação. Os interessados devem se inscrever 
pelo site (http://www.daimler.com/career/graduates/). 

G - Saúde e Evidência 
Entre os dias 17 e 19 de agosto, a Associação Médica Brasileira promove 
o Congresso Internacional de Saúde Baseada em Evidência - CISBE 
2017, que acontece na cidade de Fortaleza, no Centro de Eventos do 
Ceará com capacidade para 1200 participantes. O objetivo do evento é 

de trazer à discussão o uso das evidências científi cas para defi nição de 
protocolos e procedimentos, visando a economia dos recursos fi nancei-
ros, estruturais e humanos disponíveis para o atendimento em serviços 
de saúde públicos e privados. O encontro será uma oportunidade para 
estreitamento de laços com membros de instituições e entidades ligadas 
a medicina, que contribuem para melhorias nas condições de saúde e 
na expectativa de vida da população. Mais informações: (http://cisbe.
amb.org.br/).

H - Carne de Qualidade
Valdomiro Poliselli Júnior, empresário conhecido no mundo do rodeio, 
é também um grande produtor de carnes prime, seguindo os padrões 
norte-americanos de classifi cação e qualidade. Sua empresa, a VPJ Ali-
mentos, sediada em Pirassununga, foi agraciada pela segunda vez com 
o título de melhor produtora de carne de qualidade do Brasil. Atende 
restaurantes como o Barbacoa e empórios como o Santa Luzia, com 
cortes bovinos, ovinos, suínos e de aves. É dele um modelo de produção 
pioneiro, que envolve um “pool” de criadores, a importação de genética 
dos melhores touros Aberdeen Angus dos Estados Unidos e total controle 
em todas as etapas, do pasto até a mesa do consumidor. Saiba mais em 
(www.vpjalimentos.com.br). 

I - Concurso para Sommeliers 
Todo profi ssional quer ter seu trabalho reconhecido, por isso é impor-
tante estar atento às oportunidades. O concurso de ‘Sommelier do Ano’, 
promovido pelo Rio and Wine Food Festival, em parceria com a ABS-RJ, 
é uma delas. Com inscrição gratuita, ele é uma chance para o profi ssional 
do vinho testar seus conhecimentos, ganhar um troféu e ainda fazer um 
belo tour vinícola: a edição deste ano vai premiar o vencedor com uma 
viagem para a Nova Zelândia, patrocinada pelas Entidades New Zealand 
Trade and Enterprise e New Zealand Wine Growers. O evento acontece 
no dia 14 de agosto, com provas escrita, oral e prática. Inscrições e mais 
informações (www.riowineandfoodfestival.com.br).

J - #Diversidadeimporta
A Gerdau deu mais um passo importante para acelerar a moderniza-
ção de sua cultura e implantar um programa interno de valorização 
da diversidade. Esta semana, a Empresa tornou-se signatária da ONU 
Mulheres, a partir da assinatura dos Princípios de Empoderamento das 
Mulheres (WEPs - Women Empowerment Principles), reforçando o 
seu compromisso de promoção de igualdade entre homens e mulheres. 
Neste momento, a Companhia está ouvindo seus colaboradores em todo 
o mundo para elaborar um diagnóstico. A partir disso, serão traçadas 
as estratégias para contribuir com a evolução da carreira das mulheres 
na empresa. A Gerdau também está aberta para o diálogo sobre outros 
temas relacionados à diversidade que surgirem na pauta.

A - Festival de Inovação
Entre os próximos dias 25 e 27, no Teatro Cetip (Rua Coropé, 88, Pinhei-

curso com o tema “NR-12: Para fabricantes de máquinas e equipamentos”. 
As aulas acontecem entre 31 de julho e 1 de agosto, na Av. Jabaquara, 
2925 O treinamento é destinado a gerentes supervisores engenheiros

A atividade econômica registrou queda em maio. 
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central 
(IBC-Br) dessazonalizado (ajustado para o período) 
apresentou queda de 0,51%, comparado a abril, de 
acordo com dados divulgados na sexta-feira (14). 
Na comparação entre maio e o mesmo mês de 
2016, houve crescimento de 1,40%, de acordo com 
os dados sem ajustes já que são períodos iguais na 
comparação. Em 12 meses encerrados em maio, a 
retração fi cou em 2,23% e no ano, em 0,05%.

O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução 
da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a 
tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a 
Selic. O índice incorpora informações sobre o nível 
de atividade dos três setores da economia: indús-
tria, comércio e serviços e agropecuária, além do 
volume de impostos. Mas o indicador ofi cial sobre 
o desempenho da economia é o Produto Interno 
Bruto (PIB), calculado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE).

Consumidor 
paga menos 
ao parcelar 
fatura do 
cartão

A taxa média de juros do 
parcelamento do rotativo, 
usado para financiar a dívida 
do cartão de crédito que fica 
em aberto após o consumidor 
pagar o mínimo da fatura, 
chegou a 8,6% ao mês – ou 
170,9% ao ano – em junho, 
segundo levantamento da 
Abecs, associação que repre-
senta o setor de cartões. No 
mês anterior, a taxa praticada 
foi de 8,8% ao mês (174,9% 
ao ano).

Após a mudança na regra 
que limita o uso do rotativo 
por até 30 dias, ocorrida em 
abril, os principais emisso-
res de cartão, apesar de não 
serem obrigados, passaram 
a disponibilizar a opção de 
parcelamento da dívida do 
rotativo na própria fatura, 
permitindo ao consumidor 
financiar o saldo em aberto 
com juros menores e presta-
ções fixas. 

O custo da modalidade se 
mantém abaixo da taxa média 
cobrada no crédito rotativo, 
que também caiu no período, 
de 10,7% ao mês (237,1% ao 
ano), em maio, para 10,4% 
ao mês (227,2% ao ano), em 
junho, permanecendo entre 
os menores níveis históricos. 
O levantamento da Abecs é 
realizado com base em in-
formações das seis principais 
instituições financeiras do 
País (Abecs).

 O comércio varejista paulista faturou R$ 590,8 bilhões em 2016.

Segundo dados da Feco-
mercioSP, o comércio 
varejista paulista faturou 

R$ 590,8 bilhões em 2016, prati-
camente estável (0,1%) em re-
lação a 2015. Essa estabilidade 
veio após um período de dois 
anos de quedas consecutivas 
nas vendas do setor, que acumu-
lou perdas de 2,8% e 6,3% em 
2014 e 2015, respectivamente.

Para 2017, a Federação 
projeta uma alta real de 5% no 
faturamento do varejo paulista. 
A Entidade afi rma, porém, que 
os desdobramentos da crise 
política ao longo dos próximos 
meses serão decisivos para a 
consolidação dessa estimativa.

Ainda assim, a expectativa é 
mais positiva do que no mesmo 
período do ano passado. Diante 

A indústria paulista fechou 
o mês de junho com demissão 
de 9,5 mil trabalhadores, que-
da de 0,44% na comparação 
com o mês anterior. Na série 
com ajuste, o recuo chegou a 
0,18%. Já no 1º semestre, o 
resultado foi positivo em 10 
mil novas vagas de trabalho, o 
melhor resultado desde 2013. 
Na comparação nos primeiros 
semestres dos últimos três 
anos, as demissões somaram 
1 mil, 62,5 mil e 57,5 mil, res-
pectivamente. Os dados são da 
Pesquisa de Nível de Emprego 
do Estado de São Paulo, feita 
pelo Departamento de Pesqui-
sas e Estudos Econômicos da 
Fiesp e do Ciesp (Depecon).

De acordo com Fiesp, até 
dezembro de 2016 tivemos 21 
meses seguidos de emprego 
negativo. “Neste 1º semestre 
tivemos três meses positivos 
e três negativos. Estamos em 
fase de transição. Esperamos 
uma retomada mais pronuncia-
da do emprego na indústria no 
2º semestre. A regulamentação 
da terceirização, a emenda 
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Dia do Comerciante é marcado por 
otimismo e expectativa de crescimento
Comemorado neste domingo (16 de julho), o Dia do Comerciante tem o otimismo como o principal 
sentimento cultivado por varejistas e atacadistas paulistas, que vivem a expectativa pela retomada das 
vendas e das contratações de novos funcionários

mercado de trabalho também 
deve reagir. 

Em abril, o setor abriu 1.570 
vagas no Estado e encerrou o mês 
com 2.054.084 trabalhadores 
formais, sendo a maioria deles 
alocada nos setores de supermer-
cados (31,4%); outras atividades 
(16,2%); e lojas de vestuário, 
tecidos e calçados (12,5%). O 
impulso que a recuperação do 
varejo de São Paulo deve dar 
para a economia nacional é 
grande e, somado à retomada 
do setor atacadista paulista,pode 
ser decisivos para decretar o fi m 
do pior período de recessão da 
história brasileira. Os dois setores 
empregam, juntos,mais de 2,5 
milhões de pessoas com carteira 
assinada no Estado de São Paulo 
(AI/FecomercioSP).

da queda nas vendas, o ajuste 
no quadro de funcionários foi 
inevitável, e o comércio vare-
jista eliminou pouco mais de 

107 mil empregos com carteira 
assinada em 2015 e 2016. Com 
a recuperação já observada das 
vendas neste começo de ano, o 

Indústria paulista fechou 9,5 mil 
vagas de emprego em junho

A indústria de produtos alimentícios fechou de 2,3 mil vagas.
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constitucional do teto dos gas-
tos públicos, a nova legislação 
da exploração do petróleo, e 
agora a aprovação da reforma 
trabalhista, são um conjunto de 
medidas que devem reativar a 
economia do país dando mais 
ânimo para as contratações”, 
avalia a federação.

Entre os 22 setores acom-
panhados pela pesquisa para 
o mês de junho, apenas o de 

couro e calçados fi cou po-
sitivo, com geração de 233 
vagas. Seguindo, 17 fi caram 
negativos e 4 permaneceram 
estáveis. Do lado negativo, 
o destaque fi cou por conta 
de produtos alimentícios, 
fechamento de 2,3 mil vagas; 
impressão e reprodução de 
gravações (-1.332); bebidas 
(-1.302) e móveis (-1.118) - 
(AI/Fiesp-Ciesp).

Atividade econômica registrou queda de 0,51% em maio

O alto comissário de Direitos 
Humanos das Nações Unidas 
emitiu um comunicado pedindo 
à Venezuela que abdique da vio-
lência e do assédio a integrantes 
da oposição ao governo do presi-
dente Nicolás Maduro. No texto, 
Zeid Al Hussein afi rmou que está 
"profundamente preocupado" 
com a situação política do país. 
A informação é da ONU News.

Desde 1º de abril, 92 pessoas 
já morreram e 1519 fi caram 
feridas por conta dos protestos 
na Venezuela, segundo núme-
ros da Procuradoria-Geral da 
República. A ONU afi rmou que 

o governo deve tomar medidas 
para garantir que a Guarda Na-
cional Bolivariana e a polícia do 
país não usem de força excessiva 
contra os manifestantes. O Es-
critório de Direitos Humanos das 
Nações Unidas também recebeu 
vários relatos de que integran-
tes das forças de segurança da 
Venezuela estariam intimidando 
os cidadãos para esvaziar os 
protestos. Mais de 450 pessoas 
já foram levadas a tribunais mili-
tares por causa de suas opiniões 
contra o governo e milhares de 
manifestantes foram presos de 
forma arbitrária (ONU News)

ONU pediu à Venezuela para 
abdicar da violência
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Desengavetem os 
códigos de conduta

Temos nos deparado 

continuamente com 

notícias relacionadas 

à corrupção e lavagem 

de dinheiro envolvendo 

grandes empresas 

brasileiras

Organizações que fazem 
parte do nosso cotidia-
no, que são confi adas 

e respeitadas pela população, 
se converteram em fi nancia-
doras de esquemas espúrios 
para viabilizar a consolidação 
de seu posicionamento de 
mercado. É como se estivésse-
mos vivendo em uma sórdida 
releitura de Casa-Grande e 
Senzala, de Gilberto Freyre, 
em pleno século XXI, na qual 
os patriarcas, donos de tudo e 
de todos, pudessem impor suas 
vontades e caprichos sem se 
preocupar com qualquer tipo 
de retaliação. 

A única diferença é o alcance 
desses novos patriarcas, que 
agora vem se provando ser glo-
bal, afetando a vida de milhões 
de pessoas. A Lei Anticorrup-
ção, sancionada no Brasil em 
2013, passou a responsabilizar 
as empresas por práticas ilí-
citas contra a administração 
pública. Desde então, todas 
as companhias operando em 
território nacional passaram a 
revisar seus manuais de ética 
e integridade à luz dessa nova 
legislação, motivadas pela 
necessidade de assegurar que 
seus dispositivos de complian-
ce estivessem aderentes aos 
mandamentos da lei.

É verdade que a maioria das 
empresas nacionais possuem 
códigos de ética e conduta 
bastante rígidos, especialmen-
te aquelas reguladas pela CVM 
(Comissão de Valores Mobili-
ários). Um estudo realizado 
em 2016 pelo Top Employers 
Institute, com mais de 1.200 
empresas no mundo, indicou 
que todas as participantes, 
sem exceção, contavam com 
processos claros e defi nidos 
de ética e compliance.

A pesquisa buscou compre-
ender se, além da divulgação 
destes manuais, os funcioná-
rios das empresas participan-
tes também eram treinados em 
como identifi car e neutralizar 
indícios de corrupção dentro 

das empresas, bem como se 
tais procedimentos eram fa-
cilmente acessíveis por todos 
os colaboradores.

Um dos principais achados 
desse estudo, segundo aponta 
o relatório fi nal, é que no Brasil, 
apesar de 79% das corpora-
ções avaliarem regularmente 
o impacto e a efetividade de 
seus programas de confor-
midade - um crescimento de 
10% em relação a 2015 -, ainda 
vemos casos de corrupção 
sendo originados dentro das 
organizações, envolvendo 
especialmente suas lideranças 
mais seniores.

Isso signifi ca que não basta 
exigir dos colaboradores a lei-
tura e a assinatura dos códigos 
de conduta de forma mecânica. 
A falta de observação e cum-
primento dos processos de 
compliance, abre uma brecha 
perigosa entre o que é pregado 
pelos manuais e o que é pra-
ticado de fato por indivíduos 
mal-intencionados.

Além disso, possuir um 
código de ética e conduta 
apoiado em leis anticorrupção 
internacionais, como a norte-
-americana FCPA (Foreign 
Corrupt Practices Act) e a 
britânica UKBA (UK Bribery 
Act), ou mesmo com base 
em nossa legislação, pode ter 
pouca ou nenhuma utilidade se 
os principais executivos destas 
organizações acabarem se en-
volvendo em esquemas ilegais.

Do ponto de vista corpo-
rativo, o que justificaria a 
mobilização e o engajamento 
de toda uma empresa sobre a 
ética e governança corporati-
va, quando os exemplos dados 
pela liderança se encontram 
totalmente desalinhados aos 
valores que permeiam a pró-
pria cultura organizacional?

Entretanto, é preciso seguir 
em frente e acreditar. Em tem-
pos como os atuais, os comitês 
executivos devem continuar 
agindo com responsabilida-
de, não abrindo mão de suas 
crenças, analisando e punindo 
qualquer tipo de desvio de con-
duta dentro da organização, a 
fi m de garantir a perenidade 
dos negócios e sua reputação 
junto ao mercado.

 
(*) -É Country Manager do Top 

Employers Brasil.

Gustavo Tavares (*)

Jucá observou que a reforma trabalhista passará a vigorar em 

120 dias, tempo sufi ciente para que a MP tramite antes

que os efeitos da nova lei se façam sentir.

Segundo Jucá, há tempo 
sufi ciente para que a MP 
tramite antes que os efei-

tos da reforma se façam sentir.
“Essa medida provisória vai 

sair dentro de alguns dias, mas 
é importante dizer também que 
essa lei que nós sancionamos só 
vale daqui a 120 dias. Portanto, 
dentro desse prazo, a medida 
provisória vai alterar a lei para 
que ela comece a valer “.

O líder da minoria, senador 
Humberto Costa (PT-PE), teme 
que a MP não seja aprovada 
contemplando as alterações 
negociadas no Senado: “Nós 
não temos nenhuma certeza, 
nenhuma garantia de que os 
deputados e senadores vão 
manter intacto esse texto que 
porventura venha de uma nova 
MP”, afi rmou. A minuta prevê 
a alteração de diversos pontos 
que foram objeto de negociação 
na Casa, como o contrato de 
trabalho intermitente, o traba-
lho de gestantes e lactantes em 
ambiente insalubre e os valores 

A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o 
projeto do deputado Fernando Jordão (PMDB-RJ), 
que regulamenta a profi ssão de marinheiro de esporte 
e recreio. Conforme o texto aprovado, para exercer 
a profi ssão, o marinheiro deve trabalhar em embar-
cações de esporte e recreio não comerciais, além de 
portar alguma das habilitações da Marinha - arrais 
amador ou mestre arrais - para conduzir embarcações 
na chamada navegação interior, como rios e lagos.

Relator da matéria, o deputado André Figueiredo (PDT-

-CE) foi favorável ao texto na versão já aprovada pela 
Comissão de Viação e Transportes. “É necessário qualifi car 
a atuação profi ssional dos marinheiros de esporte e recreio, 
tendo em vista o risco inerente a essa atividade, que pode 
causar sérios danos à sociedade”, alertou. 

No entanto, ele sugeriu uma alteração, na forma de 
substitutivo, para excluir do projeto original o artigo que 
atribui à Marinha a competência para regulamentar a lei. 
Segundo ele, esse ponto pode ser questionado no futuro, 
já que a competência é do Executivo (Ag.Câmara).

Ninho modifi cou o texto para 

garantir o equilíbrio nas 

relações entre consumidores e 

fornecedores.

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara apro-
vou proposta que proíbe aos 
meios de hospedagem cobrar 
do consumidor taxa pelo 
cancelamento de reserva de 
acomodação, se este for soli-
citado com antecedência igual 
ou superior a 72 horas (ou três 
dias) do horário defi nido para o 
check-in no estabelecimento. O 
texto aprovado é o substitutivo 
do relator, deputado Severino 
Ninho (PSB-PE), ao projeto 
do deputado Luciano Ducci 
(PSB-PR).

O projeto original proíbe a 
cobrança de taxa relativa ao 
cancelamento da reserva de 
acomodações, sempre que for 
solicitado com, no mínimo, 
sete dias de antecedência do 
início da hospedagem. Porém, 
o relator considerou que a pro-
posta “pune rigorosamente os 
estabelecimentos hoteleiros no 
País”. Ninho disse que é preciso 
preservar o direito do consumi-
dor sem “causar sérios impactos 
negativos no mercado”.

No caso de cancelamentos 
realizados em prazo inferior 
a 72 horas, será admitida a 
cobrança, por parte dos meios 
de hospedagem, de taxa de 
cancelamento nas seguintes 
proporções:

I – se solicitada com ante-
cedência inferior a 72 horas e 
igual ou superior a 48 horas: a 
taxa não poderá exceder a 5% 
do valor total da estadia; 

II – se solicitada com ante-
cedência inferior a 48 horas e 

Agravante para 
desrespeito a 
consumidor com 
defi ciência

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos das Pessoas com Defi ciência 
aprovou proposta que torna mais 
grave o desrespeito ao Código de 
Defesa do Consumidor  (CDC) 
praticado contra pessoa com defi ci-
ência. Foi aprovado, com emendas 
de redação, o projeto do deputado 
Celso Russomanno (PRB-SP). O 
texto passa a considerar agravan-
tes dos crimes tipifi cados no CDC 
os cometidos contra pessoa com 
qualquer tipo de defi ciência. 

Atualmente, o Código considera 
agravante apenas os crimes prati-
cados contra pessoas com defi ciên-
cia mental. Ao analisar a proposta, 
o relator, deputado Otávio Leite 
(PSDB-RJ), concordou com a al-
teração, mas apresentou emendas 
para corrigir imprecisões de reda-
ção. “Muito embora concorde com 
a iniciativa, não posso deixar de 
apontar a imprecisão no emprego 
da terminologia ‘pessoa portadora 
de defi ciência’, em vez de ‘pessoa 
com defi ciência”, disse Leite. 

O relator também optou por 
excluir do texto a expressão “in-
terditada ou não”, que se referia 
ao fato de a pessoa com defi ciência 
ser plenamente responsável por 
seus atos ou não. O projeto será 
analisado ainda pelas comissões 
de Defesa do Consumidor; e de 
Constituição e Justiça. Depois, se-
gue para o Plenário (Ag.Câmara).

O deputado Vicente Candi-
do (PT-SP) apresentou uma 
nova versão do seu relatório 
à comissão da reforma política 
com previsão de R$ 3,5 bilhões 
para fi nanciar as eleições de 
2018 e cerca de R$ 2 bilhões 
para as eleições seguintes.

“O centro do debate é o 
fi nanciamento público. E, por 
ser financiamento público, 
nós temos de tomar muito 
cuidado com o regramento. 
Nós temos de ter eleições 
enxutas”, disse Candido. Essa 
é a terceira versão do relató-
rio à comissão, que trata das 
regras eleitorais, do sistema 
eleitoral e do fi nanciamento 
de campanhas. 

Para fi nanciar as campanhas 
eleitorais, será criado o Fundo 
Especial de Financiamento da 
Democracia (FFD), que não 
se confunde com o Fundo Par-
tidário, que será mantido. O 
FFD será distribuído e fi scali-
zado pela Justiça Eleitoral e fi -
nanciará todos os candidatos. 
Os recursos do fundo serão 
incluídos na lei orçamentária 
do ano do pleito. Para a eleição 

Temer ofereceu apoio 
a líder oposicionista 
venezuelano

Por meio de sua conta ofi cial 
no Twitter, o presidente Temer 
informou ter conversado sexta-
-feira (14), por telefone, com o 
líder oposicionista venezuelano 
Leopoldo López, a quem ofere-
ceu o apoio do Brasil. “Recebi 
telefonema de @leopoldolopez. 
Pareceu bem disposto e fi rme em 
sua luta pelo restabelecimento 
da democracia na Venezuela”, 
diz uma das quatro publicações 
feitas na conta de Temer nesta 
manhã. “Reafi rmei apoio do Brasil 
à sua plena liberdade e repúdio a 
prisões políticas”.

Economista e ex-prefeito do 
município de Chacao, Leopoldo 
López é um dos principais nomes 
da oposição ao presidente da Ve-
nezuela, Nicolás Maduro. Ele esta-
va preso em regime fechado desde 
2014, mas na madrugada do último 
sábado (8) foi transferido para 
prisão domiciliar, após decisão 
do Supremo Tribunal de Justiça 
venezuelano. Segundo a publica-
ção de Temer no Twitter, López 
agradeceu o apoio do Brasil em 
seus dias mais difíceis no cárcere e 
“pediu corredor humanitário para 
envio de alimentos e remédios 
para o povo”. Nos últimos meses, 
a Venezuela enfrenta sucessivas 
crises de abastecimento.

“O Brasil está ao lado do povo 
venezuelano. Há que respeitar o 
Estado de Direito, a democracia, 
os direitos humanos”, acrescen-
tou Temer no Twitter. Ainda no 
campo internacional, Temer teve 
uma reunião  com o chanceler 
da Argentina, Jorge Faurie, após 
o qual. segundo a assessoria do 
Palácio do Planalto, Temer seguiu 
para São Paulo, sem confi rmação 
de qual seria a agenda na capital 
paulista, nem previsão sobre seu 
retorno a Brasília (ABr).

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, fez hoje balanço das 

votações no primeiro semestre.

Após uma semana agitada 
com a votação da reforma tra-
balhista, o Senado já entra em 
clima de recesso. Ofi cialmente, 
as férias dos parlamentares 
começam na próxima terça-
-feira (18) e vão até o dia 31 
julho. No entanto, a votação, 
em sessão do Congresso, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2018 abriu caminho 
para que senadores e deputa-
dos antecipassem o recesso. O 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, fez um balanço das 
votações no primeiro semestre. 
Adiantou que um dos desafi os 
para os próximos seis meses 
será a votação da MP sobre a 
reforma trabalhista. 

Em entrevista à TV Senado, 
o presidente da Casa, Eunício 
Oliveira, fez um balanço dos 
seis meses de trabalho. “Nesse 
momento que o país enfrenta 
enorme difi culdade na sua eco-
nomia, a aprovação da reforma 
trabalhista abre a possibilidade 
de criarmos mais empregos tão 
necessários à população”, disse 
sobre a aprovação da proposta, 
que já foi sancionada pelo pre-
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MP que altera reforma trabalhista 
‘sai em alguns dias’, diz Jucá

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), informou que já está pronta a minuta da MP 
alterando pontos da reforma trabalhista aprovada pelo Senado e sancionada sem vetos
pelo presidente Temer

“voluntariamente” apresentem 
atestado de saúde autorizando 
esse tipo de trabalho. No texto 
sancionado, elas têm que apre-
sentar atestado “que recomen-
de o afastamento”.

Outro item da minuta es-
clarece que as comissões de 
representantes dos emprega-
dos não substituem o papel do 
sindicato nas negociações. O 
trabalhador intermitente terá 
direito a benefícios propor-
cionais, como férias, décimo-
-terceiro salário e repouso 
remunerado. Receberá o aviso 
prévio e poderá sacar 80% do 
FGTS, mas não terá direito ao 
seguro-desemprego. A minuta 
exclui a multa para o horista 
que aceitar uma convocação e 
não comparecer. Pela minuta, 
os trabalhadores que no total 
de um mês receberem menos 
de um salário mínimo terão que 
complementar a diferença para 
que a contribuição previdenci-
ária seja contabilizada para fi ns 
de aposentadoria (Ag.Senado).

das reparações por danos ex-
trapatrimoniais.

O parâmetro para fi xação 
das reparações judiciais passa 
a ser o teto dos benefícios da 
Previdência, e não mais “o 
último salário do ofendido”. 
Para diversos senadores, o 
texto original feria a isonomia 

entre os trabalhadores que 
ganham mais e os que ganham 
menos. O esboço da MP altera 
as condições em que se per-
mitiria o trabalho de gestantes 
em atividades insalubres de 
grau “médio” ou “mínimo” e 
lactantes “em qualquer grau”. 
Passa a ser necessário que elas 

Relator prevê R$ 3,5 bilhões para 
fi nanciar eleições de 2018

Vicente Candido: “O centro 

do debate é o fi nanciamento 

público”.
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a circunscrição eleitoral. Para 

o deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP), a fórmula de 
distribuição dos recursos 
do fundo para as próximas 
eleições privilegia os grandes 
partidos. “A meu juízo, isso 
não é democrático. Creio que 
até agosto poderemos ter 
uma fórmula mais equitativa 
baseada, sobretudo, no voto 
popular”, disse.

Pela regra, uma parte dos 
recursos será dividida a partir 
da confi guração das bancadas 
na Câmara e no Senado em 
agosto de 2017, e não apenas 
dos eleitos em 2014. Além das 
verbas do fundo, serão per-
mitidas doações de pessoas 
físicas até 10% do rendimento 
declarado no IR do último 
ano ou R$ 10 mil, o que for 
menor. As eleições de 2018 
terão uma regra mais branda, 
com doação de até R$ 10 mil 
por cargo. Assim, uma mesma 
pessoa poderia doar R$ 10 mil 
para cinco candidatos a depu-
tado e outros R$ 10 mil para 
dois candidatos a senador, por 
exemplo (Ag.Câmara).

de 2018, a proposta destina 
0,5% da receita corrente líquida 
(RCL) – calculada de junho de 
2016 a junho deste ano, o que 
daria cerca de R$ 3,5 bilhões, 
de acordo com o relator.

A partir de 2020, o valor do 
fundo será de 0,25% da receita 
corrente líquida (RCL) do ano 
anterior, algo em torno de R$ 2 
bilhões, segundo estimativa de 
Candido. A proposta também 
impõe teto de gastos para cada 
cargo em disputa, conforme 
o tamanho da população na 

Eunício  vai agir com diálogo sobre 
MP da reforma trabalhista

sidente Temer, tornando-se lei 
e entrará em vigor em quatro 
meses. 

Além da aprovação da re-
forma trabalhista, Eunício 
destacou a criação do Cartão 
Reforma, que permite a famílias 
de baixa renda construir e re-
formar as casas, e as propostas 
de liberação dos saques das 
contas inativas do FGTS e a con-
validação dos incentivos fi scais 
que acaba com a guerra fi scal 
entre os estados. Cearense, o 
presidente do Senado também 

ressaltou a liberação de R$ 
517 milhões para conclusão da 
última etapa da obra de trans-
posição do Rio São Francisco.

Para o próximo semestre, um 
dos desafi os será a análise de 
medida provisória que trata de 
pontos polêmicos da reforma 
trabalhista como o trabalho in-
termitente, a jornada de 12 horas 
por 36 horas e o trabalho em 
condições insalubres das gestan-
tes e lactantes, Eunício Oliveira 
prometeu agir “com serenidade, 
disposição e diálogo” (ABr).

Proibida a cobrança 
por cancelamento
de hospedagem

igual ou superior a 24 horas: a 
taxa não poderá exceder a 10% 
do valor total da estadia; 

III – se solicitada com antece-
dência inferior a 24 horas ou em 
caso de não comparecimento do 
hóspede ao estabelecimento: a 
taxa não poderá exceder a 25% 
do valor total da estadia.

Ainda conforme o substi-
tutivo, os valores adiantados 
para garantia de reserva de 
acomodação deverão ser resti-
tuídos ao consumidor no prazo 
máximo de 48 horas após a 
solicitação de cancelamento, 
permitido o desconto das taxas 
proporcionais. A proposta será 
analisada, em caráter conclusi-
vo, pelas comissões de Turismo; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Regulamentação da profi ssão de marinheiro de esporte e recreio



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Cláusulas obrigatórias 

para formalizar 

o Estatuto Social: 

Denominação, Sede, 

Duração, Objeto Social,  

Capital Social e Foro.

O Estatuto Social é o do-
cumento que estabele-
ce, além da estrutura 

da Sociedade, os direitos e 
obrigações da companhia e 
das acionistas.

Analisemos, cada 
uma das clausulas 
obrigatórias: 

Denominação: Estabelecida 
pelos fundadores acompanha-
da das expressões Companhia 
ou Sociedade Anônima.

Sede: Local principal 
onde se situará a 
Sociedade.

Capital Social – Pode ser 
constituído com dinheiro, 
bens, direitos submetidos à 
avaliação. Em qualquer hipó-
tese deverá haver ingresso em 
dinheiro de 10%.

Duração: Geralmente 
é por tempo 
indeterminado.

Objeto Social – Podem fi -
gurar atividades industriais, 
comerciais, serviços desde 
que lícitos não contrários às 
leis e aos bons costumes.

Estrutura Orgânica:
Conselho de Administração 

(obrigatório na Companhia 
aberta e facultativo na fe-
chada) Diretoria e Conselho 
Fiscal.

O Conselho de Administra-
ção compõe-se, no mínimo 
de três membros, acionistas 
ou não, com mandato de três 
anos, eleitos e destituíveis 
pela Assembléia Geral. Com-
petência: conforme dispõe o 
art. 142 da Lei das S.A´s que 
os enumera através de seus 
nove incisos.  Em especial: 
fi xar a orientação geral dos 
negócios da administração; 
eleger e destituir os diretores 
da companhia e fi xar-lhes as 
atribuições (incisos I e II) 

Diretoria: Será constituída 
no mínimo por dois membros, 
acionistas ou não, residentes 
no País, escolhidos pelo Con-
selho de Administração ou 
eleitos pela Assembléia poden-
do ser reeleitos. O mandato é 
de três anos. A competência 
está estabelecida nos artigos 
153 a 160 da Lei das S.A´s.

Conselho Fiscal – A exis-
tência do Conselho Fiscal 
precisa estar prevista nos 
estatutos, mas seu funciona-
mento pode ser não perma-
nente, sendo instalado nos 
exercícios sociais a pedido 
de determinado número de 
acionistas, fi xado em lei. Será 
composto então no mínimo 
por três membros e no máxi-
mo cinco.

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais.

Estrutura Orgânica 
das Sociedades 
Anônimas

Leslie Amendolara (*)
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Logos Participações S.A.
CNPJ/MF nº 62.656.772/0001-33  –  NIRE 35.300.054.202

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/04/2017
Data e Horário: Realizada aos 27/04/2017, às 10hs00min. Local: Sede social da Companhia, localizada na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, nº 377, 22º andar, conjunto 2.208, CEP 01009-000. Convocação: 
Dispensada nos termos do §  4º, dos artigos 124 e 133 da Lei nº  6.404/76. Mesa: José Affonso Junqueira Netto, 
Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira Rocha, Secretário da mesa. Presença: Acionistas representando 100% das 
ações do capital social. Ordem do Dia: - I. Aprovar as Demonstrações Contábeis da sociedade referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2016; II. Destinar os resultados correspondentes ao exercício supracitado; e III. Aprovar 
o montante de recursos destinados ao pagamento de honorários da Administração. Deliberações: Iniciados os trabalhos, 
deliberam os acionistas por unanimidade, e na melhor forma do Direito: - I. Aprovar as Demonstrações Contábeis da 
sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, as quais atendem a todos os requisitos legais 
conforme publicações nos jornais Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Empresas e Negócios, ambos veiculados no 
dia 16/03/2017, tudo na forma dos § 3º e 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76; II. Destinar à conta de reserva de 
retenção de lucros, o valor de R$ 5.154.002,40, conforme demonstrações contábeis constantes nas publicações em anexo 
supramencionadas; III. Aprovada a destinação de R$ 230.000,00 para o pagamento dos honorários dos membros da 
Administração da Companhia no decorrer do exercício de 2017. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum 
dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes em livro próprio da companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito 
de publicação. aa) José Affonso Junqueira Netto, Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira Rocha, Secretário da 
mesa. Confere com a original lavrada em livro próprio de Registros das Assembleias Gerais, nas folhas 09 a 11, na forma 
da IN DREI nº 10/2.013. São Paulo, 27/04/2017. José Affonso Junqueira Netto - Presidente da Mesa; Antonio João 
Oliveira Rocha - Secretário da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. JUCESP sob nº 232.719/17-2, 
em 24/05/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Logos Holding S.A.
CNPJ/MF nº 06.100.479/0001-14  –  NIRE 35.300.199.031

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/04/2017
Data e Horário: Realizada aos 27/04/2017, às 17hs00min. Local: Sede social da Companhia, localizada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Líbero Badaró, nº 377, conjunto 610, CEP 01009-000. Convocação: Dispensada nos 
termos do § 4º, dos artigos 124 e 133 da Lei nº 6.404/76. Mesa: José Affonso Junqueira Netto - Presidente da mesa; e 
Antonio João Oliveira Rocha - Secretário da mesa. Presença: Acionistas representando 100% das ações do capital social. 
Do Dia: I. Aprovação das Demonstrações Contábeis da sociedade e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2016; II - Destinação do resultado; e III - Aprovação do montante de recursos destinados ao 
pagamento de honorários da Diretoria. Deliberações: Iniciados os trabalhos, deliberam os acionistas, por unanimidade, 
e na melhor forma do Direito: I. Aprovar as Demonstrações Contábeis da sociedade, relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/2016, as quais atendem a todos os requisitos legais, conforme publicações nos jornais Diário Ofi cial do Estado 
de São Paulo e Empresas e Negócios, ambos veiculados no dia 16/03/2017, tudo na forma dos § 3º e 4º do Artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76; II - Não há lucros a distribuir; e III - Aprovar a destinação de R$ 60.000,00 para o pagamento dos honorários dos 
membros da Diretoria no exercício a encerrar-se em 31/12/2016. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum 
dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes em livro próprio da Companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de 
publicação. aa) José Affonso Junqueira Netto, Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira Rocha, Secretário da mesa. 
Confere com a original lavrada em livro próprio de Registros das Assembleias Gerais, nas folhas 08 a 10, na forma da IN DREI 
nº 10/2.013. São Paulo, 27/04/2017. José Affonso Junqueira Netto - Presidente da Mesa; Antonio João Oliveira Rocha - 
Secretário da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. JUCESP sob nº 232.720/17-4, em 24/05/2017. 
(a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Monetae Securitizadora S/A
CNPJ/MF 27.699.448/0001-00 - NIRE 353.005.039-53

Extrato daAta da 1ª (Primeira) Assembleia Geral Extraordinária 
Aos 15/5/17, às 14hs, na sede. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Paulo Rogério Barbosa 
da Silva, Secretário: Franz Bistricky Filho Deliberações: I – O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria 
para emissão de 20.000 debêntures simples, no montante de R$ 20.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, 
sendo aprovada pelos acionistas por unanimidade a referida emissão tendo as seguintes características: 1) quantidade de 
debêntures a serem emitidas: Será emitido um total de 20.000 debêntures simples. 2) Número de Séries: A emissão será 
realizada em 09 séries. 3) Modo e prazo para subscrição e integralização: 3.1) As debêntures serão integralizadas no prazo 
de 96 meses, em moeda corrente ou em créditos possuídos pelos subscritores contra a emissora, no ato da subscrição, 
nos termos do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras Avenças. 3.2) As debêntures 
deverão ser subscritas no prazo máximo de 96 meses, contados a partir de 15/5/2017. 4) Data de início da emissão: Para 
todos os efeitos legais, a data de início da emissão das debêntures será 15/5/2017. 5) Valor nominal unitário e valor total da 
emissão: Na data de início da emissão prevista no item 4, as debêntures representativas desta emissão terão o valor nominal 
unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante de R$ 20.000.000,00. A emissão será realizada em 09 séries, sendo que 
o número de Debêntures a ser alocado a cada série será definido de acordo com a demanda pelas debêntures. 6) Forma: 
As debêntures terão a forma nominativa, não endossável. 7) Modalidade: Simples, não conversíveis em ações. 8) Espécie: 
As debêntures serão da espécie subordinada. 9) Vencimento Das Debêntures: As debêntures desta emissão vencerão no 
prazo de 120 meses, contado a partir da data de emissão estabelecida no item 4, ou seja, vencerão em 15/5/27 data em 
que a Emissora deverá pagar ao(s) debenturista(s) o respectivo valor nominal, devidamente atualizado de acordo com o 
estabelecido no item 12. 10) Colocação: O lançamento das debêntures será privado, sem a intermediação de Instituição 
Financeira. 11) Preço de integralização: O preço unitário para integralização das debêntures desta emissão deverá ter o seu 
valor nominal fixado em R$ 1.000,00, atualizado na forma prevista no item 12, calculados a partir de 15 de maio de 2017 até 
as datas das respectivas integralizações. 12) Base de remuneração: a) A base de remuneração da 1ª série será a variação 
mensal da Taxa de Juros a Longo Prazo – TJLP, fixada pelo Conselho Monetário Nacional, expressa na forma de percentual 
ao mês, base 30 dias. b) A base de remuneração da 2ª série será de 115% do C.D.I., expressa na forma de percentual ao 
mês, base 30 dias. c) A base de remuneração da 3ª série de 130% do C.D.I., expressa na forma de percentual ao mês, 
base 30 dias. d) A base de remuneração da 4ª série de 150% do C.D.I., expressa na forma de percentual ao mês, base 30 
dias. e) A base de remuneração da 5ª série de 1,2 %, expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. f) A base de 
remuneração da 6ª série de 1,3% , expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. g) A base de remuneração da 
7ª série de 1,5%, expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. h) A base de remuneração da 8ª série de 1,8% , 
expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. i) A base de remuneração da 9ª série de 2,0% , expressa na forma de 
percentual ao mês, base 30 dias. 13) Dos Pagamentos: Os pagamentos a que fizerem jus os debenturistas serão efetuados 
pela Emissora preferencialmente através de depósito em conta(s) corrente(s) bancária(s) em nome do(s) debenturista(s), a 
ser indicada(s) pelo(s) mesmo(s). 14) Juros Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida 
aos debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora de 1,0% ao mês e multa não compensatória de 2% 
sobre o valor do débito, além da remuneração tal como estabelecido no item 12, calculados desde a data de inadimplência 
até a data do efetivo pagamento, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 15) Aquisição 
Facultativa: A Emissora poderá a qualquer tempo adquirir debêntures desta emissão que estejam em circulação, por preço 
não superior ao de seu valor nominal atualizado na forma prevista no item 12, observado o disposto no § 2º, do artigo 55 da 
Lei nº 6.404/76, as debêntures objeto deste procedimento poderão ser novamente colocadas em circulação. 16) Vencimento 
Antecipado: Declarar-se-á antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto da emissão de que trata o presente 
instrumento e exigir o imediato pagamento pela Emissora do valor nominal atualizado, acrescido de juros remuneratórios 
até a data do efetivo pagamento, na ocorrência dos seguintes fatos: 16.1) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a 
Emissora, cujo valor global ultrapasse R$ 500.000,00, salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má fé de terceiro, 
desde que validamente comprovado pela Emissora, se for cancelado ou ainda se forem prestadas garantias, em qualquer 
hipótese, no prazo máximo de 3 dias de sua ocorrência; 16.2) pedido recuperação judicial ou extrajudicial formulado pela 
Emissora; 16.3) decretação de falência da Emissora; 16.4) falta de cumprimento, pela Emissora de qualquer obrigação 
prevista na Escritura de Emissão, desde que não sanada em 30 dias, contados a partir da data do recebimento do aviso 
escrito que lhe for enviado; ou 16.5) vencimento antecipado de qualquer dívida da Emissora, previstas na Escritura de 
Emissão. 17) Publicidade: Todos os atos societários e decisões decorrentes desta emissão que de qualquer forma vierem 
a envolver interesses dos debenturistas deverão ser veiculados na forma de avisos, em jornais de grande circulação. 18) 
Decadência dos direitos aos debenturistas: Os direitos a juros moratórios decaem na hipótese de não comparecimento para 
recebimento pelos debenturistas desta emissão, dos valores correspondentes a quaisquer das obrigações pecuniárias da 
Emissora, nas datas previstas na Escritura de Emissão ou em comunicado previamente publicado. Nada mais, Santos-SP, 
15/5/17.  Paulo Rogério Barbosa da Silva - Presidente da Mesa e Acionista; Franz Bistricky Filho - Secretário da Mesa 
e Acionista. Jucesp nº 313.460/17-6 em 06/07/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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CONCESSÃO DE VEÍCULO
Empresa possui veiculo que fica com o sócio administrador, a concessão 
de veiculo integra a remuneração? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A JORNADA DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO É DE 08HS DURANTE A SEMANA 
E 04:00 NO SÁBADO. NO FERIADO O FUNCIONÁRIO TRABALHOU 
SOMENTE 06HS, DEVEMOS PAGAR COMO HS 100%, COMO PROCEDER?

A Lei 605/49 considera como descanso semanal remunerado 
domingos e feriados. Desta forma, o empregado que for con-
vidado a realizar serviço extraordinário seja em domingos ou 
feriados receberá em dobro o número de horas trabalhadas, tendo 
por base o valor do salário hora de contrato.

SOMA DE ATESTADOS
Funcionário apresentou atestado de 14 dias de afastamento, na data 
que deveria retornar não compareceu e após 02 dias apresentou novo 
atestado de 10 dias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONVERTER EM ABONO PECUNIÁRIO
Funcionário tira 20 dias de férias por conta das ferias coletivas. No ano 
seguinte poderá converter os 10 dias restantes em abano pecuniário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONTRATOU FUNCIONÁRIO APOSENTADO QUE VEIO 
PEDIR DEMISSÃO. ELE CONSEGUE SACAR O FGTS?

Esclarecemos que o empregado aposentado que pedir demissão não 
terá direito a multa do FGTS, porém, terá direito ao saque do FGTS por 
ser aposentado conforme Art.20, III da Lei nº8.036/90.

PRAZO PARA O SEGURO-DESEMPREGO
O prazo para dar entrada no seguro-desemprego é de 120 dias, a partir 
da data da demissão ou da homologação? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Genomma Laboratories do Brasil Ltda.
CNPJ/MF nº 09.080.907/0001-82 - NIRE 35221747809

Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada em 30/04/2017
1.Data/Hora/Local: 30/04/2017, 20hs, Rua Alexandre Dumas,2200, 1º andar, conjunto 102, Chácara Santo Antônio, São Paulo/
SP, CEP 04717-004. 2.Convocação: Dispensada. 3.Presença: Totalidade. 4.Mesa: José Roberto Corrales - Presidente, Carolina
Siniscalchi - Secretária. 5.Ordem do dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i) Protocolo e Justificação da Operação
de Incorporação da Genomma Lab Indústria Farmaceutica Ltda. pela Genomma Laboratories do Brasil Ltda., firmados em
31/03/2017, pelo administrador dessa Sociedade e da Genomma Lab Indústria Farmaceutica Ltda., com sede, Rua Sergi-
pe,121, Polo Industrial de Guaxupé, Guaxupé/MG, CEP 37800-000, CNPJ 25.483.348/0001-08, com contrato social devidamente
registrado na JUCEMG nº 31202961252, Protocolo e Justificação, rubricado por todos os presentes, passaram a integrar a
presente ata, para todos os fins de direito, como Anexo “A” e será mantido na sede da Sociedade; ii) Protocolo e Justificação da
contratação da empresa de avaliação Parker Randall Brasil, para elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da
Genomma Lab Indústria Farmaceutica Ltda, que aprovado, demonstrou que a Genomma Lab Indústria Farmaceutica Ltda,
possui um patrimônio líquido no valor correspondente a R$ 6,00 com base nos valores em 30/04/2017, sendo que o referido
Laudo de Avaliação passa a integrar a presente ata como Anexo “B”; iii) face à Incorporação aprovada e em observância às
disposições contidas no Protocolo e Justificação, o Presidente declarou extinta a Genomma Lab Indústria Farmaceutica Ltda.;
e iv) em consequência da incorporação, a Sociedade sucede a Genomma Lab Indústria Farmaceutica Ltda. em todos os seus
direitos e obrigações, a título universal e para todos os fins de direito, sem qualquer solução de continuidade, ficando a administração
desta sociedade desde já autorizada a praticar todos os atos complementares e/ou decorrentes da incorporação ora aprovada, com
amplos e gerais poderes para proceder todos os registros, transcrições, averbações ou comunicações que se fizerem necessários
de modo a completar a operação aprovada. 6.Encerramento: A Ata foi lida, conferida, aprovada a assinada. SP, 30/04/2017.
(Assinaturas): José Roberto Corrales - Presidente e Carolina Siniscalchi - Secretária. Sócios: Genoma Lab International
S.A.B.DE C.V.(Máximo Juda), Máximo Juda. JUCESP nº 237.755/17-8 em 26/05/2017. Flávia R. B. Gonçalves-Secretária Geral.

Sustentare Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 17.851.447/0001-77 – NIRE 35.300.451.732

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/05/2017
Data, Hora e Local: 12/05/2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 
220, 6º andar, conjunto 64, São Paulo-SP. Convocação: Dispensadas as formalidades legais de convocação, conforme 
o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.76 (“Lei das S.A”), tendo em vista a presença da totalidade dos 
acionistas da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves 
Martins. Secretário: Marcel Gelfi. Ordem do Dia: deliberar sobre, (i) abertura de filial da Companhia em São José dos 
Campos-SP, na Rua Moxotó, 268, Chácaras Reunidas, CEP 12238-320; e (ii) alteração do Estatuto Social da Companhia. 
Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, (i) abertura de filial da Companhia em São José 
dos Campos-SP, na Rua Moxotó, 268, Chácaras Reunidas, CEP 12238-320; e (ii) Em razão das alterações anteriores, os 
acionistas decidem alterar a Cláusula 1ª do seu Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 
1ª – A Companhia, constituída e organizada sob a forma de sociedade anônima, nos termos da Lei 6.404/76, opera sob 
a denominação social de Sustentare Saneamento S.A., e tem sede social na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º 
andar, conjunto 64, São Paulo, SP, CEP 05727-220, podendo criar, instalar, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agências, 
representações e/ou escritórios onde e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qualquer local do território 
nacional ou exterior. § 1º – A Companhia possui as seguintes filiais, com capital destacado de R$ 1.000,00 para cada 
uma: (a) Rua E, lote 83/84, Distrito Industrial, Teresina-PI, CEP 64025-050; (b) Avenida Miguel Pinto de Santana, 200, Nova 
Esperança, Feira de Santana-BA, CEP 44025-720, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0004-10; (c) SRTV/Sul, Quadra 
701, Conjunto D, Bloco B, 280, sala 317, Brasília-DF, CEP 70200-004, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0002-58; (d) 
Avenida dos Inajás, 10, Jardim Boa Vista, Hortolândia-SP, CEP 13185-101, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0003-39; 
(e) Rua 08, 507, sala 2, Centro, Rio Claro-SP, CEP 13500-144, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0005-09; (f) Praça 
Paul Harris, 322, sala B, bairro Conceição, Diadema-SP, CEP 09991-200, inscrita no CNPJ sob o nº 17.851.447/0006-81; 
(g) Estrada Geral da Boca do Monte, nº 4.555, bairro Caturrita, Santa Maria-RS, CEP: 97170-000, inscrita no CNPJ sob o 
nº 17.851.447/0007-62; e (h) Rua Moxotó, nº 268, Chácaras Reunidas, São José dos Campos, CEP 12238-320. § 2º – A 
Companhia possui a seguinte sucursal: Cidade de Lima, Capital da República do Peru, com endereço Avenida Manuel Olguim, 
211, oficina 503, Santiago de Surco, Lima, Peru; capital Social destacado de R$ 339.494,00 e inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 17.851.447/0008-43.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, 
suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos 
os presentes. São Paulo, 21/05/2017. Assinaturas: Presidente: Adilson Alves Martins; Secretário: Marcel Gelfi. Acionistas: 
Alvor Participações S.A., por Adilson Alves Martins – Administrador; Adilson Alves Martins. Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Certifico o registro sob o nº 295.492/17-0 em 28/06/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Sustentare Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 17.851.447/0001-77 – NIRE 35.300.451.732

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/05/2017
Data, Hora e Local: 22/05/2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 
220, 6º andar, conjunto 64, São Paulo-SP. Convocação: Dispensadas as formalidades legais de convocação, conforme 
o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas 
da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves Martins. 
Secretário: Marcel Gelfi. Ordem do Dia: deliberar sobre, (i) retificar e ratificar a aprovação da constituição da sucursal 
da Companhia na República do Peru, registrada sob o NIRE 3590523709-8, conforme AGE, ocorrida em 30/11/2016 e 
respectiva ata registrada na JUCESP, sob o nº 538.017/16-8, em sessão de 15/12/2016. Deliberações: Os acionistas 
deliberaram, por unanimidade de votos, (i) aprovar a ratificação e retificação da abertura da sucursal da Companhia na 
República do Peru, para que conste, claramente, a submissão da Companhia às Leis Peruanas, para responder pelas 
obrigações assumidas pela Sucursal no Peru. Desta forma, a abertura da filial será realizada de acordo com as seguintes 
disposições: a) Denominação Social: A sucursal receberá a mesma denominação social de sua matriz, ou seja, Sustentare 
Saneamento S.A. – Sucursal Perú; b) Capital Social: Designar-se-á como capital social inicial da sucursal, o montante de 
R$ 339.494,00 equivalente a S/. 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil novos soles peruanos). c) Objeto Social: O 
objeto social da presente Sucursal será idêntico ao objeto social da matriz. d) Domicílio: A Sucursal será domiciliada na 
cidade de Lima, capital da República do Peru, no endereço: Avenida Manuel Olguim, 211, oficina 503, Santiago de Surco, 
Lima, Peru. e) Legislação Peruana: A Companhia Sustentare Saneamento S.A., inscrita no CNPJ nº 17.851.447/0001-77, 
estará subordinada às leis peruanas vigentes no país para todas as obrigações que a Sucursal vier a contrair no Peru, 
nos termos do artigo 403 da Lei Geral de Sociedades do Peru. f) Representante Legal Permanente: Designa o Sr.: Pedro 
Antonio Valdez Bernuy, empresário, casado, peruano, portador do Documento Nacional de Identidade Peruano (DNI) nº 
09778433, com endereço comercial em Avenida Manuel Olguim, 211, oficina 502, Santiago de Surco, Lima, Peru, como 
Representante Legal Permanente da Sustentare Saneamento S.A. – Sucursal Perú, o qual terá os poderes necessários para 
poder realizar todos os trâmites e negócios legais necessários para estabelecer a Sucursal no país, além de poderes para 
praticar todos os atos necessários para a administração da empresa, desde que prévia e formalmente autorizado pelos 
representantes legais da Matriz da Companhia. g) Autorizar os administradores da Companhia a aprovar todo e qualquer 
ato necessário para formalizar a abertura da sucursal ora aprovada. Em razão da alteração anterior, os acionistas decidem 
alterar a Cláusula 1ª do seu Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 1ª – A Companhia, 
constituída e organizada sob a forma de sociedade anônima, nos termos da Lei 6.404/76, opera sob a denominação social 
de Sustentare Saneamento S.A., e tem sede social na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 64, São 
Paulo, SP, CEP 05727-220, podendo criar, instalar, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agências, representações e/ou 
escritórios onde e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qualquer local do território nacional ou exterior. 
§ 1º – A Companhia possui as seguintes filiais, com capital destacado de R$ 1.000,00 para cada uma: (a) Rua E, lote 
83/84, Distrito Industrial, Teresina-PI, CEP 64025-050; (b) Avenida Miguel Pinto de Santana, 200, Nova Esperança, Feira 
de Santana-BA, CEP 44025-720, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0004-10; (c) SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto D, 
Bloco B, 280, sala 317, Brasília-DF, CEP 70200-004, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0002-58; (d) Avenida dos Inajás, 
10, Jardim Boa Vista, Hortolândia-SP, CEP 13185-101, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0003-39; (e) Rua 08, 507, sala 
2, Centro, Rio Claro-SP, CEP 13500-144, inscrita no CNPJ sob nº 17.851.447/0005-09; (f) Praça Paul Harris, 322, sala B, 
bairro Conceição, Diadema-SP, CEP 09991-200, inscrita no CNPJ sob o nº 17.851.447/0006-81; e (g) Estrada Geral da 
Boca do Monte, nº 4.555, bairro Caturrita, Santa Maria-RS, CEP: 97170-000, inscrita no CNPJ sob o nº 17.851.447/0007-
62. § 2º – A Companhia possui a seguinte sucursal: Cidade de Lima, Capital da República do Peru, com endereço Avenida 
Manuel Olguim, 211, oficina 503, Santiago de Surco, Lima, Peru; capital Social destacado de R$ 339.494,00 e inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 17.851.447/0008-43”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, 
suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos 
os presentes. São Paulo, 22/05/2017. Assinaturas: Presidente: Adilson Alves Martins; Secretário: Marcel Gelfi. Acionistas: 
Alvor Participações S.A., por Adilson Alves Martins – Administrador; Adilson Alves Martins. JUCESP – Certifico o registro 
sob o nº 267.243/17-0 em 14/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves – Secretária Geral.

TERRA DOS VALES S.A.
CNPJ/MF nº 07.697.895/0001-04 - NIRE 35.300.333.918

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da TERRA DOS VALES S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 123 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), convoca os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, que será realizada na sede social do BTG Pactual, situada na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 12º andar, CEP 04538-133, em segunda convocação,
no dia 21 de julho de 2017, às 9:00hrs, para tratar da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)
Deliberar sobre o orçamento anual para o ano de 2017 proposto pela Diretoria da Companhia; e (ii) Definir os novos
periódicos nos quais serão realizadas as publicações da Companhia, conforme exigidas pela  Lei das Sociedades Anônimas.
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações finan-
ceiras do exercício social encerrado em 2016, publicadas em 12 de maio de 2017 no Diário Oficial do Estado do Estado de
São Paulo, página 35, e no jornal “Empresas e Negócios”, página 6. (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da
Companhia do exercício social de 2016 e a distribuição de dividendos, se houver; e (iii) Reeleger os atuais Diretores
da Companhia para novos mandatos de 1 (um) ano. São Paulo/SP, 14 de julho de 2017. CARLOS ALBERTO GUERREIRO
- Diretor Presidente, ANDRÉ MACHADO MASTROBUONO- Diretor Administrativo e Financeiro.   (15.18.19/07/2017)

CIA. METALÚRGICA ESTAMPEX 
CNPJ/MF 61.192.548/0001-75 - NIRE 35.300.064917

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2016.

I - Data, Hora e Local: 10 de setembro de 2016, às 10:00 horas, na sede social à Av. das Cerejeiras, nº 171, Vila 
Maria, São Paulo; II - Quorum e Mesa dos Trabalhos: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. 
Presidente: Donilio Lacava Pereira; Secretário: Cesar Broffel. III - Ordem do Dia: a) Apresentação, discussão, 
votação das Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2015 e a destinação dos resultados; b) Proposta 
de Diretoria para alteração do objeto social e com a inclusão de outras atividades atualmente desenvolvidas pela 
Companhia; c) Proposta da Diretoria destinada à abertura de uma filial à Rua Antonio Fonseca, nº 327, Vila Maria, 
São Paulo; d) Outros assuntos de interesse Social. IV - Deliberações Tomadas: a) O Senhor Presidente informou 
a todos, que a sociedade, face às disposições do artigo 294 da Lei nº 6.404/76 deixou de publicar as 
Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2015, contudo estas com todos os demonstrativos foram 
entregues aos Senhores Acionistas. Foram prestados aos acionistas esclarecimentos complementares quanto às 
Demonstrações Financeiras, as quais colocadas em discussão e posterior votação foram aprovadas por 
unanimidade dos presentes, com exceção dos legalmente impedidos, e, que o resultado do exercício foi transferido 
para a conta do Patrimônio Líquido; b) Foi aprovada a abertura da filial localizada à Rua Antonio da Fonseca, 
nº 327, Vila Maria, São Paulo, a qual realizará as mesmas atividades operacionais da matriz; c) Foi alterado o 
artigo 2º do Estatuto Social quanto ao objeto social o qual passa a ser: Industrialização e o comércio de peças e 
componentes para a indústria de aparelhos eletrônicos, produtos para terceiros, inclusive produtos de terceiros e 
destinados à fase posterior do processo industrial e/ou comercial; comércio atacadista de peças e acessórios para 
computadores e outros materiais elétricos e eletrônicos; produtos e operações de estamparia para terceiros de 
produtos metalúrgicos; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos para serviços de 
comunicações em geral, podendo participar de outras sociedades na condição de sócia ou acionista, e, que o 
artigo 4º do Estatuto Social face à abertura da filial, passa a vigorar com seguinte redação: Artigo 4º - A sociedade 
terá como sede a Av. das Cerejeiras, nº 171, Vila Maria, São Paulo, CEP: 02124-000 e com filial à Rua Antonio 
Fonseca, nº 327, Vila Maria, São Paulo, CEP: 02113-010, São Paulo, que as propostas da Diretoria foram 
aprovadas por unanimidade dos presentes. V - Encerramento: Esgotada a matéria assemblear, foi a palavra 
colocada à disposição dos presentes e como não houvesse manifestações foram os trabalhos suspensos pelo 
tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual está assinada pelos presentes. VI - Do Registro: JUCESP 
- Certifico o registro sob nº 299.131/17-8 em 05 de julho de 2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

LEX EDITORA S.A.
CNPJ nº 61.160.768/0001-17 - NIRE 35.300.022.475

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Srs. acionistas da Lex Editora S.A. (“Companhia”) convidados a participar da AGE da Compa-
nhia, a ser realizada no próximo dia 24/07/2017, às 10 hs., na sede social, à Rua da Consolação, 77, 9º an-
dar, conjunto 91, São Paulo/SP, a fim de discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia: (i) aceitar as
renúncias apresentadas, pelos Srs. Carlos Sergio Serra, Carlos Alberto Serra Neto e Nelson Domingos
Colete, respectivamente aos cargos de Diretor Presidente, Diretores sem designação específica da Com-
panhia; (ii) nomear a Sra. Marlene de Fátima Imhoff, brasileira, divorciada, contadora, RG nº
1022258063 SSP/RS e CPF/MF nº 319.160.070-15, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Mon-
te Alegre, 599, apartamento 111, CEP 05014-000, para ocupar o cargo de Diretora Presidente, com mandato
de 3 anos, até a AGO que se realizará em 2020; (iii) nomear a Sra. Simone Costa, brasileira, separada
judicialmente, administradora, RG nº 1056910712 SJS/II RS e CPF/MF nº 926.878.490-49, residente e
domiciliada em Cachoeirinha/RS, na Rua Dinamarca, 295, apartamento 201, CEP 94965-100 para ocupar
o cargo de Diretora sem designação específica, com mandato de 3 anos, até a AGO que se realizará em
2020; (iv) consignar que, a Diretoria da Companhia passará a ser composta da seguinte forma: Marlene
de Fátima Imhoff para o cargo de Diretora Presidente e Simone Costa para o cargo de Diretora sem
designação específica, ficando o cargo anteriormente ocupado pelo Sr. Carlos Alberto Serra Neto
vago, para futuro e oportuno preenchimento; (v) alterar o endereço da sede social para a Cidade de
São Paulo/SP, na Rua da Consolação, nº 222, sala 209, Bairro Centro CEP 01311-000. SP, 13/072017.
Carlos Sérgio Serra - Diretor-Presidente.                                                                                        (14, 15 e 18)

Para ajudar quem tem o 
costume de realizar a 
refeição no ambiente de 

trabalho, a Viviane Kim, nutri-
cionista da Liv Up, startup de 
alimentação saudável, selecio-
nou 10 dicas de como ter uma 
alimentação saudável: 
 1) Programe-se: tenha 

sempre em mãos opções 
de lanches mais saudáveis 
para quando a fome ba-
ter. Se possível, prepare 
também seu almoço, com 
salada, legumes, grãos 
integrais e proteínas para 
comer no trabalho;

 2) Evite pular as refei-

ções ou fi car grandes 

períodos sem se ali-

mentar: grandes inter-
valos entre as refeições 
podem levar você a comer 
mais quando se alimenta. 
Evite exageros, opte por 
fazer refeições menores 
em três em três horar por 
dia;

 3) Procure lanches mais 

saudáveis: troque os 
ultraprocessados por lan-
ches mais naturais, ten-
tando sempre associar 
carboidratos à gorduras 
boas ou proteínas. Frutas 
+ castanhas ou frutas + 
iogurte são opções práti-
cas, equilibradas e fáceis 

Para se ter uma alimentação 
saudável no ambiente de trabalho

lo de almoço: grandes 
refeições costumam di-
minuir a produtividade e 
aumentar a sensação de 
cansaço. Procure sempre 
opções mais leves e com 
ingredientes integrais, 
para ajudar na sensação 
de saciedade. Os lanches 
entre as refeições não po-
dem ser feitas com exa-
geros, para evitar assim 
o almoço e o jantar, por 
exemplo, refeições vitais 
para uma boa saúde;

 9) Diminua ou retire o 

açúcar no seu café: 
o açúcar é um ótimo 
estimulante, mas tam-
bém é calórico e dispara 
picos glicêmicos, que 
posteriormente causam 
sensação de fome e can-
saço. Evitar seu consumo 
é essencial;

 10. Evite produtos ricos 

em conservantes: pes-
quisas indicam que eles 
podem aumentar o risco 
de desordens metabóli-
cas e de obesidade, além 
de poderem ser potencias 
carcinogênicos. Procure 
consumir mais alimentos 
naturais e in natura.

Fonte e mais informações: 
(www.livup.com.br).

de levar para qualquer 
lugar;

 4) Evite sucos e bebidas 

prontos: eles costumam 
ser recheados de açúcar 
e conservantes. O ideal 
é sempre que possível 
priorizar sucos naturais 
e também chás e água;

 5) Hidrate-se: tenha sem-
pre uma garrafi nha de 
água perto de você. A 
água ajuda a eliminar 
toxinas e manter o bom 
funcionamento renal. O 
valor ideal de consumo de 
água diário é de 2 litros 
por dia;

 6) Evite frituras e itens 

empanados em restau-

rantes: produtos fritos 

e empanados costumam 
ter alto teor de gordura e 
aumentam muito o valor 
calórico da refeição. Por 
isso, prefi ra itens grelha-
dos, assados ou no vapor;

 7. Dê preferência a car-

nes magras, brancas, 

legumes e grãos inte-

grais quando almoçar 

fora: escolhas mais in-
teligentes fazem muita 
diferença na hora de 
comer fora. As carnes 
brancas costumam ser 
menos gordurosas, os 
legumes e grãos integrais 
auxiliam na saciedade e 
evitam picos de glicemia;

 8) Evite fazer grandes 

refeições no interva-

D
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ga

çã
o

A Polícia Federal (PF) informou, em nota 
enviada no início da tarde de hoje (14), que 
a Superintendência da Bahia “não dispõe 
de sistema de monitoramento eletrônico 
de pessoas”, conhecido como tornozeleira 
eletrônica. Com isso, a prisão domiciliar 
do ex-ministro Geddel Vieira Lima não 
poderá ser monitorada pela Justiça. A nota 
da PF ainda explica que o equipamento é 
de atribuição do sistema prisional federal 
ou do estado. No entanto, o órgão afi rma a 
impossibilidade de cumprir a decisão da 10ª 
Vara Federal, em Brasília, que determina 

que, no prazo de 48 horas, a Superinten-
dência da PF forneça a tornozeleira para 
uso de Geddel.

Em nota, a Secretaria de Administração 
Penitenciária e Ressocialização da Bahia 
(SEAP) informou que “ainda não possui 
tornozeleiras eletrônicas”. A pasta afi rma 
que fez duas licitações para a compra do 
equipamento: a primeira, para aquisição 
de 300 tornozeleiras, “já em fase fi nal de 
homologação”, com previsão de entrega 
para o próximo mês. A segunda licitação 
prevê a compra de 3.200 equipamentos 

de monitoramento eletrônico de pessoas. 
O noticiário local informou o desem-

barque do ex-ministro, em Salvador, na 
madrugada de sexta-feira (14). A defesa 
de Geddel não foi localizada para confi r-
mar a chegada dele a Salvador e a Polícia 
Federal também não quis confi rmar. A 
falta de tornozeleira eletrônica em Brasília, 
onde Geddel estava preso, atrasou sua 
soltura em um dia. Ele só foi solto depois 
que o desembargador Ney Bello, do TRF1, 
determinou o uso quando chegasse à sua 
casa em Salvador (ABr).

Bahia não tem tornozeleira eletrônica para Geddel
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Fotos: Divulgação

José Manuel Salazar-Xirinachs (*)

Cerca de metade destas mulheres, 126 milhões, já fazem 
parte da força laboral o qual é uma vitória ao longo dos 
anos, porém não podemos fi car relaxados. Durante o último 

ano, onde o crescimento foi lento, situações de crise econômica 
que impactaram a região afetaram o mercado de trabalho, com 
um incremento abrupto do desemprego e os indicadores de 
qualidade, situação que afetava mais as mulheres.

A taxa de desemprego feminino chegou a níveis extremos que 
não eram vistos faz uma década na América Latina e o Caribe, 9,8 
%, um extremo. Se a dinâmica continua nesse ritmo a taxa pode 
superar os 10% neste ano. O nível de desemprego das mulheres 
cresceu em 1,6% sobre a variação dos homens que aumentou 
1,3%. Dos cinco milhões de pessoas que engrossaram as fi las do 
desemprego, 2,3 milhões eram mulheres. É dizer, hoje existem 
12 milhões de mulheres procurando emprego de forma ativa, 
porém não o conseguem.

A participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou 
no último ano. A nível nacional (rural e urbano) a taxa feminina 
foi de 49,3% a 49,7%. Uma boa notícia, no entanto, ainda continua 
inferior aos dos homens que é 74,6.

O ponto negativo foi que a taxa de ocupação das mulheres, 
em relação a mão de obra, diminuiu 45,2% a 44,9%. No caso dos 
homens houve uma redução parecida, porém superior, 69,3%.

O último relatório Cenário Laboral da América Latina e o Caribe 
da OIT (Organização Internacional do Trabalho) destacou que a 
menor atividade econômica refl ete tendências na diminuição do 
número de trabalhadores registrados, aumentando os empregos 
informais e a redução dos salários formais.

As estimativas mais recentes sobre informalidade nas mulheres 
indicam que cerca da metade está em condição de instabilidade 
laboral, baixa renda e falta de proteção aos direitos.

Ao longo dos últimos anos se identificou alguns pontos 
a serem considerados ao analisar a participação laboral 
feminina. Cerca de 70% trabalha no setor de serviços e co-
mercio onde as condições são precárias incluindo a falta de 
contratos. Além disso, 17 milhões de mulheres faz trabalho 
doméstico. São mais de 90% de pessoas dedicadas a esta 
atividade. Neste oficio os níveis de informalidade são muito 
elevados, cerca de 70%.

Desemprego e informalidade 
assolam mulheres da América Latina
Incorporar as mulheres no mercado de trabalho da América Latina e o Caribe tem sido uma tendência constante 
e positiva nas últimas décadas. Porém, em 2017, em tempos do incremento de desemprego e informalidade, 
novamente surge a necessidade de insistir no quesito igualdade de gênero e gerar mais e melhores empregos 
para 255 milhões de mulheres em idade de trabalhar que moram nesta região

Esta descrição do mercado feminino não estaria completa sem 
destacar o relatório regional sobre “Trabalho Decente e igualdade 
de gênero” de diversas agências das Nações Unidas apresentado 
em 2013, nesta região 53,7% das mulheres trabalhadoras têm 
mais de dez anos de educação formal comparado aos 40,4% dos 
homens. Em contrapartida, 22,8 % das mulheres do mercado têm 
educação universitária (completa e incompleta) em relação ao 

16,2% dos homens.

No entanto, isso não impede 
que exista um abismo salarial 
importante. Segundo um estu-
do da CEPAL (Comissão Eco-
nômica para América Latina e 
o Caribe) adverte que em 2016, 
segundo os dados as mulheres 
recebiam 83,9 % do que os ho-
mens ganhavam em empregos 
iguais. A distância é maior em 
cargos com níveis educativos 
superiores. Todos esses dados 
são um chamado a ação.

Está temática já faz parte 
dos objetivos de desenvolvi-
mento sustentável estabele-
cidos para todos os países na 
Agenda 2030. Em especial o 
ODS 5 “Alcançar a igualdade 
entre gêneros e empoderar as 
mulheres e meninas” a chave 
para o ODS 8 que fala sobre o 

crescimento econômico e trabalho decente. Para a OIT a igual-
dade de gênero é um objetivo fundamental que está presente 
em todas suas atividades.

Estamos frente a um desafi o de estrutura que implica mudanças 
econômicas, sociais e culturais. É preciso que os governos como 
atores sociais mantenham isso como prioridade promovendo a 
igualdade entre homens e mulheres.

Devemos procurar estratégias para melhorar a produtividade 
das mulheres impulsionando sua participação nos setores de 
ingressos meio e alto e identifi car as causas da segregação.

Para continuar avançando na igualdade do trabalho é preciso 
combinar diversas estratégias com foco na igualdade de gênero 
incluindo políticas ativas de emprego, redes de proteção e novas 
políticas para crianças e dependentes, estratégias para promover 
a divisão das responsabilidades familiares, melhorias na formação 
profi ssional e educação, promover as empreendedoras, aumento 
da segurança social e uma ação fi rme para combater a violência 
contra as mulheres, até mesmo no local de trabalho.

A igualdade no mercado de trabalho foi um desafi o enfren-
tado no passado, mas que ainda é importante no presente e 
é um dos pilares para conseguir um futuro melhor na região 
(IPS/#Envolverde).

(*) - É diretor regional da OIT para América Latina e o Caribe.



News@TI
Lançamento de roteadores e repetidores de 
sinal 

@Para atender o consumidor que busca velocidade e praticidade no 
compartilhamento do sinal Wi-Fi, a Maxprint lança no mercado 4 

novos modelos de roteadores e 2 repetidores de sinal. Indicados para 
uso doméstico e escritórios, os lançamentos possuem capacidades 
distintas entre si no número de antenas e intensidade do sinal, visando 
assim suprir diferentes demandas. Todos os modelos possuem design 
compacto para combinar com os ambientes, tecnologia QoS ideal com 
alcance interno de até 100 metros para visualização de vídeos e jogos 
online sem travamentos, além de assistente de interface web simplifi -
cado em português, para instalação rápida e fácil. Outro atrativo é que 
todos os roteadores da Maxprint são 3 em 1 e podem ser utilizados como 
Roteador, Acess Point e Repetidor de sinal (www.maxprint.com.br).

 

Salesforce e Paradigma promovem webinar 
para a indústria de energia

@A Salesforce (NYSE: CRM), líder global em CRM, e a Paradigma 
Business Solutions, que atua no setor de energia desde 2001, 

disponibilizam ao mercado, no próximo dia 19, a partir das 10h30, o 
webinar “O Futuro do Setor Elétrico chegou: digitalize seus negócios 
e explore novos caminhos e oportunidades”. Apresentado por líderes 
da Salesforce e da Paradigma, o webinar visa orientar e informar o 
público sobre o futuro da indústria de energia e utilities, o papel da 
tecnologia na disruptiva dos negócios, além de apresentar cases de 
sucesso. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Ins-
crições: https://www.salesforce.com/br/form/event/webinars/form-rss.
jsp?eventid=1456258

São Paulo, sábado a segunda-feira, 15 a 17 de julho de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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As máquinas estão 
chegando. E isso é bom.

Recentemente, tem-

se falado muito sobre 

o aprendizado de 

máquina (machine 

learning, em inglês), 

com manchetes como "Os 

robôs substituirão o seu 

emprego", conversas no 

Twitter com tópicos como 

"A inteligência artifi cial 

será responsável pela 

queda da humanidade?" 

etc. A maioria das 

previsões do futuro 

inevitavelmente são 

erradas (ou, como disse 

Yogi Berra, "O futuro não é 

o que costumava ser").

 

Deixando a fi cção cien-
tífi ca de lado, há uma 
área em que a ajuda da 

automação é desejada e neces-
sária: segurança cibernética.

As ameaças cibernéticas es-
tão vindo com rapidez e força. 
E a intensidade disso é tanta 
que esses visitantes indeseja-
dos poderão afetar seriamente 
o progresso da Era Digital.

Precisamos de mais pessoas 
para combater esse problema? 
Sim. Muito mais pessoas são 
necessárias. A intensidade dis-
so é tanta que o "Especialista 
em Segurança Cibernética" foi 
indicado como uma das nove 
profi ssões "à prova de futuro".

Mas não se trata apenas de 
envolver cada vez mais pessoas 
no problema. Ou, ainda, de 
desenvolvedores de software 
fazerem horas extras para 
aperfeiçoar outro widget de 
segurança cibernética inde-
pendente.

A avalanche de malwares 
e novas variantes, como ran-
somware, simplesmente evolui 
com muita rapidez.

O setor precisa de ajuda e 
ela virá através da automação.

A McAfee recentemente 
deu início à pesquisa sobre o 
estado atual da inteligência 
das máquinas, visto que isso 
está relacionado à segurança 
de endpoint: "A aprendizagem 
de máquina coloca as equipes 
de segurança em um novo 
patamar." Convoco todos que 
estão realmente interessados 
em segurança cibernética a 
conferir essa pesquisa.

 Está claro que o machine 
learning é necessário, mas ela 
não substitui as pessoas: é uma 
auxiliar para o trabalho que as 
pessoas já estão realizando. 

 
Os limites da 

aprendizagem de máquina

Da mesma forma que preci-
samos das máquinas, é impor-
tante nos lembrarmos do que 
elas podem e não podem fazer:

A aprendizagem de máquina 
pode: detectar padrões ocultos 
nos dados em altas velocida-
des; aumentar essa precisão 
à medida que mais dados 
alimentam seus algoritmos; 
analisar resultados quando 
uma violação tiver ocorrido; e 
acompanhar um grande volu-
me de ataques de rotina. 

A aprendizagem de máquina 
não pode: iniciar respostas 
criativas, entender o panora-
ma geral; comunicar ameaças 
entre organizações e sistemas 
separados; antecipar-se ao 
círculo de ameaças de novos 
adversários humanos. 

A aprendizagem de máquina 
será tão boa quanto o algoritmo 
apenas se tiver "treinamento". 
A aprendizagem de máquina 
não pode existir sem os hu-
manos.

A aprendizagem de máquina 
torna as equipes de segurança 
melhores. Isso signifi ca que 
elas estão mais bem informa-
das e podem tomar decisões 
melhores. Conforme novas 
ameaças forem surgindo, as 
equipes humanas de segurança 
sozinhas não conseguirão dar 
conta do volume e as máqui-
nas sozinhas não poderão dar 
respostas criativas. As equipes 
homem-máquina tornam a se-
gurança cibernética mais efi caz 
sem diminuir o desempenho ou 
inibir a experiência do usuário. 

 
Aprendizagem de 

máquina + endpoint

A aprendizagem de máquina 

permite que a segurança de en-
dpoint evolua continuamente 
para interromper novas táticas 
de ataque. Um dos desafi os 
das operações de TI é que os 
endpoints não fi cam abrigados 
no data center, onde podem 
estar cercados por camadas 
de defesa e sob a vigilância 
de equipes de segurança. Os 
endpoints estão constante-
mente em evolução, dentro e 
fora da rede.

Dessa forma, a segurança do 
endpoint está em um estado 
constante de refinamento 
gradativo, adotando novas 
técnicas de prevenção para 
interromper as novas táticas. 
A aprendizagem de máquina 
é uma extensão natural para 
outros métodos de prevenção 
de malware e o confl ito osci-
latório constante com hackers 
e atacantes. 

Contudo, localizar a aprendi-
zagem de máquina no cliente 
isoladamente não é a resposta 
completa. Existem aqueles que 
acreditam que as soluções com 
base em cliente são a melhor 
forma de interromper o malwa-
re antes que sua execução seja 
iniciada. Outros reivindicam 
que a aprendizagem de má-
quina deve ter como base a 
nuvem, onde os experimentos 
dos criminosos podem ser 
analisados.

A McAfee não concorda 
excessivamente com nenhum 
deles: achamos que a aprendi-
zagem de máquina deve cobrir 
ambos. Em resumo, uma solu-
ção integrada é a única forma 
de estar totalmente protegido.

É importante se lembrar 
também de que a aprendiza-
gem de máquina é apenas um 
elemento de uma estratégia de 
endpoint bem-sucedida.

 
Além do endpoint

E por último, mas não menos 
importante, existe atualmen-
te um foco muito grande na 
aprendizagem de máquina de 
endpoint. A aprendizagem de 
máquina não é apenas para 
endpoint: é uma ferramenta 
valiosa que pode ser usada em 
vários aspectos da segurança 
cibernética. A McAfee usa a 
aprendizagem de máquina, e 
outros algoritmos de apren-
dizagem sem supervisão, no 
portfólio, desde Defesa Avan-
çada Contra Ameaças (ATD) 
e Segurança da Informação 
e Gerenciamento de Eventos 
(SIEM) até Sistemas de Clas-
sifi cação de URL e no Gateway.

Se um analista de segurança 
precisar de 15 minutos para 
investigar e resolver um aler-
ta de segurança, ele poderá 
processar apenas cerca de 30 
alertas por dia. Essa fórmula 
condena as equipes de segu-
rança a padrões reacionários 
insustentáveis e não permite 
que o pessoal de segurança 
desenvolva habilidades de 
solução de problemas. Os 
atacantes usam práticas au-
tomatizadas para descobrir o 
que funciona e depois relan-
çam essas táticas para efeito 
máximo. A melhor forma de as 
equipes de segurança fi carem à 
frente nesse jogo é dar tempo 
para que as pessoas utilizem 
sua inteligência e criatividade 
com a fi nalidade de aprimo-
rar as práticas de segurança 
e aproveitar as eficiências 
obtidas com a tecnologia de 
aprendizagem de máquina 
para ganhar tempo.

A aprendizagem de máquina 
na segurança cibernética já 
existe, e isso é bom. É uma 
parte fundamental de qualquer 
estratégia de segurança de 
endpoint empresarial. Com 
base no volume e na evolução 
dos ataques que persistem nos 
endpoints, a segurança deverá 
ser capaz de se adaptar sem 
intervenção humana e deverá 
fornecer a visibilidade e o foco 
para permitir que os humanos 
tomem decisões com base em 
informações. Portanto, olhe 
para aquele "robô" como algo 
que executa as tarefas de roti-
na e permite que os humanos 
voem alto.

 
(*) É VP e Gerente Geral de Soluções 

de Segurança da McAfee.

Raja Patel (*)

Braulio Lalau de Carvalho(*)

Peter Drucker, um dos pais da administração moderna, tem 
uma frase extremamente paradigmática e fundamental 
para entendermos as relações entre o meio empresarial 

e a tecnologia:
“Inovação é atribuir novas capacidades aos recursos (pessoas 

e processos) existentes na empresa para gerar riqueza.”
Drucker sintetiza uma refl exão interessante que pode ser 

direcionada para o gerenciamento de pessoas e que fornece o 
norte deste artigo. O centro deste insight diz que inovar não 
signifi ca substituir material humano, mas sim, atribuir aos seus 
colaboradores novas demandas e desafi os em prol do crescimento 
da uma organização. 

Ao longo do texto, nos aprofundaremos neste tema, tomando 
como exemplo quatro tendências de destaque da tecnologia. 
Acompanhem!

Os benefícios da inovação para a sociedade e as 

mudanças no mercado de trabalho

Estamos tão submersos em um universo envolto por tecnologia, 
que por vezes nos esquecemos dos benefícios que ela traz para as 
nossas vidas. Imagine viver sem energia elétrica, computadores, 
internet ou telefones móveis, por exemplo.

Pode até ser divertido para uma aventura de poucos dias, mas, 
a longo prazo, acabamos percebendo o quanto ganhamos com as 
possibilidades que a conectividade, a mobilidade, o mundo digital 
e os bens tecnológicos como um todo nos oferecem.

No plano empresarial acontece coisa semelhante. Apenas para 
elucidar alguns casos, há não muito tempo, departamentos fi nan-
ceiros eram reféns de um sem número de papéis e planilhas, fator 
que gerava altos índices de retrabalho e perda de produtividade.

Gestão de trabalho em rede ou à distância era coisa impensável, 
favorecendo o isolamento de departamentos e a consequente 
falta de comunicação. Informações sobre consumidores eram 
espalhadas entre diferentes fontes, o que tornava a assertividade 
de campanhas de marketing ou de vendas algo consideravelmente 
mais complexo.

Vale pensar ainda no conceito das cidades inteligentes. A 
inovação deve fazer parte da gestão pública, visto que permite, 
dentre outros pontos, um melhor uso dos recursos naturais, 
um aumento da segurança por meio de sistemas inteligentes 
de monitoramento, a redução de gastos públicos através da 
otimização de atividades antes exclusivamente manuais e até a 
desburocratização e uma maior agilidade na gestão de serviços 
e entrega de benefícios para a população. 

Tudo isso nos ajuda a demonstrar que, sim, quando bem utili-
zada, a tecnologia é uma aliada da sociedade.

Ao mesmo tempo, de modo paradoxal, quando falamos de 
tendências e previsões de futuro, muitas pessoas tendem a se 
assustar com o novo. O que acontecerá com meu emprego? Se-
rei substituído por uma máquina? Como serão geridas as novas 
relações de trabalho? São algumas das perguntas que se fazem 
quando leem alguma manchete sobre os avanços em inteligência 
artifi cial ou nos processos de automação.

Esta sensação de insegurança é previsível e ocorreu em outros 
momentos históricos, como na primeira revolução industrial das 
máquinas a vapor e do estabelecimento das grandes indústrias, 
ou quando vimos a popularização dos computadores pessoais, 
da internet, dos sistemas digitais. E, embora alguns mercados 
tenham se reduzido ou se tornado obsoletos mediante o impacto 
da tecnologia, em paralelo, outros surgiram, dando oportunidade 
para pessoas desenvolverem novos conhecimentos e trabalhar 
em conjunto com o progresso social. 

A verdade é que, em se tratando do mercado de trabalho, a 
tecnologia nos força a sair de nossa zona de conforto, algo que, 
em última instância é extremamente positivo, pois passamos a 
valorizar virtudes como a criatividade, a originalidade e o espírito 
empreendedor.

A tecnologia nos força a sair de nossa zona de conforto!

O principal desafi o para quem deseja acompanhar a 

inovação

A principal base para quem deseja acompanhar os rumos da 
inovação é o interesse constante por conhecimento. Vivemos em 
uma economia centrada no dinamismo e no diálogo entre múltiplos 
saberes. Aqueles que souberem se adaptar a este novo contexto, 
ampliando seus campos de saber e adotando uma mentalidade 

Não tenha 
medo do futuro!
Conceitos como Mobile, Mundo Digital, Cloud e 
IoT revolucionaram os processos de gestão nas 
empresas; Veja como eles podem fazer parte da 
realidade de seu negócio

inovadora e criativa, certamente, tem tudo para ter sucesso diante 
deste cenário de quarta revolução industrial.

Além disso, é importante deixar claro que, se antes o foco das 
empresas era o de oferecer um produto fi nal, acabado, para os 
consumidores, hoje, sobretudo no universo da tecnologia, o que 
se busca é a oferta de experiências signifi cativas, uma vez que os 
sistemas e as ferramentas disponíveis no mercado se renovam, 
sempre em prol de uma experiência de uso que seja satisfatória 
para os clientes.

O impacto da tecnologia na gestão de pessoas

Conforme avança a tecnologia, os modelos de gestão de pes-
soas também vão se modernizando, tornando-se mais efi cientes 
e sempre visando extrair o melhor de cada colaborador de uma 
empresa. Pensando nisso, separei quatro tendências tecnológicas 
fortes do mercado, para comentar como a inovação se relaciona 
com os processos de liderança de equipes e gerenciamento do 
capital humano.

IoT

Sensores para monitoramento de condições de voo, soluções 
logísticas para controle de tráfego, dispositivos para gestão de 
equipes a distância, sistemas eletrônicos de ponto, sensores de 
movimento e biometria para segurança. Esta é apenas fração de 
soluções conhecidas que provam o quanto nós já vivemos em 
uma realidade em que a internet das coisas se faz presente mais 
do que nunca e isso engloba tanto o mundo corporativo quanto 
o dia a dia dos cidadãos.

De acordo com pesquisas da Gartner, a cada segundo, 65 dispo-
sitivos novos se conectam a internet. E a tendência, sem dúvidas, 
é que os objetos que se conectam a internet e comunicam-se em 
rede se difundam ainda mais. O grande desafi o das empresas é 
saber gerir toda essa inovação, para que as equipes de um negócio 
tragam ideias realmente aplicáveis.

Além disso, os gestores precisaram se concentrar no desenvol-
vimento de mão de obra altamente especializada, uma vez que as 
atividades mais básicas do dia a dia tendem a ser automatizadas. 
Por fi m, é preciso que se desenvolvam controles e parametriza-
ções, tanto para o controle de custos, quanto para a redução de 
falhas no desenvolvimento dos dispositivos.

Mobile

As soluções mobile fazem parte do universo do IoT, mas merecem 
um destaque especial porque o conceito de mobilidade é um dos 
principais motores da sociedade contemporânea e os impactos 
desta ideia são imensos para a gestão de pessoas. Quem diria, por 
exemplo, que seria possível gerenciar equipes à distância através 
de um smartphone e ferramentas de geolocalização?

Vale dizer ainda que as soluções mais inovadoras para o acom-
panhamento de métricas e indicadores de equipe podem ser 
acessadas através de dispositivos mobile, fato este que oferece 
maior dinâmica para os processos de gestão.

Mundo Digital

Quando falamos de digital, estamos nos referindo a todo o de-
senvolvimento de soluções voltadas para levar ao ambiente digital, 
a internet, processos que antes eram realizados exclusivamente 
por meio de processos manuais, no mundo físico.

No ambiente de negócios, a transformação digital gerou uma 
revolução imensa, com a otimização de uma série de atividades e 
a redução de custos em todos os departamentos de uma empre-
sa. Atualmente, vemos um verdadeiro movimento de empresas 
que direcionam esforços tanto para criar quanto para entender 
a experiência de consumidores no meio digital, extraindo dados 
de clientes por meio de plataformas multicanais que auxiliam, 
por exemplo, no desenvolvimento de estratégias de marketing 
ou de melhorias no atendimento.

 No plano do gerenciamento de equipes, a experiência digi-
tal dá aos gestores múltiplas possibilidades que vão desde um 
maior controle da qualidade do trabalho dos colaboradores até 
a possibilidade de integrar funcionários em redes corporativas, 
fator que favorece o desenvolvimento de projetos em conjunto.

Cloud Computing

Há poucas décadas iniciamos a revolução “paperless”, com 
as planilhas sendo substituídas por sofi sticados sistemas de 
ERP que concentravam todas as informações gerenciais de um 
negócio em uma única plataforma. Com a nuvem, nós vemos a 
substituição das dispendiosas estruturas de data centers, por 
soluções concentradas no ambiente digital.

De acordo com relatório recente da Gartner, a expectativa é 
que as empresas migrem, de modo cada vez mais maciço para o 
Cloud, dando vazão para a ideia de que, em um futuro próximo, 
boa parte do gerenciamento de um negócio – incluindo do capital 
humano – será feito através do ambiente digital.

Remando para o futuro

Concluo este artigo com o mesmo pensador que deu start a 
nossa refl exão. Peter Drucker dizia que “as empresas inovadoras 
não gastam esforços para defender o passado.” O que temos aqui 
é uma constatação fi rme, mas verdadeira: se a sua companhia 
busca os caminhos da criatividade e da inovação, não há porque 
temer o futuro. Esteja pronto!

(*) É CEO da Orbitall, empresa do Grupo Stefanini.
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JOSEPADILHA
GIIISIP

CONSTRUTORA
SURSOTD

DELAOUPOA
TRAVEASAD

AASTROREI
CENTRIPETA

CINTOAIIM
NOECASTELA

CTAABIN
IMERGIRCT
NCABRAI
IALORIXAN

RODADESAMBA

Cineasta e
produtor
de “Tropa
de Elite”

O xadrez e
o gamão,
por sua 

estratégia

Empresa 
contratada 
para execu-
tar obras 

(?) Interna-
cional: foi
fundada

por Lênin   

As que se
servem 

de serviços
coletivos

Protocolo
de identifi-
cação na
internet

“Sou (?)”,
sucesso

de Nando
Reis

Placa
típica de
cruza-
mentos

Prova fe-
minina da
ginástica
artística 

“Deus não
dá (?) 

a cobra”
(dito)

Intoxica-
ção (?): 

embriaguez

Força (?): 
é aplicada
no liquidifi-
cador (Fís.)
(?) de se-
gurança,
acessório
de carros

Adão Itur-
rusgarai,
cartunista

gaúcho

Emily
Brontë,

escritora
inglesa 

Patriarca
salvo do
Dilúvio
(Bíblia)

A memória
que dá ra-
pidez ao PC
(Inform.)

André 
Domingos,
velocista
paulista

Orlando
Dantas,

jornalista
brasileiro

O camisa
10 da 

Seleção do
tetra (fut.)

Atração
comum 
na noite
carioca

O hemisfé-
rio acima 
do equador
(abrev.)

Camarão
de água 

doce (bras.)

“Ser ou não ser, (?) a
questão”,
frase de
Hamlet

Bixiga, em relação à
cidade de São Paulo

“Ou (?) ou Aquilo”, li-
vro de Cecília Meireles

Tecido es-
tampado 

de bolinhas
Adormecer

Sol

Nome da
14ª letra

Agência Brasileira de
Inteligência (sigla)
Estação
de trem 

Ave pernal-
ta europeia

Antigo rei-
no cristão 
da penín-

sula Ibérica
“Esc”, “alt”

ou “ctrl”
Médio

(abrev.)

Armazenar

Conjunção 
alternativa

(Gram.)

Antes, em francês

Animal como Mísha,
símbolo das

Olimpíadas de 1980

Mergulhar;
afundar

Mãe
Menininha
do Gantois,

no Can-
domblé

Duro; retesado

Região baiana de
serras, é destino

ecoturístico 

5/avant — hirto — trave. 7/castela. 8/ialorixá. 10/centrípeta. 11/roda de samba.
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Esta segunda é o vigésimo quinto dia da lunação. A Lua passa a transitar em Touro desde as 02h05 e entra na fase minguante. 

Passa a predominar o bom senso e a segurança. Contamos com maior estabilidade emocional. Afeto, ternura e conservadorismo, 

são características da Lua no signo de Touro. É melhor darmos continuidade a projetos já iniciados. Podemos agir de forma co-

medida, usando paciência e senso de previsibilidade. A vida amorosa tem clima de docilidade e ternura. Bom para uniões devido 

ao aumento do sentimento de apego e a preocupação com a segurança. Pode, então, haver reações de ciúmes, posse ou controle. Os 

relacionamentos estáveis e duradouros terão maior importância.
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Esta semana é ótima para concre-
tizar planos. A dedicação à família 
deverá ser maior ainda nos primeiros 
dias de agosto com pleno domínio 
sobre as difi culdades.  Evite o exage-
ro nas preocupações com dinheiro e 
forte preocupação na lida com bens 
materiais. 84/684 – Vermelho.

Pode encontrar saídas para os pro-
blemas do momento, dominando 
e controlando as difi culdades. É o 
momento de se organizar e se divertir 
com a Lua transitando em seu signo.  
O dia é bom para fechar negócios e 
tratar de assuntos fi nanceiros, como 
começar a guardar algum dinheiro. 
37/337 – Azul.

A intuição irá indicar o caminho que 
deve ser seguido e dará controle 
sobre a realidade que o limita. Terá 
muita habilidade nas negociações 
podendo melhorar seus ganhos e 
pedir aumento de salário. Aplique a 
paciência como fator essencial para 
se vencer obstáculos e barreiras.  
54/354 – Amarelo.

Melhore as relações e parcerias, 
aproximando-se de pessoas que o 
ajudem e possam mostrar as solu-
ções. Algum atrito ou rompimento 
pode acontecer no trabalho. Este 
é um bom dia também a realização 
de coisas bem pensadas já que a 
Lua em Touro o torna determinado. 
67/467 – Branco.

Vai recobrar suas forças logo após 
o aniversário, com boa disposição e 
uma ótima energia física e mental. 
Aguarde e prepare-se, breve come-
çará a agir, depois do aniversário.  
Assuma suas responsabilidades e 
cerque-se de pessoas sérias e reali-
zadoras 56/456 – Vermelho.

Comece o dia resolvendo pendên-
cias e dando o melhor de si em 
cada tarefa. Há chance de conhecer 
alguém e se apaixonar, se estiver só. 
Os sentimentos devem ser vividos 
plenamente. Evite o exagero das 
preocupações com dinheiro.  34/234 
– Branco. 

Começo de semana ótimo para iniciar 
dietas e tratamentos de saúde. É 
melhor ser idealista e otimista e não 
reclamar da vida, aceitando as difi cul-
dades para ter pleno controle delas. 
Precisa aplicar a paciência como fator 
essencial para se vencer obstáculos 
e barreiras. 36/736 – Verde. 

Esta é à hora de se abrir para coisas 
novas e interessantes que impul-
sionem a sua carreira profi ssional. 
Não crie obstáculos para viver seus 
sentimentos, abrindo o coração 
e demonstrando o que sente. Se 
estiver apaixonado alguém precisa 
fi car sabendo disso. 73/773 – Azul.

Ainda é forte a possibilidade de 
iniciar relacionamento ou fortalecer 
uma relação antiga. Use sua sensu-
alidade e o grande poder de atração 
sobre as pessoas.  O romantismo irá 
fazer as relações amorosas intensas 
e trazer momentos felizes e inesque-
cíveis na vida a dois. 32/232 – Verde. 

Mantenha a rotina para evitar aciden-
tes e problemas no trabalho. Atritos 
e discussões podem perturbar as 
relações com as pessoas. Precisa 
manter o domínio sobre as difi cul-
dades e superá-las. Em geral esta 
segunda terá um fi nal de dia muito 
propício para os relacionamentos. 
22/122 – Azul.

Procure encarar as situações mesmo 
as enfadonhas ou maçantes neste 
começo de semana. O trabalho 
fi ca em destaque, assim como os 
assuntos do cotidiano, aquilo que 
precisa ser resolvido. Uma atitude 
mais social no fi nal do dia desperta e 
exalta os bons sentimentos. 65/265 
– Branco.

Uma boa fase para trabalhar e de-
dicar-se às atividades profi ssionais, 
tudo que for bem planejado e pen-
sado. Faça tudo bem pensado sem 
deixar que alguém infl uencie sua 
decisão. Com a Lua em Touro au-
menta a disciplina para seguir dietas 
e malhar o corpo. 67/567 – Amarelo.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 17 de Julho de 2017. Dia de São Aleixo, Santa Marcelina, Beato 
Inácio de Azevedo e Companheiros, e Dia do Anjo Assaliah, cuja virtude é 
o dinamismo. Dia de Proteção às Florestas. Hoje aniversaria o ator Donald 
Sutherland, que nasceu em 1934 e chega aos 82 anos, o cantor e apresentador 
Ronnie Von completa 73 anos, o ex-jogador e treinador de futebol, capitão da 
seleção de 70, Carlos Alberto Torres nascido em 1944 e o ator Mike Vogel que 
nasceu em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é idealista, entusiástico com uma natureza 
reservada e capacidade analítica, perfeccionista e independente. Gosta de tudo 
muito bem encadeado, ainda no campo afetivo, e não aprecia lidar com nada 
que não possa controlar razoavelmente. É normalmente elegante e um pouco 
orgulhoso, sem que isto chegue necessariamente a prejudicar sua boa relação 
com os outros. Muito embora guarde as opiniões para si, gosta de saber o que 
os outros pensam.Deve se especializar em alguma área para obter sucesso. É 
mais sensível do que aparenta, e no lado negativo tem difi culdade para expressar 
seus sentimentos.

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

Simpatias que funcionam
Para pedir o que quiser no trabalho e nos estudos: 
Um prato branco (sobremesa), 11 folhas de louro, sete 
moedas de pequeno valor, duas colheres (sopa) de açúcar 
cristal, gotas de lavanda, um punhado de alfazema em 
grãos Lave as moedas em água corrente e perfume-as 
com a lavanda. Coloque-as à volta do prato, com a face 
que tem o valor virada para cima. Cubra-as com o açú-
car cristal. Arrume as folhas de louro no prato como se 
fossem raios de sol. Espalhe a alfazema sobre o açúcar. 
Quando estiver tudo pronto, levante o prato acima da 
cabeça, de frente para a janela e diga ao sol: “Peço ao 
Universo que traga para minha vida (fazer o pedido), de 
acordo com meu merecimento”.
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Fotos
A exposição Luzescrita dos artistas Arnaldo 

Antunes, Fernando Laszlo e Walter Silveira  
apresenta cerca de 60 obras, entre vídeos, 
objetos, fotografi as e instalações, que trans-
formam poemas em imagens e versos em luz.  
Os trabalhos são apresentados em duas salas 
complementares. Em uma delas, a Sala Clara, 
com as paredes totalmente brancas e cheia de 
luz, estão expostas as fotografi as. À primeira 
vista, há uma sensação de que as imagens 
sejam manipuladas digitalmente, ou feitas 

inteiramente no computador. No entanto, 
essa impressão se dissipa na Sala Escura, 
pintada de preto e com iluminação contro-
lada, que desvenda todo o rico processo por 
trás das obras da primeira sala. Ali é possível 
ver os objetos e instalações de luz feitos por 
Fernando a partir de muita experimentação 
e do contraste entre o produto tecnológico e 
os procedimentos artesanais.

 Serviço: Espaço Cultural Porto Seguro, Al. Barão de 
Piracicaba, 610, Campos Elíseos, tel. 3226-7361. De terça 
a sábado, das 10h às 19h, domingos e feriados, das 10h às 
17h. Entrada franca. Até 30/7.

Relacionamento
Ele, um marido fi el que ama sua esposa na 

comédia “Louca e Ciumenta”. Ela, possessiva, 
paranoica e ciumenta. Karol é amiga do casal, 
animada, objetiva e pronta para ajudar sua 
melhor amiga. Juntos, irão aprontar muito e 
descobrir qual o grau de ciúme existente no 
relacionamento. Com Camila Silva, Cassia 
Pinotti, Emerson Bernandes e Nil Fernandes.

Serviço: Teatro do Ator, Pça Roosevelt, 172, Consolação, 
tel. 3257-3207. Sábados às 22h. Ingresso: R$ 50. Até 29/07.

Obra da exposição Anacronismos.

Imagens gráfi cas
A mostra Anacronismos refere-se a 

pesquisas de imagens gráfi cas encon-
tradas em literaturas variadas e publica-
ções antigas. Como referências a partir 
de colagens, recortes e sobreposições, 
reagrupando elementos conforme um 
pensamento e objetivo novos.

Serviço: Sesc Osasco, Av. Sport Club Corinthians 
Paulista, 1300, Jardim das Flores, Osasco, tel. 3184-0900. 
De terça a sexta das 13h às 21h30, sábados e domingos 
das 10h às 18h30. Entrada franca. Até 06/08.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Cena da peça “Inimigos”. Foto: Divulgação

O espetáculo infantil 
“Inimigos” propõe um 
exercício de refl exão 
sobre a incoerência de 
uma guerra

Dentro de um buraco 
no campo de batalha, 
um soldado interro-

ga-se sobre seu inimigo, a 
quem considera um animal 
selvagem e impiedoso, sobre 
seus companheiros, agora 
em silêncio, e sobre a razão 
de ainda estar ali. Acompa-
nhamos apenas um dos lados 
da história, mas certamente 
este poderia ser qualquer um 
dos lados: os soldados, ainda 
que adversários no front, têm 
muito em comum. A peça é 
um projeto de transcrição do 
livro homônimo de Davide Cali 
e Serge Bloch.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábados e 
domingos às 12h. Ingressos: R$ 20 e R$ 
10 (meia). Até 23/07.

Depois de vários anos fora dos palcos, e desde o suces-
so unânime do “IRA! Acústico MTV”, os músicos Edgard 
Scandurra e Nasi, voltam às raízes para um show inédito 
com os sucessos “Flores em Você”, “Tarde Vazia”, “Bebendo 
Vinho”, entre outras. 

Serviço: Teatro Paulo Machado de Carvalho, Al. Conde de Porto Alegre, 840, São 
Caetano do Sul. Sábado (22) às 22h.  Ingressos: de R$ 80 a R$ 160.

Incoerência

Entusiasmo pela vida
Seja espontâneo e divirta-se um pouco
Desperte o seu entusiasmo pela vida, sua criatividade e a 

sua vitalidade. Sua criatividade quer fl uir, assim a coloque em 
movimento. São estes momentos que o levam às respostas que 
você busca e aos que, muitas vezes, sente-se aludido. Inspire 
o sopro da vida e o deixe passar por todas as suas partes e a 
sua vida.

Liberte o seu lado selvagem e faça algo hoje que aprecie 
completamente e quando se sentir revigorado e satisfeito, 
faça a si mesmo as perguntas que busca e abra a sua mente e 
o seu coração a estas respostas.

O Mantra para hoje é: “Estou pronto agora para despertar a 
minha criatividade e o meu entusiasmo pela vida.”

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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INICÍO MINHA COLUNA comentando sobre a atriz Isis 
Valverde que aos 30 anos interpreta, na novela ‘A Força Do 
Querer’ (Globo), uma digital infl uencer no cinema e espera uma 
possível carreira no EUA com papéis que a ajudem a evoluir. 
Isso é o que pretende a atriz em sua carreira. Isis, terá seu 
personagem crescente na história.

SEGUNDO A ATRIZ ELA SE CONSIDERA MEIO HIPPIE, 
mas diz estar tomando gosto por moda, e isso é tão verdade que 
ela passou a adotar esse gosto quando não está com a cauda de 
sereia que compõe a personagem Ritinha. Segundo ela, nessa 
idade ela vive uma profunda fase de autoconhecimento. A idade 
trouxe muita segurança, mais muita insegurança também.

QUANTO Á PROFISSÃO, ISIS REAFIRMA QUE NÃO 

TEM DÚVIDA de estar no caminho certo e que nunca será 
outra coisa a não ser atriz. O começo foi muito difícil mas ela 
conseguiu sobreviver numa coisa que gosta e isso é raro. Isis 
Valverde tem contrato com a Globo até 2020 e vem se desta-
cando a cada novela com o apoio da emissora.

A GLOBO DEVE LANÇAR UM REALITY DE JUDÔ. 
Flávio Canto já deu início ás gravações de ‘Ippon A Luta da 
Vida’, que será apresentado no ‘Esporte Espetacular’, a partir 
de setembro. O objetivo é revelar novos nomes da modalidade. 
Oito atletas, quatro homens e quatro mulheres, serão treinados 
pelas campeãs olímpicas Sarah Menezes e Rafaela Silva.

O REALITY TERÁ TAMBÉM como treinadores Rogério 
Sampaio, Tiago Camilo, Aurélio Miquel e Chiaki Ishii. Também 
participam do programa como samurais alguns convidados di-
vidindo suas experiências e trazendo as provas de cada etapa. 
Três participantes serão premiados com uma viagem ao japão. 

INSPIRADA EM FATOS REAIS, a série médica ‘Sob Pres-
são’, da Globo, prestará um serviço a cada fi nal de um episódio. 
O público verá cartelas informativas sobre temas de interesse da 
sociedade, como doação de sangue e de órgãos, abuso sexual, 
violência  contra a mulher, testes de HIV, prevenção a doenças 
cardíacas e crimes virtuais. Estreia dia 25.

A DISPUTA ENTRE ‘BOM DIA & CIA’ (SBT) E O MATI-

NAL DA RECORD ‘HOJE EM DIA’,  segue acirrada. Em 
junho o infantil do SBT venceu o matinal da Record em 91% dos 
duelos, segundo o IBOPE. Com isso o SBT vem ocupando pelas 
manhãs a vice liderança com a média de 6,1 pontos contra 5,2 
da Record. Essa pontuação também atinge a grande São Paulo.

APÓS VENCER O ‘SHOW DOS FAMOSOS’, no programa 
do Faustão, o ator Ícaro Silva, vai mostrando sua versatilidade. 
O ator, que tem uma boa participação na novela ‘Pega Pega’, 
iniciou a sua trajetória causando grande impacto pela sua de-
senvoltura na forma de interpretar. O ator paulista de 30 anos 
sabe que essas suas apresentações na TV lhe dão uma grande 
valorização.

FRASE FINAL: Nem Tudo Que Reluz é Ouro.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Antonio Margarido – Capela – Interessante 
trabalho, inspirado pelo Espirito Irmão Virgílio, re-
lata uma verdadeira saga de uma família nipônica, 
que para o Brasil imigrou. Muito trabalho e luta, em 
fazendas, levaram a família ao sucesso fi nanceiro. 
Um dos fi lhos, formou-se psiquiatra. Cuidava com 
afi nco de jovens, principalmente para afastá-los 

das drogas. Trabalhava tanto, que relegou sua descendência, 
causando assim, sérios distúrbios. Um verdadeiro alerta, para 
pais e responsáveis, para evitar que os jovens, sob sua tutela, 
deixem-se infl uenciar pelo fl agelo das drogas licitas e ilícitas. 
Impactante!

Caminhos da Esperança

Dom João Baptista Barbosa Neto – Erme-

son Paiva (Ilustr) - Fons Sapientiae – Importante 
trabalho de conscientização, da necessidade do 
entendimento dos desígnios católicos. O jovem 

monge beneditino, imbuído de extrema boa vontade, criou 
um personagem nada trivial, uma ratinha, para passo a passo, 
quase que ludicamente, esclarecer pontos vitais para o pleno 
entendimento das palavras Dele. Valendo-se de um cabedal 
histórico literário admirável, o autor conseguiu seu intento. 

Sem ser chato é profundamente esclarecedor.

As Peripécias de Jennifer:
Das trevas à luz. O percurso 
de uma conversão

Ana Dantas – Vanessa Alexandre (Ilustr) 

– Franco – Família síria, refugia-se em São Paulo. 
Naturalmente vão em busca da difícil adaptação. Na 
escola, o fi lho do casal, conhece acolhimento, frater-
nidade, bullying, xenofobia e racismo. Uma rápida 
pincelada, sobre a situação dos assentamentos para 
refugiados, pelo mundo. Sensível e de alto impacto, 

voltado para crianças e jovens, é uma excelente contribuição 
para a devida e necessária humanização do momento. 

Deixando para TrásMarcos R Palhares – Chris McHilliard -  Uma 
surpreendente e cinematográfi ca aventura,  é o mí-
nimo que poderá comentar-se, após a leitura dessa 
obra. O autor, após, passagens exitosas, nas ativi-
dades humanas normais, motivado pelo astronauta 
Marcos Pontes, decidiu que deveria ser piloto de 
aviação, nada menos que um caça, assim “na boa”! 

Um pequeno detalhe opunha-se: jamais havia pilotado avião. 
Para muitos, não passaria de um sonho maluco. O autor, além 
de abnegado, é dotado de um otimismo que fará o leitor, mes-
mo que bastante forte seja, revisar alguns conceitos, ou quem 
sabe, reforça-los. O palestrante “Fazedor de sonhos”, recebe o 
epiteto por justíssimo merecimento. Gostoso e impactante!!

O Céu não é o Limite

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/10/1986), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Antonio de Oliveira e de Vera Lucia Teixeira 
Pinto de Oliveira. A pretendente: MILLEANE ALVES MATOS DE ALMEIDA, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 
(10/12/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Adelson 
Matos de Almeida e de Maria Inês Alves Matos de Almeida.

O pretendente: ITAMAR FRANCO, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (06/12/1958), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Izidoro Franco e de Amabile Virgino Brunelli Franco. A pretendente: APARECIDA 
PEREIRA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão diarista, nascida em Palmeira dos 
Indios - AL, no dia (08/06/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
José Miguel de Lima e de Izabel Pereira de Lima.

O pretendente: MARCO AURELIO PERONDI FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (05/09/1989), residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Almir Mello da Fonseca e de Roseli Perondi. A pretendente: 
ANA CAROLINA IOTTI, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, 
Bela Vista - SP, no dia (14/11/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Mara Carnicelli Iotti e de Helvio Pedrosa Iotti. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviços nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: MARCELO BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (14/09/1985), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Batista dos Santos e de Maria das Graças 
dos Santos. A pretendente: DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de escritório, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
(22/05/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dernivaldo Batista 
dos Santos e de Jaciara Alves Ribeiro.

O pretendente: HILARIO LOPES GOMES, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Pilão Arcado - BA, no dia (16/03/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Joaquim Manoel Gomes e de Terezinha Lopes Gomes. A pretendente: CAR-
MINA ELIANA LEANDRO FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão separadora de 
doações, nascida em São José de Piranhas - PB, no dia (17/12/1976), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Ferreira de Sousa e de Margarida Leandro Ferreira.

O pretendente: ALEXANDRE PANSANI CHOCA, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (11/04/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Aparecido Donizeti Choca e de Maria Angelina Pansani Choca. A 
pretendente: DANIELLA MEDEIROS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/08/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo José Antonio da Silva e de Maria Aparecida Medeiros 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

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

Empresas & Negócios
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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: ROBERTO DO AMARAL GUERREIRO JUNIOR, profi ssão: analista 
de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: Pouso Alegre - MG, data-nascimento: 
31/10/1983, residente e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de Roberto 
do Amaral Guerreiro e de Inês de Assis Guerra Guerreiro. A pretendente: KARINE MEN-
DONÇA RUSCHEL, profi ssão: servidora pública, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Canoas - RS, data-nascimento: 10/11/1983, residente e domiciliada em Brasília - DF, fi lha 
de Marcos Tadeu Ruschel e de Vera Lucia Mendonça Ruschel.

O pretendente: MARCEL WILKE CARUSO, profi ssão: engenheiro de alimentos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/08/1981, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Paulo José Hespanha Caruso e de Regina Cunha 
Wilke. A pretendente: LUISA GUIMARÃES ZANHAR, profi ssão: engenheira civil, estado civil: 
solteira, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 02/09/1985, residente e domici-
liada em Belo Horizonte - MG, fi lha de Nabil Chaves Zanhar e de Cláudia Guimarães Zanhar.

3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional IV – Lapa - SP. 
Processo: 1013088-23.2016.8.26.0004 - Interdição Requerente: Weber Angelo Tucci Requerido: 
Madge Mary Tucci Magyar VISTOS. Ante o exposto decreto a interdição de MADGE MARY TUCCI 
MAGYAR, declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil abaixo indicados, na 
forma dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I e artigo 1.772, todos do Código Civil, nomeando 
curador o Sr. WEBER ANGELO TUCCI, considerando-se compromissado, independentemente de 
assinatura de termo. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com fundamento no inciso I 
do artigo 487 do Código de Processo Civil. Ficam, aqui, estipuladas as restrições impostas à 
requerida: Seu nível de compreensão e apreensão está ausente, seu círculo ideativo está ausente. 
Não tem condições físicas e/ou mentais para se locomover.. Não tem condições mentais para contrair 
ou desfazer matrimônio, ter e/ou administrar conta bancária, talão de cheques ou cartão de crédito. 
Não tem condições físicas, neurológicas ou psíquicas para comprar ou vender imóveis, adquirir bens 
de qualquer valor ou utilidade, receber dinheiro, receber ou fazer doações ou permutas. Não tem 
condições de assumir responsabilidades, principalmente no que diz respeito a menores impúberes ou 
idosos, nem exercer qualquer atividade laborativa ou cultural. Não tem condições mentais para 
entender, celebrar ou rescindir contratos de qualquer natureza, demandar ou ser demandada, nem de 
cuidar da própria saúde, educação ou cuidados pessoais. Não tem condições mentais para opinar 
sobre seu (sua) curador (a). Determino a prestação de contas a cada 06 meses, bem como extrato 
atualizado da aplicação VGBL. Em obediência ao disposto no artigo 1184 do Código de Processo Civil 
e artigo 9, inciso III do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se pela 
imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalos de (10) dez dias. ESTA SENTENÇA 
SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial por três 
(03) vezes, com intervalo de dez (10) dias. 
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Esta última corrida foi descrita como perigosa pelos especialistas.

Ao menos 11 pessoas fi ca-
ram feridas durante a última 
corrida de touros do Festival 
de São Firmino, em Pamplo-
na, no norte da Espanha, na 
sexta-feira (14). O evento atrai 
milhares de turistas de todo 
o mundo que percorrem 875 
metros. A corrida desta sexta 
durou 2 minutos e 10 segundos 
e incluiu touros da raça Miura, 
que tradicionalmente encerram 
o evento. 
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O ônibus têm motores elétricos embutidos nas rodas

e sistemas auxiliares hidráulicos e pneumáticos.

O veículo foi totalmente construído 
no Brasil. As baterias são de fosfato 
de ferro e levam de quatro a cinco 

horas para serem carregadas. A linha em 
que o ônibus circulará ainda não foi defi nida 
e a previsão é a de que o veículo entre em 
operação até o próximo dia 31, após passar 
por fi scalizações feitas pela SPTrans

O ônibus têm ainda motores elétricos 
embutidos nas rodas e sistemas auxiliares 
hidráulicos e pneumáticos, integrados 
por meio de uma rede de controle. Esse 
mecanismo faz com que, em aceleração, 
o sistema consuma energia das baterias 
tradicionais e nos momentos de frenagem 
o sistema de tração transforme a energia 
dessas baterias em energia elétrica, que 
fi ca armazenada nas mesmas baterias. O 
chassi é feito pela empresa chinesa BYD, 
que instalou uma fábrica em Campinas há 
dois anos em meio. A carroceria é da Caio, 
que também funciona no interior de São 
Paulo. A capacidade de produção anual da 
BYD é de 400 carros por ano.

Segundo o prefeito de São Paulo, João 
Doria, a implantação dos ônibus elétricos 
está dentro do plano de governo da prefei-
tura de promover a redução de emissões 
poluentes. “Esse modelo emissão zero e 
baixo nível de ruido, também é equipado 
com ar-condicionado. O modelo atende 
ainda a todas as exigências de acessibili-
dade como piso baixo, rampas de acesso 
e espaço para cadeiras de rodas, wi-fi  

Primeiro ônibus elétrico 
produzido no Brasil circulará 

pelas ruas de São Paulo
A Prefeitura de São Paulo apresentou sexta-feira (14) um ônibus elétrico, alimentado por baterias, com 
capacidade para transportar 84 passageiros e com até 300 km de autonomia
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e tomadas USB”. Segundo o secretário 
Municipal de Mobilidade e Transportes 
(SMT), Sérgio Avelleda, o veículo é o que 
há de mais moderno em termos de ônibus 
elétricos em operação em outros países, 
como os Estados Unidos e a China. 

“Isso faz parte do plano de governo 
apresentado para a transformação do 
nosso sistema de ônibus. Na licitação, já 
anunciamos, vamos contribuir para que ao 

longo do próximo contrato, as empresas 
reduzam paulatinamente as emissões 
que provocam doenças respiratórias, 
envelhecimento precoce e um clima 
global indesejável”, disse. A prefeitura 
pretende discutir com a Câmara Munici-
pal a alteração da legislação vigente para 
a adequação do sistema de ônibus para 
veículos classifi cados pelo secretário como 
mais saudáveis (ABr). 

A vítima mais grave é um 
norte-americano. O festival 
acontece durante nove dias 
no qual os touros perseguem 
os corredores que usam len-
ços vermelhos pelas ruas de 
Pamplona. Neste ano, as oito 
corridas anteriores totalizaram 
sete feridos pelos chifres dos 
animais de meia tonelada. Para 
os participantes, os ferimentos 
são comuns durante o festival 
(ANSA).

Corridas de touros deixam 11 feridos na Espanha
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005529-53.2012.8.26.0495 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara, do Foro de Registro, Estado de São Paulo, Dr(a). Elton Isamu Chinen, na forma da
Lei, etc. Faz Sacer a(o) Maria Aparecida Ferreira, Rua Terezinha, 150, CASA 04, Vila Ribeiróplis -
CEP 11900-000, Registro-SP, CPF 046.169.816-12; Rafael Florêncio Bitencourt, Rua Geraldo
Previdig, 150, CENTRO - CEP 11900-000, Registro-SP, CPF 669.581.725-15, Brasileiro,
EmpresárioViabrasil Importacão e Exportacão Ltda, Avenida Palmiro Novi, 176, ARAPONGAL - CEP
11900-000, Registro-SP, CNPJ 00.740.600/0001- 96, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por
parte de Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, alegando em síntese: Que
os requeridos são signatários de um Contrato de Abertura de crédito, em conta corrente, do qual não
adimpliramo débito que já alcança um montante de R$ 160.512,79. A parte autora não logrou êxito em
localizá-los. Encontrando-se os réus 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 20 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa
no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta Cidade de Registro, aos 25 de abril de 2017.                       (15 e 18)

1ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES FERRARI 
MENDES, REQUERIDO POR DENISE FERRARI MENDES - PROCESSO Nº1016806-
16.2016.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luís Eduardo Scarabelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 21 de 
junho de 2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DE LOURDES FERRARI MENDES, CPF 
084.407.228-18, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil 
de natureza patrimonial e negocial, na forma dos artigos 4º, inciso III, e 1.767, inciso I, ambos do 
Código Civil, e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. Denise Ferrari 
Mendes. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. 

5ª Vara Cível – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0010358-
67.2013.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à Omega - 
Organização, Método, Experiência, Garantia e Ação, CNPJ 05.592.467/0001-91, que H&L Promoções 
e Eventos Empresariais Ltda. EPP, ajuizou ação de cobrança pelo procedimento comum, contra 
Omega - Organização, Método, Experiência, Garantia e Ação e Agência Orbis - Organização, Método, 
Experiência, Garantia e Ação, para reaver crédito no valor de R$ 31.242,32, na época do ajuizamento 
(fevereiro de 2013), dívida esta oriunda da prestação de serviços referente a realização do evento "1º 
Encontro Carioca dos Estudantes do PROUNI", ocorrido nos dias 26 e 27 de maio de 2012. Encontrando-
se a requerida em lugar ignorado e incerto, foi determinada a citação por edital para que, no prazo de 15 
dias, a fluir após o prazo deste edital, apresente defesa, ficando advertida que nos termos do artigo 344 
do Código de Processo Civil, se não contestar a ação será considerada 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 28 de junho de 2017. 

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.: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Recife, 
PE, nasc.: 20/07/1993, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Bartolomeu Batista dos Santos e de Benedita Oliveira da 
Silva. A pretendente.: PRISCILA VALENTIM DA SILVA SOARES, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 24/07/1980, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: viúva, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Joel Inacio da Silva e de Terezinha de Fatima Valentim 
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

O pretendente: DAVID CARLOS PROMECIA JUNIOR, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 31/01/1980, residente 
e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo - SP, fi lho de David Carlos Promecia e de 
Sonia Regina Promecia. A pretendente: VIVIAN CRISTINA DOS SANTOS, profi ssão: 
jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/01/1981, residente e domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo - SP, fi lha de 
Marcionilo Severo dos Santos e de Diva Gomes dos Santos.

O pretendente: GABRIEL TADEU BALBO, profi ssão: analista de redes, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 02/05/1982, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lho de Tadeu Roberto Balbo e 
de Ana Maria Cardoso Balbo. A pretendente: VIVIANE BODO, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
24/07/1986, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Bodo 
e de Neusa Aparecida Spinelli Bodo.

O pretendente: MAICON FERNANDES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/05/1987, residente 
e domiciliado na Vila Else, São Paulo - SP, fi lho de Francisco José da Silva e de Edna 
Fernandes da Silva. A pretendente: AMANDA CRISTIANE FARIAS AMARO, profi ssão: 
costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-
nascimento: 10/12/1988, residente e domiciliada na Vila Else, São Paulo - SP, fi lha de 
Ailton Amaro e de Andréia Cristiane Farias.

O pretendente: NILTON DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Itapicuru - BA, data-nascimento: 02/02/1971, residente e domiciliado 
na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de Leonor Maria da Silva. A pretendente: MARIA 
CLEONICE DE SANTANA SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Nova Soure - BA, data-nascimento: 29/06/1978, residente e 
domiciliada na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Ponciano dos Santos e 
de Claudiana Francisca de Santana.

O pretendente: VALDINAR DA SILVA FONTES, profi ssão: extrusor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Furta-Lhe-a-Volta, Município de Ipiranga do Piauí - PI, data-
nascimento: 24/02/1973, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de 
Luiz Carvalho Fontes e de Maria Solidade da Silva Fontes. A pretendente: FRANCISCA 
CLAUDEONIA DE ASSIS, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Pau dos Ferros - RN, data-nascimento: 10/02/1977, residente e domiciliada na Vila 
Alpina, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Monteiro e de Francisca Maria de 
Lourdes.

O pretendente: CLAUDEMIR DA SILVA JUNIOR, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 15/11/1984, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Claudemir da Silva e de Luiza 
Aparecida de Azevedo da Silva. A pretendente: ANDREIA APARECIDA DA ROCHA 
PONTE, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - 
SP, data-nascimento: 16/08/1985, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo 
- SP, fi lha de João Fernando de Ponte e de Suely Aparecida da Rocha Ponte.

O pretendente: DANILO DIAS AGOSTINI, profi ssão: consultor de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 14/05/1988, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Agostini 
e de Silvia Teresinha Dias Agostini. A pretendente: JESSICA PAULINO DE PAULA, 
profi ssão: consultora de TI, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, 
data-nascimento: 13/01/1987, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, 
fi lha de Mauricio Carlos Ribeiro de Paula e de Rosangela Aparecida Paulino de Paula.

O pretendente: FLÁVIO CELESTINO, profi ssão: tecnólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/03/1981, residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Celestino e de Sonia de Oliveira 
Celestino. A pretendente: ANA ELISA ALBUQUERQUE FACCHINATO, profi ssão: 
turismóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, data-
nascimento: 18/05/1984, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha 
de Sivan Walter Facchinato e de Clarisse Maria Albuquerque Facchinato.

O pretendente: EDUARDO CACAU DOMINGUES, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
13/04/1977, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de Ernane 
Domingues Filho e de Maria Inonete Cacau Domingues. A pretendente: DANIELA 
GESSONI GOMES, profi ssão: psicologa, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 28/05/1980, residente e domiciliada na Vila 
Alpina, São Paulo - SP, fi lha de João Gomes e de Edna Gessoni Gomes.

O pretendente: HIGOR HENRIQUE MAIO MAGNANI, profi ssão: publicitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 09/06/1990, 
residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldir 
Magnani e de Antonela Aparecida Maio. A pretendente: MONIQUE LONCHARICHE 
CALÇADO, profi ssão: faturista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga 
- SP, data-nascimento: 23/02/1989, residente e domiciliada no Jardim Independência, 
São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Calçado e de Ivone Lonchariche Calçado.

O pretendente: MARCOS PEREIRA DA SILVA, profi ssão: professor de artes, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
14/07/1980, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo - SP, fi lho de 
José Pereira da Silva e de Maria Aparecida da Silva. A pretendente: JORCI PEREIRA 
DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo - SP, data-nascimento: 12/08/1985, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, 
São Paulo - SP, fi lha de José Pereira da Silva e de Francisca Delmondes da Silva.

O pretendente: ROBSON FRANCISCO DE ASSIS, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Utinga - Santo André - SP, data-nascimento: 
22/11/1988, residente e domiciliado no Parque Pereira, São Paulo - SP, fi lho de Armando 
Alves de Assis e de Eliana Francisco de Assis. A pretendente: YNAYARA EVELIN DA 
SILVA REBOUÇAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente - SP, data-nascimento: 09/11/1988, residente e domiciliada no Parque 
Pereira, São Paulo - SP, fi lha de Geová Marques Rebouças e de Sandra Regina da 
Silva.

O pretendente: ARTUR MONTEIRO PACHECO, profi ssão: técnico em informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
03/09/1985, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo - SP, fi lho de 
Luiz Inácio Corrêa Pacheco e de Mary Monteiro Pacheco. A pretendente: CAMILA 
CRESPILHO DOS SANTOS, profi ssão: assistente fi scal, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 11/08/1989, residente e 
domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo - SP, fi lha de Milton Barboza dos Santos 
e de Izabel Crespilho dos Santos.

O pretendente: FLÁVIO HENRIQUE SCARPANTI, profi ssão: publicitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 23/06/1988, residente 
e domiciliado na Cidade Continental, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Scarpanti e de 
Maria Cleuza Tarifa Scarpanti. A pretendente: LIGIA GOMES MENESES SEVILHA 
CASTRO, profi ssão: cirurgiã dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente - SP, data-nascimento: 11/03/1989, residente e domiciliada no Jardim 
Panorama, São Paulo - SP, fi lha de João Sevilha Castro e de Lunalva Gomes Meneses 
Sevilha Castro.

O pretendente: DOUGLAS ROCHA DA COSTA, profi ssão: meio ofi cial mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, data-
nascimento: 17/02/1995, residente e domiciliado no Jardim Panorama, São Paulo 
- SP, fi lho de Lourinaldo Xavier da Costa e de Elizabete Soares Rocha da Costa. A 
pretendente: ANDREZA ALEXANDRINO, profi ssão: auxiliar clínica médica II, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 10/09/1994, 
residente e domiciliada no Jardim Panorama, São Paulo - SP, fi lha de Walter Alexandrino 
e de Ester da Silva Alexandrino.

O pretendente: VÍCTOR DA SILVA ROMÃO, profi ssão: encarregado de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
25/06/1994, residente e domiciliado na Vila Tolstoi, São Paulo - SP, fi lho de Claudinei 
Coelho Romão e de Sandra da Silva Romão. A pretendente: KETLEY PEREIRA DE 
SANTANA, profi ssão: auxiliar administrativo junior, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/11/1994, residente e domiciliada na Vila Elze, 
São Paulo - SP, fi lha de Lourival Almeida de Santana Filho e de Joildes Caetano Pereira.

O pretendente: ADAIR ROGÉRIO PIAIA, profi ssão: mecânico, estado civil: viúvo, 
naturalidade: em Flor do Sertão, Maravilha - SC, data-nascimento: 23/10/1974, residente 
e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lho de Victorio Piaia e de 
Melânia Santis Piaia. A pretendente: ANA CLAUDIA PITARELO, profi ssão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/11/1978, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lha de 
Vladimir Pitarelo e de Encarnação Munhoz Pitarelo.

O pretendente: VICTOR LOPES KARL, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 26/07/1985, residente e 
domiciliado no Alto da Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Paulo Karl e de Silvia 
Helena Lopes Karl. A pretendente: LUANA BUENO AUGUSTO, profi ssão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
03/10/1987, residente e domiciliada no Alto da Mooca, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio 
Pellaez Augusto e de Elaine Aparecida Bueno Augusto.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Oeiras - PI, data-nascimento: 04/10/1987, residente e 
domiciliado na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gonzaga de Sousa e de Maria 
Creuza Pereira da Silva. A pretendente: INGRID PIRES DOS SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 30/01/1995, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lha de 
Iranildes Pires dos Santos.

O pretendente: FERNANDO OLIVEIRA SOARES, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1984, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de José Fábio da Silva 
Soares e de Maria das Graças Oliveira Soares. A pretendente: JAQUELINE PATRIOTA 
GALELE, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em Vila 
Mariana - São Paulo - SP, data-nascimento: 20/07/1988, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Ademir Galele e de Ana Maria Lopes Patriota Galele.

O pretendente: ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA, profi ssão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 27/04/1986, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de Waldir de Oliveira e de 
Ana Maria Gomes da Silva Oliveira. A pretendente: BARBARA DANIELA TAVARES DA 
SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 24/03/1999, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lha de 
Maria do Socorro Tavares da Silva.

O pretendente: ADILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, profi ssão: pintor de autos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
02/07/1973, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo - SP, fi lho de José 
Pedro de Oliveira Junior e de Maria do Carmo Paiva de Oliveira. A pretendente: SIMONE 
LOPES GUIDORIZZI, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 30/06/1967, residente e domiciliada na Vila 
Alpina, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Guidorizzi e de Maria da Silva Lopes Guidorizzi.

O pretendente: THIAGO LIMA ARRUDA CAMARGO, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, 
data-nascimento: 03/01/1984, residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo 
- SP, fi lho de Luiz Antonio de Arruda Camargo e de Edileia Martins de Lima Camargo. 
A pretendente: GABRIELA CARDOSO MENDES SOARES, profi ssão:, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 12/02/1990, 
residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo - SP, fi lha de José Mendes 
Soares e de Girlene Mariza Cardoso Ruas Soares.

O pretendente: MARLON ALBERTO DARRIBA FERNÁNDEZ, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Güines - Havana - Cuba, data-nascimento: 
27/09/1975, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Alberto 
Darriba Pastrana e de María Joseja Fernández Rivero. A pretendente: MEIRE BAATSH, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - 
SP, data-nascimento: 26/11/1961, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo 
- SP, fi lha de Ercilio Baatsh e de Alcina Dias Baatsh.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA AZEVEDO, profi ssão: auxiliar de logistica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
01/02/1992, residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto 
Marcelo de Azevedo e de Lenice Bezerra da Silva Azevedo. A pretendente: AKEMI 
LETICIA BUENO AOKI, profi ssão: auxiliar de contabilidade, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 06/07/1994, residente 
e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Kasuo Aoki e de Solange 
Bernardo Bueno Aoki.

O pretendente: DÊNNIS BOSSO DE CASTRO, profi ssão: coordenador de eventos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
27/09/1989, residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Marco 
Antonio de Castro Campos e de Antonia Aparecida Bosso de Castro. A pretendente: 
THAIS PEGHIM PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: coordenadora de eventos, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
29/11/1982, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Josué 
Pereira de Oliveira e de Elisabeth Peghin Pereira de Oliveira.

O pretendente: AUGUSTO CÉSAR CARDOSO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Goiânia - GO, data-nascimento: 24/07/1963, residente 
e domiciliado na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lho de Assis Pires Cardoso e de Tita 
Vasconcelos Cardoso. A pretendente: KÊINA ROSA PEREIRA, profi ssão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Rio Paranaíba - MG, data-nascimento: 
22/02/1977, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira 
Sobrinho e de Terezinha Diordina da Rocha.

O pretendente: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: taxista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Belo Jardim - PE, data-nascimento: 16/06/1953, residente e domiciliado 
na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lho de Pia Maria da Silva. A pretendente: MARIA DO 
ROSÁRIO OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Belo 
Jardim - PE, data-nascimento: 18/06/1960, residente e domiciliada na Vila Ema, São 
Paulo - SP, fi lha de Daniel Joaquim de Oliveira e de Maria das Dores Santos.

O pretendente: FLAVIO BEZERRA DO NASCIMENTO, profi ssão: mecânico de 
aeronaves, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/09/1974, residente e domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo - SP, fi lho de Valdir 
Bezerra do Nascimento e de Sonia Regina Pereira do Nascimento. A pretendente: 
CLEOLAINE TIMÓTEO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Palmares - PE, data-nascimento: 27/07/1989, residente e domiciliada na Chácara 
Mafalda, São Paulo - SP, fi lha de José Edson Francisco da Silva e de Maria Lúcia 
Timóteo da Silva.

O pretendente: TIAGO RIBEIRO DE ANDRADE, profi ssão: lavador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Itú - SP, data-nascimento: 28/12/1988, residente e domiciliado 
na Vila Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio de Andrade e de Justina Pinheiro 
Ribeiro de Andrade. A pretendente: ALINA DOS SANTOS PIO, profi ssão: auxiliar 
de secretária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 01/04/1993, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lha de 
Mauro Pio e de Marlucia Teodoro dos Santos.

O pretendente: DAVID PEDICINO JUNIOR, profi ssão: professor de box, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 13/11/1979, residente 
e domiciliado no bairro Jardim Guairaca, São Paulo - SP, fi lho de David Pedicino e de 
Suely Aparecida Pedicino. A pretendente: RENATA MARIA CAVALCANTE, profi ssão: 
monitora de cães, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 12/11/1983, residente e domiciliada no Jardim Guairaca, São Paulo - SP, 
fi lha de José Alves Cavalcante e de Luzinete Maria Cavalcante.

O pretendente: LUIZ PHILLIPE SZPIN, profi ssão: trader, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 19/09/1984, residente 
e domiciliado na Vila Bela, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Szpin e de Maria 
Carlota de Oliveira Szpin. A pretendente: VIVIAN CRISTINA BLUMTRITT GÖLTL, 
profi ssão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, 
data-nascimento: 09/03/1990, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo - SP, fi lha 
de Eduardo Luis Göltl e de Elaine Catarina Blumtritt Göltl.

O pretendente: RONALDO LUIZ BALDO, profi ssão: operador de telemarketing, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 23/02/1983, 
residente e domiciliado na Vila Darli, São Paulo - SP, fi lho de Odilia Baldo de Souza. 
A pretendente: ELBANIRA REPOLHO DE REPOLHO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Curuá - PA, data-nascimento: 07/06/1995, residente e 
domiciliada na Vila Darli, São Paulo - SP, fi lha de Leonardo Monteiro Repolho e de 
Elbanice Repolho de Repolho.

O pretendente: ADAUTO JOÃO DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 05/08/1977, residente e domiciliado 
na Vila Diva, São Paulo - SP, fi lho de Oscar da Silva e de Maria Apparecida Santos da 
Silva. A pretendente: JULIANA MATOS DOS SANTOS, profi ssão: técnica especializada, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
07/06/1985, residente e domiciliada na Vila Diva, São Paulo - SP, fi lha de José Arcanjo 
dos Santos e de Selma Maria Matos dos Santos.

O pretendente: RONALDO CESAR FIGUEIREDO, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 24/05/1975, 
residente e domiciliado na Vila Ema São Paulo - SP, fi lho de José Figueiredo e de Elina 
da Silva Figueiredo. A pretendente: MARIA DE LOURDES CAVALCANTE, profi ssão: 
fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: em Ivaté - PR, data-nascimento: 
23/10/1975, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lha de Genesio 
Cavalcante e de Terezinha Maria Cavalcante.

O pretendente: ANDRÉ WILLIAM ALVES PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 09/01/1989, residente e 
domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo - SP, fi lho de Fábio Sebastião Pereira e 
de Laura Regina Alves da Silva Pereira. A pretendente: RITA DE CASSIA DA SILVA 
PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, data-nascimento: 09/09/1993, residente e domiciliada na Vila São 
Nicolau, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Pereira e de Marisa de Lourdes da Silva 
Pereira.

O pretendente: MARCELO PIRES BARTELOTTI, profi ssão: administrador de 
empresas, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Santa Efi genia - SP, data-
nascimento: 27/01/1957, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho 
de Ruy Astromiro Bartelotti e de Nelia Pires Bartelotti. A pretendente: CARMEN INÊS 
BERNARDO, profi ssão: representante comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 21/01/1959, residente e domiciliada na 
Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Ermelindo Bernardo e de Jeanette Minervino 
Bernardo.

O pretendente: PAULO HENRIQUE ALEXANDRE DE OLIVEIRA, profi ssão: autonomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 
21/05/1986, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo - SP, fi lho de 
Marcos Alexandre de Oliveira e de Vera Lucia de Melo. A pretendente: TATIANE 
CARONE AZAR, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 11/09/1986, residente e domiciliada na Quinta 
da Paineira, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Azar e de Maria Aparecida Carone Azar.

O pretendente: ALBERTINO BARBOSA NETO, profi ssão: analista de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
05/10/1990, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Rui 
Barbosa e de Ana Meire Santos Barbosa. A pretendente: DÉBORA HONORATO 
FEITOSA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 05/03/1991, residente e domiciliada no Sítio das 
Figueiras, São Paulo - SP, fi lha de José Altair Feitosa e de Denise Honorato Feitosa.

O pretendente: BRUNNO OLIVEIRA MORAES, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 22/12/1990, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de Aljamar Lopes de Moraes 
e de Monica Aparecida de Oliveira Moraes. A pretendente: DIANA KAREN MACHADO 
DE LIMA, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco - SP, 
data-nascimento: 03/04/1991, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, 
fi lha de Carlos Henrique Pires de Lima e de Romilda Machado de Oliveira.

O pretendente: MAURICIO DE CAMPOS MOREIRA LIMA, profi ssão: agente 
administrativo, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 03/12/1958, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo 
- SP, fi lho de Aluisio Moreira Lima e de Mercedes de Campos Lima. A pretendente: 
SELMA SANTOS NEGREIROS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Arapoti - PR, data-nascimento: 03/11/1965, residente e domiciliada 
na Quinta da Paineira, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pinto Negreiros e de Irene 
Santos Negreiros.

O pretendente: LEONARDO DOURADO DA COSTA, profi ssão: médico veterinário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Viçosa - MG, data-nascimento: 21/12/1988, 
residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Armando 
da Costa e de Maria do Livramento Dourado da Costa. A pretendente: MARIANNE 
CAMARGOS DIAS, profi ssão: médica veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Ipatinga - SP, data-nascimento: 09/12/1987, residente e domiciliada no Parque da 
Mooca, São Paulo - SP, fi lha de José Geraldo Pereira Dias e de Maria Luiza Marillac 
Camargos Dias.

O pretendente: MARCELO STANIA, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 31/05/1970, residente e 
domiciliado na Vila Ivone, São Paulo - SP, fi lho de João Stania e de Maria Libany Stania. 
A pretendente: MEERYLYN AYRES DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 24/12/1979, 
residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio de Oliveira e de 
Sandra Regina Ayres de Oliveira.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: BRUNO VINICIUS GOES, profi ssão: propagandista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 05/04/1991, residente e 
domiciliado na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Aparecido Goes e de 
Maria das Graças da Luz Goes. A pretendente: FRANCIELE CORREA GREPPI, 
profi ssão: analista pleno, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-
nascimento: 17/01/1992, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo - SP, 
fi lha de Sergio Bernardo Greppi e de Edina Timoteo Corrêa Greppi.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE BARROS, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 30/03/1990, residente e domiciliado 
em Guarulhos - SP, fi lho de Paulo Luiz da Silva Barros e de Maria do Carmo da Silva 
Barros. A pretendente: JESSICA ANGELO AURICCHIO, profi ssão: analista de sistemas 
junior, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-
nascimento: 11/07/1991, residente e domiciliada na Vila dos Minérios, São Paulo - SP, 
fi lha de Cosmo Auricchio e de Raquel Angelo Auricchio.

O pretendente: CEZAR AUGUSTO MIQUELOF TERRAÇÃO, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 05/02/1987, 
residente e domiciliado na Vila Darli, São Paulo - SP, fi lho de Decio Terração e de 
Nair Miquelof Terração. A pretendente: CAMILA MINICHELO MIRANDA, profi ssão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, 
data-nascimento: 04/11/1988, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo - SP, 
fi lha de Sebastião Aparecido Pereira Miranda e de Neuza Maria Minichelo Miranda.

O pretendente: VINICIUS DA RÓZ, profi ssão: analista de suporte, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 25/01/1985, residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Tadeu da Róz e de Iracema Pereira da 
Silva da Róz. A pretendente: SILVIA REGINA ALI ZEITOUN REVI, profi ssão: assistente 
juridíco, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/04/1979, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Silvio 
Roberto Pereira Revi e de Cadije Aparecida Ali Zeitoun Revi.

O pretendente: VINÍCIUS BRUNO FERNANDES, profi ssão: analista de redes, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
10/03/1987, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de João 
Augusto de Jesus Fernandes e de Neurimar Aparecida Bruno Fernandes. A pretendente: 
GISELE DE SOUZA DE MELO, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 14/04/1988, residente e domiciliada 
na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Josenilson Lima de Melo e de Joselia De 
Souza Carneiro de Melo.

O pretendente: FILIPE NOVI DAVID, profi ssão: assistente de engenharia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 11/04/1994, residente e 
domiciliado na Vila Darli, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Aparecido David e de Rosana 
Novi David. A pretendente: CAMILA DE SOUZA VALENTINI, profi ssão: arquiteta, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
27/10/1989, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Teodoro 
Valentini e de Damiana Mariano de Souza Valentini.

O pretendente: PATRICK PEREIRA BEZERRA, profi ssão: assistente de logistica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
27/01/1993, residente e domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de Reginaldo 
Bezerra e de Maria Pereira Bezerra. A pretendente: BRENDA MENESES DE SOUZA 
SANTOS, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Diadema - SP, data-nascimento: 13/06/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ademyr de Souza Santos e de Nádia Meneses de Souza Santos.

O pretendente: RAPHAEL CUPERTINO CAMPOS, profi ssão: designer gráfi co, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
16/05/1991, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de Jacques 
de Almeida Campos e de Gilvania Cupertino de Oliveira Campos. A pretendente: ÍSIS 
BARRETO PEREIRA, profi ssão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Pindamonhangaba - SP, data-nascimento: 28/09/1994, residente e domiciliada em 
Pindamonhangaba - SP, fi lha de Milton Alves Pereira e de Marlene Barreto Silva Alves.

O pretendente: ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR, profi ssão: contador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 15/08/1975, residente 
e domiciliado na Vila Santa Virginia, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Gomes da Silva e 
de Felisbina Melo da Silva. A pretendente: ANA PAULA MARIANO CAVALCANTE DA 
SILVA, profi ssão: médica veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: em Sumaré 
- SP, data-nascimento: 10/10/1983, residente e domiciliada em Sumaré - SP, fi lha de 
Ademir Cavalvante da Silva e de Maria Helena Mariano.

O pretendente: MARCIUS FELIPE CARLOS BIANCHINI NEVES, profi ssão: 
engenheiro, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
11/11/1985, residente e domiciliado em Santo André - SP, fi lho de Carlos Neves Filho 
e de Marcia Bianchini Neves. A pretendente: ESTER ADRIELY MUTTI, profi ssão: 
autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/08/1989, residente e domiciliada na Vila IVG, São Paulo - SP, fi lha de Angelo Mutti 
Neto e de Janete Benith Mutti.

O pretendente: EDNILSO DE AMARANTE LOURENÇO, profi ssão: representante 
comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/12/1971, residente e domiciliado no Parque Independência, São Paulo - SP, fi lho de 
Antenor dos Santos Lourenço e de Maria Neuza Amarante Lourenço. A pretendente: 
ANDREZA SACRAMENTO TAVANO, profi ssão: supervisora de vendas, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Campinas - SP, data-nascimento: 17/07/1979, residente 
e domiciliada em Limeira - SP, fi lha de Paulo Cesar Tavano e de Maria Aparecida de 
Lourdes Sacramento
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




