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“Nada mais fácil que 
escrever  difícil; na 
simplicidade está a 
grande complicação 
que difi culta o ofício”.
Bastos Tigre (1883/1957)
Publicitário brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,37% Pontos: 
64.938,01 Máxima de +0,5% 
: 65.505 pontos Mínima de 
-0,43% : 64.898 pontos Volu-
me: 5,84 bilhões Variação em 
2017: 7,82% Variação no mês: 
3,24% Dow Jones: -0,13% Pon-
tos: 21.611,78 Nasdaq: +0,08% 
Pontos: 6.390,00 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1267 Venda: R$ 3,1272 
Variação: -0,7% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,20 Venda: R$ 3,30 
Variação: -0,7% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1396 Venda: R$ 
3,1402 Variação: -0,42% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0670 
Venda: R$ 3,2700 Variação: 
-0,61% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,39% ao 
ano. - Capital de giro, 13,81% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.245,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 123,950 
Variação: -1,22%.

Cotação: R$ 3.132,50 Variação: 
-0,74% - Euro (17h40)  Compra: 
US$ 1,1632 Venda: US$ 1,1633   
Variação: +1,02% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6330 Venda: R$ 
3,6350 Variação: +0,22% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5430 Ven-
da: R$ 3,7900 Variação: +0,26%.

Futuro: -0,43% Pontos: 65.375 
Máxima (pontos): 65.960 Míni-
ma (pontos): 65.285. Global 40 
Cotação: 950,666 centavos de 
dólar Variação: -0,11%.

A volta do crescimento 
no Brasil e na Argenti-
na deve ajudar a Amé-

rica Latina a crescer em 2017, 
após dois anos de recessão. 
A recuperação da região, po-
rém, tem sido mais lenta que 
o esperado, avalia um novo 
relatório da JPMorgan Asset 
Management. “Indicadores 
econômicos começaram a 
melhorar na região, sugerindo 
que o pior fi cou para trás. No 
entanto, o progresso no cres-
cimento econômico tem sido 
um pouco mais lento do que 
o esperado”, afi rma a estrate-
gista de mercado da JPMorgan 
Asset Management, Gabriela 
Santos.

A notícia positiva para a 
região este ano, sobretudo 

     

JPMorgan: crescimento no 
Brasil e Argentina ‘deve pôr 
fi m’ a recessão na A. Latina

em países como o Brasil e a 
Argentina, tem sido a queda 
da infl ação. A retração signi-
fi cativa dos índices de preços, 
com exceção do México, para 
níveis abaixo das metas ofi ciais 
dos governos tem permitido aos 
bancos centrais da região cor-
tar os juros, observa o relatório 
do JP. “A infl ação na região deve 
continuar se normalizando este 
ano e fi nalmente iniciar uma 
convergência para os níveis 
muito menores da Ásia”, res-
salta o estudo.

“Os investidores globais 
estão tomando nota da queda 
da infl ação na América Latina, 
principalmente por causa do 
potencial de novos cortes nas 
taxas de juros de muitos dos 
bancos centrais da região. Em 

um mundo onde as oportunida-
des em renda fi xa soberana são 
difíceis de encontrar, os títulos 
locais latino-americanos se des-
tacam “, escreve a estrategista.

As reformas estruturais são 
outro ponto que vêm sendo 
monitoradas de perto por in-
vestidores internacionais que 
olham para a América Latina, 
segundo o JP. “As reformas fi s-
cais e econômicas vão continuar 
encorajando os fl uxos externos 
para a América Latina?”, per-
gunta o banco norte-americano, 
destacando que a continuidade 
da agenda de reformas é essen-
cial para a região. Na avaliação 
de Gabriela Santos, as reformas 
são necessárias para estimular o 
crescimento de longo prazo na 
região. No curto prazo, os BCs 

Com a melhora da perspectiva de crescimento, os emergentes passaram a atrair

crescentes fl uxos de capital internacional, ressalta o relatório.

ainda têm espaço para seguir 
cortando juros.

Para uma expansão maior 
do PIB, é preciso que o inves-
timento cresça mais. Ao falar 
do cenário global, o JP destaca 

que os Estados Unidos e alguns 
poucos países vinham crescen-
do de forma mais acelerada que 
outros mercados nos últimos 
anos, mas agora o crescimento 
do planeta começa a fi car mais 

sincronizado. Com a melhora 
da perspectiva de crescimen-
to, os emergentes passaram 
a atrair crescentes fl uxos de 
capital internacional, ressalta 
o relatório (AE).

Levantamento feito pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e pela Confede-
ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) indica que 
66% dos micro e pequenos 
empresários não têm intenção 
de fazer investimentos em 
seus empreendimentos nos 
próximos três meses. E 80% 
não planejam tomar crédito 
nos próximos 90 dias. Seguindo 
uma escala que vai de zero a 
100, o Indicador de Propensão 
a Investir registrou apenas 26,6 
pontos no último mês de junho. 
O resultado fi cou abaixo do 
registrado em maio, quando 
foram registrados 27,2 pontos. 
Em junho de 2016 esse índice 
estava em 21,4 pontos.

Segundo o estudo, 37% dos 
empresários não veem neces-
sidade em fazer investimentos 
para a melhoria de seus negócios. 
“A desconfi ança diante da crise 
é mencionada por 31% dos que 

O estudo foi feito a partir de consultas a 800 empreendimentos 

com até 49 funcionários.

Hepatite C e diabetes
As sociedades brasileiras de Dia-

betes, Hepatologia e Infectologia 
lançaram ontem (20) a campanha 
nacional de conscientização “Na 
ponta do dedo – faça o exame, por 
trás da Diabetes tipo 2 pode estar a 
Hepatite C”. O objetivo é estimular 
a população a fazer o exame que 
detecta o vírus da hepatite C. Há 
no Brasil cerca de 2 milhões de 
portadores do vírus da hepatite C. 

O ministro brasileiro da 
Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços, Marcos Pereira, 
disse ontem (20) em Mendoza, 
na Argentina, durante reunião 
do Conselho do Mercosul, que 
a conclusão do acordo comer-
cial entre o bloco e a União 
Europeia (UE) depende da 
apresentação em tempo hábil 
pelos europeus da sua oferta 
de acesso aos seus mercados.

“A data de conclusão do 
acordo, sugerido pela parte 
europeia para o fi nal deste 
ano, é viável, mas dependerá 
da capacidade de a Comissão 
Europeia apresentar tem-
pestivamente e negociar sua 
oferta de acesso a mercados, 
sobretudo dos produtos cha-
mados ‘supersensíveis’ e de 
interesse central exportador 
para o Mercosul, como carne 
bovina, açúcar e etanol”, disse 
o ministro.

Hoje (21), será realizada a 
Reunião de Cúpula do Mer-
cosul, quando o Brasil deve 
assumir a presidência pro 
tempore do bloco. Sobre os 
desafi os, Marcos Pereira disse 
que o objetivo é aprofundar as 
negociações entre os membros 
do bloco, além da aproximação 

Ministro da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços, 

Marcos Pereira.
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Ex-presidente Lula.

São Paulo - O BrasilPrev, do 
Banco do Brasil, comunicou 
ontem (20), ao juiz federal 
Sérgio Moro que bloqueou o 
montante de R$ 9 milhões do 
ex-presidente Lula. Parte do 
valor, R$ 7.190.963,75, é re-
lativo a um plano empresarial 
da LILS (empresa de pales-
tras do petista) e o outro, R$ 
1.848.331,34, se refere a um 
plano individual.

“Esclarecemos que confor-
me determinação, procede-
mos com o bloqueio total dos 
planos em tela, até segunda 
ordem deste juízo. Desta feita, 
aguardamos a manifestação de 
Vsa. Exa. quanto a eventual 
resgate e transferência para 
os autos do processo supraci-
tado, hipótese em que incidirá 
o imposto de renda na forma 
da lei”, informou o jurídico do 
BrasilPrev. Os valores foram 

Com difi culdades em recuperar 
a arrecadação, o governo decidiu 
aumentar tributos para arrecadar 
R$ 10,4 bilhões e cumprir a meta 
fi scal de défi cit primário de R$ 139 
bilhões. O PIS e a Cofi ns sobre a 
gasolina, o diesel e o etanol subirá 
para compensar as difi culdades 
fi scais, segundo nota conjunta, 
divulgada pelos ministérios da 
Fazenda e do Planejamento. A 
alíquota subirá de R$ 0,3816 para 
R$ 0,7925 para o litro da gasolina e 
de R$ 0,2480 para R$ 0,4615 para 
o diesel nas refi narias. Para o litro 
do etanol, a alíquota passará de R$ 
0,12 para R$ 0,1309 para o produ-
tor. Para o distribuidor, a alíquota, 
atualmente zerada, aumentará 
para R$ 0,1964. A medida entrará 
em vigor imediatamente por meio 
de decreto publicado em edição 
extraordinária do Diário Ofi cial 
da União. 

O governo também contin-
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Brasilprev comunica a Moro 
bloqueio de R$ 9 milhões de Lula

Banco Central informou ao juiz 
sobre o bloqueio de R$ 606 mil 
em quatro contas de Lula.  

Segundo o BrasilPrev, há 
“dois planos de VGBL de titu-
laridade do sr. Luiz Inácio Lula 
da Silva”. A empresa informou 
que o regime de tributação 
escolhido para o plano VBGL 
individual “no momento da 
adesão foi o regime progres-
sivo compensável, em que os 
resgates têm a incidência de 
IR na fonte, feita com base na 
alíquota única de 15%, de forma 
antecipada, com posterior ajus-
te na declaração anual de IR”. 
Os advogados do ex-presidente 
Lula entraram ontem mesmo 
(20), com mandado de segu-
rança no Tribunal Regional 
Federal da 4.ª Região (TRF4) 
para impugnar a decisão do juiz 
Sérgio Moro que bloqueou bens 
do petista (AE).

apurados, pelo BrasilPrev, até 
19 de julho.

O bloqueio foi determinado 
por Moro em 14 de julho, dois 
dias após condenar o ex-presi-
dente a nove anos e seis meses 
de prisão por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro no caso 
tríplex. Na quarta-feira (19), o 

Governo divulga aumento de alíquota 
do PIS/Cofi ns sobre combustíveis

sobre a economia e a programa-
ção orçamentária do ano. A nova 
alíquota vai impactar o preço de 
combustível nas refi narias, mas 
o eventual repasse do aumento 
para o consumidor vai depender 
de cada posto de gasolina.

Antes de embarcar para a reu-
nião de cúpula do Mercosul, em 
Mendoza, o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse que a 
queda da arrecadação justifi cou 
o aumento de tributos. “Isso ocor-
reu pela queda da arrecadação e 
em função da recessão e dos maus 
resultados, principalmente das 
empresas e de pessoas fi nancei-
ras que refl etiram nos prejuízos 
acumulados nos últimos dois anos 
que estão sendo amortizados. 
Existem medidas de ajuste fazen-
do com que o mais fundamental 
seja preservado: a responsabi-
lidade fi scal, o equilíbrio fi scal”, 
declarou Meirelles (ABr).

genciará [bloqueará] mais R$ 5,9 
bilhões de despesas não obriga-
tórias do Orçamento. Os novos 
cortes serão detalhados hoje 
(21), quando o Ministério do Pla-
nejamento divulgará o Relatório 
Bimestral de Receitas e Despesas. 
Publicado a cada dois meses, o 
documento contém previsões 

Pesquisa aponta que pequeno empresário 
não pretende investir nos próximos meses

a investimentos”, explicou, por 
meio de nota, o presidente da 
CNDL, Honório Pinheiro.

Entre os 19% de empresários 
que cogitam fazer algum inves-
timento (7% dos pesquisados 
pretendem investir e 12% 
se dizem ainda indecisos), 
33% pretendem aplicar na 
ampliação de estoque; 27% 
na compra de equipamentos e 
maquinários; 24% na reforma 
da empresa; 15% em comu-
nicação e propaganda; e 13% 
na ampliação do portfólio de 
produtos. A principal fonte de 
recursos dos investimentos a 
serem feitos virá do próprio ca-
pital das empresas, por meio de 
recursos guardados em forma 
de aplicação (44%) ou venda de 
algum bem (11%). O estudo foi 
feito a partir de consultas a 800 
empreendimentos com até 49 
funcionários, nas 27 unidades 
da federação, incluindo capitais 
e interior (ABr).

não planejam investir”, informou 
o levantamento. Além disso, 
outros 12% ainda aguardam 
o retorno de investimentos já 
feitos; e 10% sentem falta de 
crédito para poder concretizar 

melhorias nos negócios. “A re-
cessão e o alto custo de capital 
tornam os empresários mais cau-
telosos diante da possibilidade 
de expandir seus negócios e de 
assumir dívidas para fazer frente 

Acordo entre Mercosul e 
UE depende de defi nição 

do bloco europeu

com países da Aliança do Pací-
fi co (México, Colômbia, Chile e 
Peru) e outros blocos.

“A negociação de acordos 
comerciais com parceiros 
estratégicos, dentro e fora 
da região, constitui uma das 
prioridades atuais do Mercosul 
que a Presidência ‘pro tempore’ 
do Brasil procurará manter e 
reforçar”, ressaltou Pereira. O 
presidente Michel Temer viajou 
para Mendoza, onde participa 
da 50ª Reunião do Conselho do 
Mercado Comum e da Cúpula 
do Mercosul e Estados Asso-
ciados (ABr).

Brasília - Diante do sinal de apoio 
do governo à nova “contribuição 
por negociação coletiva”, sindica-
listas já começam a discutir como 
serão realizadas as assembleias que 
debaterão, entre muitos temas, a 
própria remuneração a ser paga 
pelos trabalhadores aos sindicatos. 
Entre os pontos polêmicos, está a 

regra do quórum mínimo nessas 
reuniões para que a decisão do 
grupo seja legítima e não venha 
a ser questionada pelos demais 
trabalhadores.

O secretário-geral da Força Sindi-
cal, João Carlos Gonçalves, defende 
que o quórum nessas reuniões seja 
sufi ciente “para que a convenção 

seja democrática”. O sindicalista, 
porém, não detalhou qual número a 
entidade defende. Há, ainda, debate 
sobre como e onde podem acon-
tecer essas reuniões. Atualmente, 
as assembleias acontecem fora do 
local de trabalho, o que resulta 
normalmente em baixa adesão dos 
trabalhadores (AE).

 ‘Contribuição 
negocial’, 
sindicatos 
iniciam debate



COLUNA DO HERÓDOTO

Fugir do pagamento de 

imposto é uma prática 

que remonta ao período 

colonial

O Estado era represen-
tado pelo rei e seus 
cobradores de impos-

tos. O sistema era absolutista 
e não havia um parlamento que 
debatesse se eles eram justos 
ou não e como era gasto o que 
se arrecadava. Por isso, de um 
lado vigorava a violência da 
cobrança dos impostos e de 
outro a imaginação para fugir 
ao pagamento. 

Uma das formas era a de di-
fundir notícias que a economia 
ia mal, as vendas caiam, houve 
roubos do cofre, enfi m uma 
série de desculpas para não 
pagar. Os responsáveis pela co-
brança muitas vezes também 
eram devedores e tudo fi cava 
para o ano seguinte. Até que 
a paciência e os cofres vazios 
do governo se esgotavam e a 
força militar entrava em ação 
e aprendia o que encontrava 
pela frente. 

Um dos exemplos mais 
conhecidos é a cobrança dos 
impostos atrasados nas minas 
de ouro, no fi nal do  Século 18. 
Os mineradores não pagavam 
o quinto, contrabandeavam o 
ouro e por isso a tonelada e 
meia do metal na forma de im-
posto não chegava nos cofres 
reais. Nem da Inglaterra. Daí 
para a inconfi dência mineira 
foi um passo.

Ao longo da história do Brasil 
o sistema de cobrança mudou 
inúmeras vezes. Uma das for-
ma mais efi cazes era cobrar 
na alfândega, a hora que os 
produtos entravam e saiam do 
pais pelos portos fi scalizados. 
Assim tanto a importação dos 
produtos manufaturados como 
as commodities eram gravados 
com impostos. A população 
estava espalhada em mais de 
8 milhões de quilômetros qua-
drados e a maioria esmagadora 
vivia abaixo da linha de pobreza 
e por isso imposto de renda 

seria inviável. 
Foi por isso que se optou 

pelo imposto sobre o consu-
mo, primeiro com selos que 
eram colados nos produtos, 
depois os códigos de barras. 
Um verdadeiro cipoal de leis, 
decretos, portarias e outros 
dispositivos foram criados ao 
longo dos anos. Esse emara-
nhado sobreviveu ao desen-
volvimento da informática, 
ainda que com o cruzamento 
de dados, fi cou mais efi caz a 
descoberta de quem sonega 
impostos. Não funciona mais 
declarar pagamento de con-
sulta se quem recebeu não 
declarou. Nem vender recibo.

O imaginário popular criou 
a fi gura do Leão. É o símbolo 
da Receita Federal. Mas graças 
as representações dos empre-
sários no Congresso Nacional, 
afi nal eles “ajudam” na eleição 
de deputados e senadores, as 
saídas para os maus pagadores 
sempre surgiram. De um lado 
o contribuinte, acuado, sem 
outra alternativa porque ou é 
descontado na fonte, ou paga 
embutido nos produtos de 
consumo. De outro o empresa-
riado que contrata assessorias 
caríssimas de advogados e 
economistas para não pagar o 
que devem. 

Em último caso argumentam 
que, se pagar o que  sonegaram, 
vão quebrar e deixar muita 
gente sem emprego. A jogada 
está em esperar o próximo 
REFIS. É o Programa de Recu-
peração Fiscal que permite que 
impostos atrasados e débitos 
com o INSS possam ser par-
celados aos devedores. Nada 
demais, contudo, os espertos 
não pagam e esperam um novo 
REFIS...  e um novo.... Enfi m, 
com apoio dos deputados, os 
descontos são cada vez mais 
generosas. 

Em uma ponta os espertos, 
na outra os trouxas, que so-
mos nós. 

(*) - Âncora do Jornal da Record 
News, ao vivo no face book,

you tube e no R7.

COLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Em pontos 
diferentes
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Itália exige 
rótulos 
especiais 
para pasta e 
macarrão

As embalagens de macarrão e 
pasta na Itália terão que vir com 
especifi cações mais detalhadas 
sobre a origem dos ingredien-
tes. Foram assinados ontem 
(20) dois decretos para intro-
duzir, em caráter experimental 
por dois anos, uma medida que 
padrozina os rótulos das pastas 
vendidas no país.

Todas as embalagens de 
pasta deverão conter as espe-
cifi cações de origem do grão, 
do trigo ou do arroz usados na 
fabricação dos produtos. Esses 
dados deverão ser indicados 
em local de evidência no rótulo 
para serem facilmente reco-
nhecidos e lidos. As empresas 
terão 180 dias para se adaptar 
à nova medida.

A iniciativa conta com o 
apoio dos ministros italianos da 
Política Agrícola e do Desenvol-
vimento Econômico, Maurizio 
Martina e Carlo Calenda, que 
prometem que a mudança 
“dará mais transparência” aos 
consumidores. De acordo com 
o Ministério da Agricultura da 
Itália, mais de 80% dos italianos 
consideram que é importante 
saber detalhes dos produtos 
alimentícios (ANSA).

Uma em cada 10 mortes por doença no mundo é causada pelo 

tabagismo, alerta a OMS.

Por conta disso, o órgão 
sugere o aumento de 
políticas de controle do 

produto a nível mundial. 
Entre as medidas propostas 

estão uma maior divulgação 
de imagens e gráfi cos de ad-
vertência sobre os riscos do 
tabaco e o estabelecimento 
de lugares públicos livres do 
fumo. Segundo o ofi cial técnico 
da OMS sobre o Controle do 
Tabaco, Rodrigo Santos Feijó, 
hoje o número de pessoas 
informadas sobre os riscos do 
fumo representa 3,6 bilhões de 
pessoas a mais que em 2007. O 
documento Epidemia Global de 
Tabaco 2017 alerta que, num 
esforço conjunto, os países 
podem ajudar a evitar milhões 
de mortes todos os anos por 
causa do fumo ou de doenças 
associadas ao seu uso. 

Segundo Feijó, o relatório da 

Senado do Chile 
aprova lei que 
autoriza aborto

O Senado do Chile aprovou 
na quarta-feira (19) um projeto 
que autoriza o aborto em três 
casos específi cos: quando há 
risco de vida para a mulher 
grávida; estupro e má forma-
ção do feto. O país é um dos 
mais restritivo do mundo na 
legislação sobre aborto, que 
até agora é proibido em qual-
quer situação. A aprovação no 
Senado foi comemorada pela 
presidente chilena, Michelle 
Bachelet, que levou o projeto 
ao Congresso há dois anos. 

Em 2016, o texto recebeu o 
aval da Câmara dos Deputado, 
mas, desde então, permanecia 
em análise das comissões no 
Senado. Agora, o projeto voltará 
para a Câmara, onde o governo 
tem maioria, para corrigir os 
pontos sem consenso. Depois, 
seguirá para sanção presiden-
cial. A iniciativa de Bachelet re-
toma uma proposta apresenta-
da em 1991, e também em 2001 
e 2005, sendo derrotada em 
todas as vezes por partidos de 
direita e democratas-cristãos. 

Até hoje, setores conservado-
res, apoiados por movimentos 
católicos, exercem uma forte 
pressão contra o projeto. “Hoje 
foi uma manhã histórica”, 
celebrou Bachelet, que é ex-
-secretária das Nações Unidas 
para as Mulheres (ANSA).

Técnico do PSG, Unai Emery.

O técnico do Paris Saint-
-Germain (PSG), Unai Emery, 
confi rmou ontem (20) que o 
clube está estudando a possibi-
lidade de contratar o atacante 
brasileiro Neymar, do Barcelo-
na. “O PSG quer os melhores 
jogadores do mundo, que estão 
nos melhores clubes do mundo. 
Se nós quisermos competir com 
Bayern de Munique, Barcelona, 
Real Madrid e ganhar a Liga dos 
Campeões, então o PSG tem 
que ter um jogador que esteja 
entre os cinco melhores do 
mundo. Nós estamos tentando 
assinar com um deles neste 
verão”, disse Emery em uma 
entrevista ao jornal “L’Equipe”.

Ao ser questionado sobre o 
jogador, Emery afi rmou que 
“Neymar pertence ao top 5 do 
mundo” e que “o presidente e 
o clube estão trabalhando há 
anos para atrair os melhores 
jogadores”. Além do atacante 

Unicamp é mais conhecida por ser especializada em pesquisas 

médicas e científi cas.

O posto de número um entre 
as 81 melhores instituições de 
ensino superior da América 
Latina passou a ser ocupado 
pela Unicamp, de acordo com 
ranking mundial divulgado 
ontem (20) pela instituição 
britânica Times Higher Edu-
cation (THE). O dado inverte 
a classifi cação de 2016, que 
tinha a USP na liderança e a 
Unicamp no segundo lugar.

Na lista das 25 primeiras 
colocadas, o Brasil aparece 13 
vezes, seguido do Chile (6), a 
Colômbia (4) e o México (2). 
Entre as brasileiras, além das 
duas primeiras (Unicamp e 
USP), estão a Unifesp, em 7º 
lugar; seguidos da UFRJ (8º); 
a PUC-RJ (9º); UFMG (11º); 
Estadual Paulista (12º); Fede-
ral do ABC (14º); Federal de 
Santa Catarina (15º); PUC-RS 
(16º); Federal de São Carlos 
(18º); Universidade de Brasí-
lia (19º) e Estadual do Rio de 
Janeiro (24º).

Em nota, o reitor da Uni-
camp, Marcelo Knobel, disse 
que o resultado representa 
orgulho para a instituição. “É 
um reconhecimento do árduo 
trabalho que aqui realizamos, 
para ter uma escola de exce-
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Organização Mundial da Saúde 
realça liderança do Brasil no 

controle do tabagismo
Relatório, divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra e Nova York, afi rma que uma 
em cada 10 mortes por doença no mundo é causada pelo fumo, apesar de 4,7 bilhões de pessoas, o 
equivalente a 63% da população mundial, ter acesso a advertências contra o uso do tabaco

continua aparecendo como 
uma liderança e uma referência 
para outros países no cenário 
global, no que se refere ao 
controle do tabagismo”.

A Organização Mundial da 
Saúde  afi rma que a indústria 
do tabaco impede tentativas de 
governos de implementar me-
didas contra o produto. E que 
políticas efetivas de controle 
ajudam a economizar bilhões 
de dólares com gastos de saú-
de e a perda de produtividade 
de vítimas do tabaco. Para o 
diretor-geral da OMS, Tedros 
Ghebreyesus, governos de todo 
o mundo devem incorporar as 
orientações da Convenção-
-Quadro sobre Controle de 
Tabaco da ONU nos seus pla-
nos nacionais. Ghebreyesus 
acredita que o comércio ilegal 
de tabaco está agravando o 
tabagismo (ONU News).

OMS apresenta o Brasil, mais 
uma vez, como um líder mun-
dial no controle do tabagismo. 
“O país aparece como um dos 
oito que conseguiram, dentro 

do grupo de nações de rendas 
baixa e média, implementar 
quatro ou mais dessas medidas 
[de controle] efetivas no seu 
mais alto grau. Então, o Brasil 

Unicamp assume liderança 
como melhor ensino superior

lência em todas as áreas que 
atua. Temos agora um esforço 
extra para, apesar da grave crise 
que estamos atravessando, con-
seguir manter essa posição no 
cenário internacional”, afi rmou.

O comunicado destaca ainda 
a ponderação do editor dos 
rankings Times Higher Educa-
tion, Phil Baty, que considera 
“fantástico” ver duas universi-
dades de qualidade internacio-
nal competirem pelo prestígio 
de ser a principal instituição 
brasileira no ranking. Em uma 
base de comparação, o editor 
afi rmou que a USP é a maior e 
mais tradicional das duas insti-

tuições, enquanto a Unicamp 
é menor e mais conhecida 
por ser especializada em pes-
quisas médicas e científi cas. 
“As duas universidades, tão 
diferentes, representam a 
diversidade e a excelência 
no setor do ensino superior 
do Brasil”. 

Baty disse ainda que, mes-
mo tendo obtido uma boa 
participação entre os 50 mais 
bem classificados com 18 
universidades, este número 
representa uma ligeira queda, 
pois na avaliação anterior, 
o país teve 23 instituições 
listadas (ABr).

Técnico do PSG confi rma interesse 
do clube em Neymar

brasileiro, o PSG ainda estaria 
interessado em contratar Mba-
ppé e Alexis Sánchez que atu-
almente “são muito grandes”. 

O contrato de Neymar com 
o Barcelona foi renovado em 
julho do ano passado por mais 
cinco temporadas e com uma 
cláusula de rescisão progressi-
va, que aumenta de 200 milhões 

de euros no primeiro ano até 
250 milhões de euros nos últi-
mos três. De acordo com o canal 
“Esporte Interativo”, o atacante 
já teria comunicado a outros 
atletas brasileiros do elenco 
do PSG que estaria indo para 
o clube parisiense. No entanto, 
a diretoria do Barça negou que 
haja a negociação (ANSA).

A reunião de cúpula das nações do Mercosul, 
que acontece em Mendoza, no centro-norte da 
Argentina, foi marcada por um seminário que 
analisou a possibilidade de promoção de um 
acordo comercial do bloco com a Aliança do 
Pacífi co, que reúne o México, o Chile, a Colômbia 
e o Peru. O pacto do Mercosul com a Aliança do 
Pacífi co seria analisado em paralelo com o que 
está sendo negociado com a União Europeia. 

Essa será a primeira cúpula do Mercosul em 
um ano e meio, em um momento sensível para o 

bloco, formado por Argentina, Brasil, Uruguai e 
Paraguai, como membros plenos, com a Bolívia 
em processo de adesão e a Venezuela suspensa 
por conta das turbulências ora enfrentadas 
por aquele país andino. A cúpula dos líderes 
será realizada hoje (21) e deverá gerar uma 
declaração conjunta ao seu fi nal. Na reunião a 
Argentina, que assumiu a presidência rotativa 
do bloco depois que a Venezuela foi suspensa, 
vai entregar o comando rotativo para o Brasil 
(Agência Xinhua).

O ex-assessor especial da 
Presidência da República para 
Assuntos Internacionais nos go-
vernos do ex-presidente Lula e 
de Dilma Rousseff, Marco Auré-
lio Garcia, morreu ontem (20), 
em São Paulo, vítima de um 
infarto, aos 76 anos. Professor 
aposentado do Departamento 
de História da Unicamp, Garcia 
foi atuante no Partido dos Tra-
balhadores (PT) desde a sua 

fundação, em 1980.
“Ele foi um importante líder 

na construção e execução 
da política externa brasileira 
durante o governo de Lula, 
além de ser um dos grandes 
apoiadores dos Brics [bloco 
formado pelo Brasil, a Rússia, 
Índia, China e África do Sul] e 
do fortalecimento das relações 
Sul-Sul”, destacou o partido, 
em nota (ABr).

Morre Marco Aurélio Garcia, 
ex-assessor de Lula e Dilma

Cúpula do Mercosul busca pacto com a Aliança do Pacífi co
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Tradição chinesa ensina 
a reconhecer talentos

A arte da liderança é 

a arte de alavancar, de 

dar espaço para que os 

funcionários alcancem 

seu potencial

Recrutar talentos não é 
uma tarefa fácil. Para 
identifi car os funcioná-

rios ideais para uma empresa, 
um líder deve saber identifi car 
os pontos fortes e fracos de 
cada um e, acima de tudo, 
fazer o melhor uso deles para 
que o potencial máximo seja 
alcançado. 

Esse é um ensinamento 
extremamente atual, porém, 
no século 7, já era defendido 
pelo imperador Tang Taizong, 
um dos maiores governantes 
da história e responsável por 
transformar a China num dos 
maiores e mais poderosos  
países do mundo.

A dinastia Tang foi marcada 
por um grande número de reali-
zações inteligentes, inovadoras 
e ousadas, fruto principalmen-
te da sabedoria do imperador e 
de seus conselheiros. Mas suas 
conquistas se devem, também, 
ao trabalho em equipe e à sábia 
política de recursos humanos 
de Taizong, que soube recrutar 
os homens mais habilidosos 
para a sua administração. 

Para o imperador, os líderes 
não têm de ser especialistas em 
todos os campos, mas devem 
ter uma capacidade inata de 
avaliar pessoas. Eles também 
não precisam buscar perfeição 
nos outros, mas ser capazes de 
identifi car seus talentos e dons. 
Essa era justamente uma das 
chaves para o sucesso de seu 
governo: o julgamento perspi-
caz das habilidades e fraquezas 
dos subordinados. 

Taizong costumava dizer que 
a arte da liderança é a arte de 

alavancar, de dar espaço para 
que os funcionários alcancem 
seu potencial. Por isso, o líder 
deve fazer todos os esforços 
para encontrar as pessoas ta-
lentosas, já que elas tornarão 
a sua vida mais fácil. “Não use 
homens de grande capacidade 
para tarefas simples; não use 
homens de pouca capacidade 
para tarefas importantes. 

Se você colocar as pessoas 
certas nos cargos certos, po-
derá conduzir o governo com 
tranquilidade”, ensinava. Na 
hora de recrutar talentos, ele 
contava também com a ajuda 
de um dos seus mais brilhan-
tes ministros, Wei Zheng, que 
destacava que, antes de um 
homem alcançar reconheci-
mentos, era preciso observar 
com quem ele estava associado 
e sua postura perante as difi -
culdades. 

Já Taizong reforçava que 
pessoas em posição de auto-
ridade devem ser seguranças 
o sufi ciente para não ter ciú-
me dos talentos alheios e, ao 
contrário, trazê-los à plena 
atividade. Por fi m, mas não 
menos importante, ele dizia 
que os líderes devem possuir 
autoconhecimento, a fi m de 
formar uma equipe com a 
combinação certa de pontos 
fortes capazes de compensar 
as defi ciências do chefe. 

Os princípios de Taizong 
mostram como são parecidos 
os caminhos de um impera-
dor e de um administrador 
de sucesso, tanto que seus 
ensinamentos sobre gestão de 
pessoas infl uenciam empresá-
rios e governantes há mais de 
mil anos.

(*) - Graduado pela London School 
of Economics, foi o primeiro chinês 

a conseguir um MBA em Harvard. 
É autor do livro “O guia do líder”, 

lançado em 2017 pela Editora Planeta.

Chinghua Tang (*)

A - Encontro de Patas
A Sunny Brinquedos, importadora de licenças de sucesso, é uma das 
patrocinadoras da primeira edição do ‘Encontro de Patas’ com ‘Patrulha 
Canina’, que será realizado neste domingo (23), das 10h00 às 17h00, no 
Parque Villa-Lobos. Realizado pela Nickelodeon, o evento é voltado à toda 
família e busca promover ainda mais a interação entre as crianças e seus 
animais de estimação, proporcionando um dia divertido e que ao mesmo 
tempo conscientize sobre os cuidados necessários com os bichinhos. Para 
divertir e entreter os participantes, terá um espaço com brinquedos, ofi cina 
de pintura e brindes para os pequenos. O dia começará com a ‘Caminhada das 
Patas’, ao redor do parque, como aquecimento para todas as atividades que 
acontecerão na sequência. Saiba mais em: (www.sunnybrinquedos.com.br). 

B - Formação de CEOs
Acontece nos próximos dias 26, 27 e 28, o novo módulo internacional do 
programa CEO FGV, realizado pelo Institute Business Education/FGV. Com 
o tema Liderança Estratégica para a Longevidade Corporativa em Ambien-
tes Dinâmicos, o programa é todo desenvolvido pelo mediaX at Stanford 
University, baseado no conteúdo oferecido pela própria Stanford e também 
pela prestigiada Harvard University. Com tradução simultânea, é destinado 
a CEOs, presidentes, vice-presidentes, diretores-gerais e conselheiros de 
empresas, além de profi ssionais seniores com potencial para assumirem esses 
cargos em suas corporações. Em regime de imersão, durante os três dias, os 
participantes debaterão temas como disrupção, estratégia e inovação, além 
da apresentação e discussão de cases de organizações gigantes como Nike, 
HP e da mídia alemã. Informações: (www.ceointernationalprogram.com).

C - Gestão de Informações  
O Instituto Information Management, maior comunidade brasileira de 
relacionamento entre empresas e fornecedores de gestão da informação, 
promove, nos dias 10 e 11 de agosto, o maior evento da América Latina sobre 
desafi os, tendências e novas tecnologias, que será realizada no WTC – Word 
Trade Center. Batizado de Information Show, o congresso terá a presença 
de renomados profi ssionais, entre eles, René de Paula Jr. consultor da Exo 
Works, Gil Giardelli, professor da ESPM e USP e Dr. Patricia Peck, especialista 
em direito digital. Os palestrantes demonstrarão com cases e situações de 
mercado como novas tecnologias estão sendo exploradas para alavancar 
crescimento de negócios. Entre elas, temas como Blockchain, Inteligência 
artifi cial, RPA – Robotc Process Automation e Tecnologias exponenciais. 
Mais informações: (http://informationshow.com.br/2017/).

D - Empresários de Drones 
No dia 26 de outubro acontece em São Paulo o IV Fórum Empresarial de 
Drones. Serão discutidas, além da regulamentação, questões relacionadas 
a precifi cação dos serviços, formação de pilotos, pesquisas de mercado, 
potencial do mercado de delivery e aplicações dos drones nos setores 
de segurança, agricultura, mapeamento, topografi a e inspeção de obras. 
O foco do grupo é discutir legislação, mercado e boas práticas, com o 
objetivo de dar voz e fortalecer a cadeia produtiva do setor, priorizando 
a segurança e a qualidade nas atividades. Nessa edição o evento tem 
uma programação voltada a empresários e usuários desta tecnologia. 
Em paralelo ao Fórum, haverá 5 cursos e uma Mostra de Tecnologia 
Embarcada e Drones. Saiba mais: (www.droneshowla.com/forum).  

E - Setor de Serviços 
A ADVB promove, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Dom Pedro, em Lisboa, 
a Conferência Internacional do Setor de Serviços Brasil/Lisboa-Portugal, 
numa parceria com a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de 
Portugal (ADVP). O objetivo é discutir a expansão do setor, as oportunidades 
internacionais e o potencial de negócios, além de difundir novas tecnologias. 
A Conferência é uma realização da Central Brasileira do Setor de Serviços e 
da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, e visa analisar os pro-
blemas do setor e buscar soluções conjuntas para o desenvolvimento deste 
segmento da economia, que no Brasil representa 60% do PIB nacional e 72%, 
em Portugal. Mais informações: tel. 3287-0000 ou (presidencia@advb.org).   

F - Investidores Chineses
No próximo dia 3 de agosto, das 14h30 às 19h30, na FGV Botafogo, no Rio 
de Janeiro, acontece o ‘I Seminário Brasil-China’: Desafi os Regulatórios e 
Legais para as Empresas e Investimentos Chineses no Brasil. Promovido 
pela FGv Direito-Rio, o evento, em parceria com a Associação Brasileira de 
Empresas Chinesas, tem como objetivo contribuir para o fortalecimento 
bilateral desde a perspectiva do direito brasileiro e internacional. Li Yang, 
cônsul geral da República Popular da China no Rio de Janeiro; Sheng Jianbo, 
presidente da CNOOC Brasil; Wan Guangfeng, presidente da CNPC Brazil; 
e Li Tie, presidente da BYD do Brasil estarão presentes. Inscrições e mais 
informações em: (http://direitorio.fgv.br/eventos/l-seminario-brasil-china).

G - Excelência da Saúde 
Instituições de Saúde de todo o Brasil terão até o próximo dia 30, 
para inscrever cases de sucesso a fi m de concorrer ao Excelência da 

Saúde. A premiação acontece no dia 21 de outubro, no Sofi tel Guarujá 
Jequitimar. São 23 categorias contempladas, entre elas Governança 
Corporativa, Qualidade e Segurança, Gente e Gestão, Ensino e Pes-
quisa, Boas Práticas e Compliance, Arquitetura e Engenharia. Os 
cases de sucesso e a pesquisa de mercado são a base de dados para 
a escolha dos eleitos. Os ganhadores serão escolhidos pelo conselho 
editorial do Grupo Mídia formado por CEO, diretores, editores e 
jornalistas. Mais informações no site: http://eventos.grupomidia.com/
case/saude/exceelencia/).

H - Mercado Imobiliário
Nos dias 2 e 3 de agosto, no Transamerica Expo Center, acontece o 
Conecta Imobi 2017, maior evento de marketing, vendas e tecnologia 
do mercado imobiliário da América Latina esgota seus ingressos para 
a sua 4ª edição. São cerca de 40 horas de conteúdo distribuídos por 5 
palcos que serão ocupados por mais de 85 palestrantes de marketing, 
tecnologia, incorporadoras, imobiliárias, economia, organizações não 
governamentais e governamentais. O público é formado por diretores 
ou sócios (47%), seguido por corretores de imóveis (19%), Gerentes 
Comerciais (12%), Profi ssionais de Marketing (11%) e outras áreas 
(11%). Os participantes são de 262 cidades diferentes, incluindo todas 
as regiões do Brasil e até de outros países como Chile, EUA e Itália. 
Outras informações em: (www.conectaimobi.com.br/).  

I - Programado à Distância 
Primeira marca a disponibilizar no mercado brasileiro um aparelho de 
ar-condicionado controlado por meio de um smartphone à distância, a 
Midea está lançando no país a evolução em climatização residencial. É 
o novo ar-condicionado Split Midea Inverter Wi-Fi. O aparelho conta 
com tecnologia inverter e um sistema de alta efi ciência que é capaz 
de garantir economia de energia superior a 80%, se comparado a mo-
delos convencionais. O lançamento deve chegar ao mercado nacional 
no fi nal de 2017, início da temporada de verão e estará disponível 
nas capacidades de 9.000 a 24.000 BTU/h, Quente e Frio. É equipado 
com tecnologia Wi-Fi, permitindo que o usuário programe à distância, 
utilizando o smartphone. Saiba mais em (www.mideadobrasil.com.br).

J - Indústria Cervejeira 
Entre os próximos dias 26 e 28, no São Paulo Expo, acontece mais uma 
edição da Brasil Brau - Feira Internacional de Tecnologia em Cerveja, 
um dos maiores eventos profi ssionais da indústria cervejeira brasileira. 
Durante a feira ocorrerá o XV Congresso Brasileiro de Ciência e Tec-
nologia Cervejeira reunindo profi ssionais de destaque para palestrarem 
sobre as questões do mercado global de cerveja, visando a atualização 
dos profi ssionais da área. O público poderá conferir as novidades apre-
sentadas pelos expositores de equipamentos, insumos e acessórios do 
segmento, além de degustar cervejas e lançamentos de cervejarias que 
participam do Degusta Beer&Food. utras informações no site: (http://
brasilbrau.com.br/).
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Em nota divulgada ontem 
(20),  o BNDES informou 
ter recebido demanda do 
governo federal em relação ao 
processo de compra da Com-
panhia Estadual de Águas e 
Esgotos (Cedae). “O corpo 
técnico do banco começou 
a analisar a viabilidade da 
operação e, assim que houver 
informações mais precisas, 
elas serão divulgadas”, diz 
a nota. A venda da Cedae 
foi estabelecida como uma 
contrapartida da União para 
prestar socorro fi nanceiro ao 
estado do Rio de Janeiro. A 
crise fi nanceira fl uminense se 
arrasta desde 2015.

Na última sexta-feira (14), 
o ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles, estimou que em 
15 dias deverá ser homologado 
o acordo de recuperação fi scal 
do Rio de Janeiro. Para isso, 
porém, o governo fl uminense 
terá de apresentar o plano 
elaborado após a inclusão das 
contrapartidas indicadas pela 
equipe econômica do governo 
federal. Meirelles disse que 
o estado poderá antecipar 

Caiu a demanda das 
empresas por crédito 
no primeiro semestre

A demanda das empresas por 
crédito caiu 4,5% no primeiro 
semestre de 2017 em comparação 
com o primeiro semestre do ano 
passado. Foi o que apurou o Indi-
cador Serasa Experian de Demanda 
das Empresas por Crédito. Foi o 
pior resultado para um primeiro 
semestre desde 2013 quando, 
naquele, ano houve retração de 
4,7% no acumulado dos primeiros 
seis meses na demanda empresarial 
por crédito. Olhando apenas o mês 
de junho, houve queda de 6,6% em 
relação a maio, e recuo de 10,7% na 
comparação com junho/16.

De acordo com os economistas 
da Serasa Experian, a retração da 
demanda no primeiro semestre 
é consequência direta do fraco 
desempenho da economia sobre 
o dia-a-dia das empresas. Com 
vendas e produção estagnadas, há 
menor necessidade de capital de 
giro para a produção, como também 
para investimentos. Essa queda foi 
determinada pelo comportamento 
das médias e grandes empresas 
que exibiram retrações de 9,7% 
e de 9,1%, respectivamente. Já 
nas micro e pequenas empresas o 
recuo foi menor, de 4,3% frente ao 
primeiro semestre do ano passado.

Todos os setores econômicos 
pesquisados apresentaram quedas 
em suas demanda por crédito no 
primeiro semestre de 2017 na com-
paração com o mesmo período do 
ano passado: Indústria (-7,2%); Co-
mércio (-6,0%) e Serviços (-2,3%).

Em junho, as empresas do setor 
de serviços recuaram sua demanda 
por crédito em 8,5% frente a maio, 
ao passo que as empresas dos seto-
res industrial e comercial acusaram 
retrações: -5,6% na indústria e 
-4,8% no comércio (Serasa).

O Índice de Confi ança da 
Indústria teve um crescimento 
de 1,2 ponto na prévia de julho, 
na comparação com o resultado 
consolidado de junho. Assim, 
o indicador medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV) 
chegou a 90,7 pontos em uma 
escala de zero a 200 pontos. 
Segundo a FGV, mesmo se o 
resultado da prévia for con-
fi rmado no dado consolidado 
do mês não será o sufi ciente 
para recuperar a perda do mês 
anterior (-2,8 pontos).

A confi ança em relação ao 
momento presente, medido 

pelo Índice da Situação Atual, 
subiu 1,4 ponto e chegou a 88,4 
pontos. Já o otimismo, avaliado 
pelo Índice de Expectativas, 
teve uma alta de 1,2 ponto e 
atingiu 93,3 pontos.

O resultado preliminar de 
julho indica que o Nível de 
Utilização da Capacidade Ins-
talada da Indústria avançou 
0,7 ponto percentual e chegou 
a 74,9%. Para a prévia de julho 
de 2017, foram consultadas 788 
empresas entre os dias 3 e 18 
deste mês. O resultado fi nal da 
pesquisa será divulgado na pró-
xima quinta-feira, dia 27 (ABr).

Pesquisa do IBGE constatou queda de preços em vários setores da 

economia contribuindo para a redução do índice de infl ação.

Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que 

divulgou ontem (20), no Rio 
de Janeiro, os dados da prévia, 
essa é a menor variação relativa 
a julho, juntamente com o re-
sultado de 2003, cuja variação 
também havia sido de -0,18%.

Essa é a menor taxa de infl a-
ção desde setembro de 1998, 
quando a defl ação dos preços 
havia sido de -0,44%. Com a 
infl ação negativa de julho, o 
IPCA-15 passou a acumular 
alta de 1,44% nos primeiros 
sete meses do ano, resultado 
3,75 pontos percentuais menor 
do que os 5,19% referentes 
ao mesmo período do ano 
passado.
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Prévia indica defl ação de 0,18%, 
a menor taxa em quase 20 anos
A infl ação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) fechou com 
variação negativa de 0,18% em julho, resultado que chega a ser 0,34 ponto percentual inferior ao 
resultado de junho, quando a variação foi de 0,16%

diatamente anteriores, o que 
constitui a menor variação 
acumulada em períodos de 12 
meses desde março de 1999, 
quando atingiu 2,64%. Segun-
do o IBGE, em julho do ano 
passado a taxa havia variado 
0,54%.

A queda teve forte infl uência 
dos preços dos alimentos e dos 
transportes. Com participação 
de 25% nas despesas das fa-
mílias, o grupo dos alimentos 
exerceu “o mais intenso im-
pacto negativo”: 0,14 ponto 
percentual. Já o item dos 
transportes, que também tem 
participação signifi cativa nas 
despesas (18%), foi negativo 
em 0,11 ponto percentual em 
relação a junho.

Já a infl ação acumulada nos 
últimos doze meses fechou 

em 2,78%, resultado inferior 
aos 3,52% dos 12 meses ime-

BNDES analisa viabilidade 
da compra da Cedae

valores a serem obtidos com 
a privatização da Cedae, que 
estimou entre R$ 3 bilhões e 
R$ 4 bilhões. 

“Estamos também trabalhan-
do no sentido de criar condições 
para que a Cedae, colocada para 
a privatização, possa viabilizar o 
estado a antecipar esses recur-
sos via empréstimos amparados 
na garantia da própria Cedae e 
possa fazer que estes recursos 
venham imediatamente para 
o estado”, disse o ministro da 
Fazenda. Esses empréstimos 

podem ser fechados com o 
BNDES, o Banco do Brasil e 
com instituições fi nanceiras 
privadas.

Procurada, a Cedae não se 
manifestou sobre a possível 
compra pelo BNDES. Já o 
governo fl uminense informou, 
por meio de sua assessoria de 
imprensa, que não faria ne-
nhum comentário a respeito. 
A assessoria do Ministério da 
Fazenda atribuiu ao BNDES a 
competência para falar sobre 
a Cedae (ABr).

Melhora a confi ança da indústria, 
segundo prévia da FGV
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BNDES em xeque
A nova política do 

governo, defi nida por 

medida provisória, 

atinge diretamente 

o BNDES e prevê a 

implantação da Taxa de 

Longo Prazo (TLP) que 

substituirá a Taxa de 

Juros de Longo Prazo 

(TJLP), a partir de 

janeiro de 2018

Serão mantidos apenas 
os contratos que estão 
em vigor. A nova taxa 

será corrigida de acordo com 
os juros das Notas do Tesouro 
Nacional série B (NTN-B), 
atualmente um dos títulos mais 
populares do Tesouro Direto. 
Esse título refl ete o custo de 
captação de recursos pelo 
Tesouro Nacional (TN) junto 
ao mercado. Acompanha os 
ciclos econômicos e a taxa 
básica de juros. E, com isso, o 
custo das operações de crédito 
do BNDES deixa de ser uma 
decisão de governo e passa a 
acompanhar as taxas de juros 
de mercado.

A taxa atual, TJLP, tem seus 
juros decididos trimestralmen-
te pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN). Sua base de 
cálculo é a meta de infl ação e 
o risco país. A taxa de juros 
NTN-B (de cinco anos) será 
corrigida mensalmente pelo 
Banco Central com base na 
variação do IPCA mais ren-
dimento real da NTN-B. Nos 
últimos dez anos, essa taxa foi 
mais alta que a TJLP e sofreu 
pressão de alta por parte dos 
rentistas. É uma taxa defi nida 
em leilões sob a tensão da de-
manda e da oferta e, portanto, 
será defi nida a TLP.

Observando dados passados 
do BC e do TN, ressalta-se o 
ano de 2002, quando a taxa 
de juros da NTN-B alcançou 
37,8% ao ano. No período 
nevrálgico da crise de 2009, 
saltou de 7,5% para em torno 
11% ao ano. Por conseguinte, 

esses seriam os valores da 
TLP se estivesse em vigência 
no lugar da TJLP. Será que 
isso viria a anular o potencial 
das políticas anticíclicas do 
BNDES em momentos de di-
fi culdades econômicas? 

Cabe observar que essas polí-
ticas, por defi nição, não podem 
ser defi nidas pela economia de 
mercado. Este, geralmente, é 
pró-cíclico. Desta forma, a TLP 
não será uma taxa anticíclica, 
sendo defi nida sob a pressão do 
mercado fi nanceiro em leilões 
de títulos NTN-B. Em sentido 
contrário, políticas anticíclicas 
são resultantes de movimentos 
autônomos.

Os impactos dessa medida 
podem ser negativos para a 
economia brasileira. Pode 
ocorrer redução dos fi nan-
ciamentos do BNDES devido 
à taxa de juros (TLP) mais 
elevada em relação a anterior 
(TJLP). Por outro lado, o 
banco terá folga de recursos, 
o que proporcionará condições 
para a instituição acelerar seus 
pagamentos ao TN. Em outras 
palavras, o BNDES paga a 
conta e fi ca descapitalizado, 
sem recursos e podendo até 
mesmo quebrar.

Para a economia nacional, 
existem riscos nessa operação. 
Há a possibilidade de fi car 
sem seu principal aparelho de 
fi nanciamento do investimento 
da indústria e infraestrutura, 
além do estímulo a empresá-
rios a assumir empréstimos 
no exterior, em moeda es-
trangeira. Com receitas em 
reais e despesas acordadas em 
dólares, empresários estarão 
expostos a crises cambiais. 
História já conhecida pela 
economia brasileira. 

Para alguns especialistas 
mais pessimistas, esse seria 
um adeus ao BNDES, criado 
em julho de 1952 e principal 
fomentador da economia 
brasileira.

 
(*) - É mestre em Desenvolvimento 

Econômico e professora da 
Universidade Positivo (UP).

Françoise Iatski de Lima (*)

Sérgio Sá Leitão 
será o novo 
ministro da 
Cultura

O atual diretor da Agência 
Nacional do Cinema (Ancine), 
Sérgio Sá Leitão, é o novo minis-
tro da Cultura. O convite para 
que ele ocupe o cargo foi feito 
ontem (20) pelo presidente 
Michel Temer, de acordo com 
a Secretaria de Comunicação 
da Presidência da República.

Além da passagem pela dire-
ção da Ancine, para onde teve 
a indicação aprovada em abril 
pelo Senado, Leitão ocupou a 
chefi a de gabinete do Ministério 
da Cultura durante a gestão do 
ex-ministro Gilberto Gil e foi 
secretário municipal de Cultura 
do Rio de Janeiro. Em nota, a 
Presidência informa que Leitão 
tem reconhecida experiência 
na área cultural.

Sérgio Sá Leitão assume o 
comando da Cultura no lugar no 
ministro interino João Batista 
de Andrade. Então secretário 
executivo da Cultura, Andrade 
assumiu interinamente o cargo 
de ministro em maio, após 
o deputado Roberto Freire 
(PPS-PE) anunciar a saída do 
cargo. Em junho, João Batista 
de Andrade enviou uma carta 
enviada ao presidente Michel 
Temer afi rmando não ter in-
teresse em ser efetivado no 
comando da pasta (ABr).

Temer 
autoriza 
envio de 
800 policiais 
para reforçar 
segurança no 
Rio

O presidente Michel Temer 
autorizou ontem (20) o envio 
de 800 policiais para reforçar 
a segurança no Rio de Janeiro. 
Até o fi m de julho, chegarão no 
estado 380 homens da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) para 
ampliar a fi scalização nas rodo-
vias de acesso ao Rio e mais 420 
militares da Força Nacional de 
Segurança.

O novo contingente se juntará 
a outros 200 agentes da Força 
Nacional que já estão no estado, 
o que totalizará mil homens. Os 
militares trabalharão no estado 
durante 18 meses em operações 
conjuntas com as forças locais 
de segurança.

Em reunião com o gover-
nador do Rio de Janeiro, Luiz 
Fernando Pezão, e ministros da 
área de segurança do governo, 
entre eles, Raul Jungmann, 
da Defesa, Temer determinou 
que todas as esferas da União, 
inclusive a área de inteligência, 
devem cooperar para o cum-
primento do Plano Nacional de 
Segurança (ABr).

Durante a cerimônia no 
Palácio do Planalto, ontem 
(20), em que anunciou R$ 
345 milhões para ampliar o 
atendimento odontológico 
nos postos de saúde, o minis-
tro da Saúde, Ricardo Barros, 
reforçou que é um avanço o 
governo federal reconhecer os 
baixos salários oferecidos aos 
médicos. Disse também que é 
preciso enfrentar o problema 
da falta de profi ssionais nas 
Unidades Básicas de Saúde, 
que são, exatamente, os servi-
ços mais próximos do cidadão. 

Também destacou que os 
desafi os só serão enfrentados 
com a cooperação de todos: 
“dentistas, médicos, profi ssio-
nais de saúde e os 4 milhões de 
colaboradores no SUS. Todos 
unidos vamos fazer uma saúde 
cada vez melhor”.

“Fiz referência, exclusiva-
mente, aos médicos da Atenção 
Básica. Os secretários muni-
cipais de saúde bem sabem 
que temos um problema de 
remuneração que precisa ser 
ajustado para que possamos 
exigir o cumprimento da carga 
horária contratada. O prefeito 
não cobrava a presença, porque 
sabia que o salário não era ade-

Ministro da Saúde, Ricardo Barros, na cerimônia de anúncio

de medidas para o fortalecimento da odontologia no SUS.

A defesa do deputado federal 
Celso Jacob (PMDB-RJ), preso 
por determinação do STF, pediu 
à Justiça de Brasília para con-
tinuar frequentando a Câmara 
mesmo durante o período de 
recesso, que termina no dia 1º 
de agosto. O caso será analisa-
do pela Vara de Execuções de 
Penais do DF.

No mês passado, o deputado 
foi autorizado a exercer o man-
dato na Câmara durante o dia e 
retornar ao presídio no período 
noturno para cumprir, em regi-
me semiaberto, pena defi nitiva 
de sete anos e dois meses pelos 
crimes de falsifi cação de docu-
mento público e dispensa de 
licitação. A defesa alegou no 
pedido que o parlamentar foi o 
designado por seu partido para 
representar a legenda durante o 
recesso. Conforme decisão que 
autorizou o trabalho externo ao 
deputado, ele deve permanecer 
no presídio nos fi ns de semana, 
feriados e durante o recesso 
parlamentar.

Em maio, por unanimidade, a 
Segunda Turma do STF negou 
o último recurso apresentado 
pela defesa do parlamentar, 
decretou o fi m do processo 
e, consequentemente, a exe-
cução da pena. Em junho do 
ano passado, Jacob foi conde-
nado pelo Supremo por crimes 
cometidos quando ele era 
prefeito de Três Rios (RJ). De 
acordo com a denúncia, Jacob 
favoreceu uma construtora ao 
decretar estado de emergência 
no município.

Após o julgamento, Celso 
Jacob informou que não houve 
dano ao erário. O deputado 
disse que foi orientado erro-
neamente por um setor da 
prefeitura, que não informou 
que a empresa chamada para 
concluir uma creche não estava 
habilitada para tocar a obra 
em função de documentação 
vencida. A empresa que ven-
ceu a licitação abandonou a 
obra. Os fatos ocorreram em 
2003 (ABr).

Deputado Celso Jacob (PMDB-RJ).

O deputado Darcísio Pe-
rondi (PMDB-RS), vice-
-líder do governo, disse 

que deputados da oposição 
também tiveram recursos de 
emendas parlamentares libera-
dos pelo governo Temer, com 
valores muitas vezes superiores 
aos governistas. “Não apenas 
os deputados da base tiveram 
seus recursos de emendas 
empenhados como também os 
deputados da oposição, que 
fazem oposição sanguinolenta 
na comissão da denúncia vazia”, 
apontou. “E nomes expressivos 
estão aqui”, completou.

O deputado Henrique Fon-
tana (PT-RS), vice-líder da 
Minoria, observou que o paga-

Fontana reiterou que o volume de recursos para a base do 

governo foi muito superior ao de outros parlamentares.

A Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço 
Público da Câmara aprovou o 
projeto do deputado Goulart 
(PSD-SP), que regulamenta 
a profi ssão de pedagogo. Pelo 
texto, a profi ssão será privativa 
de portadores de diploma de 
curso de graduação em Pedago-
gia, para exercerem a docência, 
bem como atividades nas quais 
sejam exigidos conhecimentos 
pedagógicos.

De acordo com a proposta, 
são atribuições do pedagogo:

- planejar, implementar e 
avaliar programas e projetos 
educativos em diferentes es-
paços organizacionais; - gerir o 
trabalho pedagógico e a prática 
educativa em espaços escola-
res e não escolares; - avaliar e 
implementar nas instituições 
de ensino as políticas públicas 
criadas pelo Poder Executivo; 
- elaborar, planejar, adminis-
trar, coordenar, acompanhar, 
inspecionar, supervisionar e 
orientar os processos educacio-
nais; - ministrar as disciplinas 
pedagógicas e afi ns nos cursos 
de formação de professores; - re-
alizar o recrutamento e a seleção 
nos programas de treinamento 
em instituições de natureza 
educacional e não educacional; 

- desenvolver tecnologias 
educacionais nas diversas áreas 

Flávia Morais: o pedagogo tem como principal função melhorar 

a qualidade da educação.
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Deputados comentam liberação de 
recursos para emendas parlamentares
Deputados comentaram a notícia publicada pelo jornal O Globo de que custou R$ 15,3 bilhões a vitória 
do governo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que adotou posicionamento contrário 
à continuidade da investigação da denúncia por crime de corrupção passiva contra o presidente da 
República, Michel Temer

mento das emendas individuais 
é impositivo, mas reiterou que o 
volume de recursos para a base 
do governo foi muito superior 
ao de outros parlamentares.

“O volume mostra o privilé-
gio enorme de deputados da 
base do governo, mais espe-
cialmente de deputados que 
foram fundamentais ali na CCJ 
para apoiar o arquivamento 
da denúncia contra Temer”, 
ressaltou. 

Fontana disse ainda que há pri-
vilégio na liberação de recursos 
para obras e ações de prefeituras 
ligadas a deputados da base do 
governo. Ele acredita que Temer 
adotou ‘vale-tudo’ para se manter 
no poder (Ag.Câmara).

“Pagar bem os médicos para 
cobrar a presença nos postos” 

quado. E isso nós vamos resolver”.
A declaração do ministro foi 

em referência a frase, dita na 
semana passada, que repercu-
tiu de forma distorcida: “vamos 
parar de fi ngir que pagamos o 
médico e o médico fi ngir que 
trabalha”.  “Um ministro reco-
nhecer que não está pagando 
adequadamente os médicos, eu 
considero um grande avanço. É 
assim que deve ser visto, como 
também o fato de termos rece-
bido do Conselho um pedido 
para melhorar a infraestrutura 
de trabalho para esses profi ssio-

nais. Eu acho que a polêmica 
atende a vários interesses, 
menos o da saúde”, concluiu.

Reforçou ainda que o seu 
discurso se dirigiu, exclu-
sivamente, aos médicos da 
Atenção Básica, cuja realidade 
de baixos salários e falta de 
cumprimento da carga horária 
já é reconhecida pelas prefei-
turas e população.  “A todos 
os médicos do Brasil, que não 
estavam incluídos, não se sin-
tam ofendidos porque não foi 
a eles que foi dirigida a nossa 
palavra”, afi rmou (Ag.Saúde).

Comissão aprova regulamentação 
da profi ssão de pedagogo

do conhecimento.
O parecer da relatora, depu-

tada Flávia Morais (PDT-GO), 
foi favorável à proposta. “Dife-
rentemente de outros projetos 
de regulamentação profi ssio-
nal, esta proposta não visa a 
criar uma reserva de mercado 
para os profi ssionais”, disse. 
“O objetivo da proposição é 
estabelecer critérios para o 
âmbito de atuação desses pro-
fi ssionais relativamente à sua 
formação e às suas atribuições”, 
completou.

Para a parlamentar, justifi ca-
-se a regulamentação “porque a 
atividade exige conhecimentos 
teóricos e técnicos, é exercida 

por profi ssionais de curso re-
conhecido pelo Ministério da 
Educação e o mau exercício 
da profi ssão pode trazer riscos 
de dano social no tocante à 
educação”. 

O projeto determina que o 
Poder Executivo deverá criar o 
Conselho Federal de Pedagogia 
para fi scalizar a profi ssão. Esse 
órgão, bem como os conselhos 
regionais, será responsável 
por regular sobre jornada, piso 
salarial, atribuições, direitos e 
deveres dos profi ssionais. A 
proposta será analisada, em ca-
ráter conclusivo, pela Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Deputado preso quer 
frequentar a

Câmara no recesso



Ao longo dos anos o 

Brasil viu sua economia 

crescer por conta da 

normalização em 

diversas áreas

De acordo com estudos 
feitos pela Internatio-
nal Organization for 

Standardization (ISO), com 
participação da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), empresas que passa-
ram a seguir normas técnicas 
na sua produção e nos seus 
processos ou serviços obtive-
ram melhores resultados eco-
nômicos e de satisfação entre 
seus colaboradores e clientes.

O estabelecimento e a apli-
cação de normas técnicas são 
indispensáveis para que se ga-
ranta a qualidade dos diversos 
produtos, processos e serviços. 
Em tempos remotos, as pes-
soas e as empresas passavam 
muitas dificuldades por não 
terem normas adequadas para 
garantir  o que estavam con-
sumindo ou produzindo. Isto 
gerava desperdício por parte 
do produtor e insegurança por 
parte do consumidor. Com as 
normas, o mercado, produtor 
e consumidor, passou a apre-
sentar melhor estabilidade.

A normalização no que diz 
respeito à economia implica em 
menos gastos e mais rentabili-
dade, uma vez que é uma forma 
de assegurar que os processos 
produtivos serão iniciados e 
finalizados de maneira correta, 
seguindo normas técnicas que 
garantam que os processos 
utilizados estejam certos e 
apropriados.

Para o país, empresas com 
economia saudável transmi-
tem segurança ao mercado 
e, consequentemente, à po-
pulação, isso porque elas não 
se abalam tão facilmente em 
momentos de crise e sabem 
se posicionar de acordo com o 

momento econômico nacional.
As normas técnicas estão 

para servir empresas, órgãos 
públicos e sociedade e garantir 
cada vez mais que os produtos, 
processos e serviços sejam 
ofertados com segurança tanto 
por quem vende, quanto por 
quem compra, sempre seguin-
do as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, 
órgão nacional responsável pela 
normalização e que participa de 
organizações internacionais.

Em termos corporativos, 
aplicar normas técnicas da 
ABNT traz diversos benefícios, 
principalmente o de que a 
aplicação de metodologias que 
já foram estabelecidas e testa-
das só favorecem a criação e 
desenvolvimento dos próprios 
produtos.

A partir da aplicação de nor-
mas técnicas, é possível promo-
ver melhorias e inovações nos 
produtos, processos e serviços, 
garantindo um grande diferen-
cial para atrair novos consumi-
dores e aumentar a vantagem 
competitiva da empresa, o que 
agrega maior valor ao negócio.

As normas técnicas são 
importantes para empresas 
de todos os portes e especia-
lidades, inclusive para micro 
ou pequenas empresas, que 
se preocupam com a qualidade 
e investem em conhecimen-
to, melhorias do processo e 
diminuição dos erros, o que, 
consequentemente, facilita e 
aumenta as chances de sucesso 
e permanência no mercado.

Na prática, consideramos 
que as normas técnicas devem 
ser encaradas como investi-
mento e fator propulsor de 
crescimento econômico.

(*) - Engenheiro mecânico, 
com MBA em Estratégia Industrial 

e Gestão de Negócio, especialização 
em Engenharia de Manutenção 

de Siderurgia, é diretor geral da ABNT 
– Associação Brasileira de 

Normas Técnicas.

Como a normalização pode 
auxiliar no crescimento 

econômico do País
Ricardo Fragoso (*)
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PROMOÇÃO SEM REAJUSTE DE SALÁRIO
Empresa pode promover funcionário, sem reajustar o salário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTINUARÁ TRABALHANDO APÓS APOSENTADORIA
Funcionário aguardando aposentadoria informou que após 
aposentadoria deseja que seja feita a baixa em sua carteira de 
trabalho, mas continuará trabalhando. Como devemos proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS
Empresa pode contratar funcionários temporários diretamente? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

GOZO DE FÉRIAS SEGUIDA DA LICENÇA MATERNIDADE
O aviso de férias poderá ser dado no período da licença maternidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MORAR NA CASA DO EMPREGADOR
Trabalhador rural que mora na casa do empregador, quais os valores 
que podem ser descontados referentes à energia, água e moradia, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIAS
Declaração de comparecimento em audiências abona falta do fun-
cionário, independentemente de intimação? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BENEFÍCIO DA LICENÇA-PATERNIDADE
Funcionário horista terá o benefício de licença-paternidade, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JULHO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005191-22.2011.8. 26.0008 Intimação - Prazo 20
dias - Proc. 0005191-22.2011.8.26.0008. O Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, MM. Juiz de Direito
da 3ª VC do Foro Regional do Tatuapé / SP, Faz Saber a Roderlei Cardoso, CPF Nº 057.070.918-07,
RG Nº 8.575.142 e Cátia Cardodo RG CPF Nº 113.425. 228-50 que Momentum Empreendimento
Imobiliário Ltda lhe ajuizou ação de Sumário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 2.076,65,
Encontrando-se o réus em lugar ignorado, expede-se o presente edital para que fiquem intimados
sobre a penhora dos Direitos que os executados possuem Sobre Um Lote De Terreno sob n° 20, da
quadra “BN” situado no loteamento denominado “Termas de Santa Cristina”, Gleba IV, no município
de Arandu, desta comarca de Avaré-SP, matriculado sob o n° 32.601 do Cartório de Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré-SP, do qual foi nomeado depositário, o executado Sr.
Roberto Cardoso Junior, CPF nº 069.204.898-72, RG nº 5092983. O depositário não pode abrir mão
do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do
descumprimento das obrigações inerentes. . NADA MAIS. Será o edital, afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo, 13 de julho de 2017.                                                                             (21  e 22)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009063-92.2011. 8.26. 0348 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Mauá, Estado de SP, Dr(a). Thiago Elias Massad, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a(o) espólio de Paulo Augusto de Campos Neto, representado pelos herdeiros Aurea
Aguiar de Campos, Paulo Agusto de Campos e Jorge Henrique de Campos, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, alegando
em síntese: que é credor do valor de R$ 5.050,97, referente a taxa de conservação do lote 24 da
quadra HY, do empreendimento Terras de Santa Cristina VI. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de Mauá, aos 18 de julho de 2017.                                                            (21  e 22)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0017094-62.2017. 8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Efigenio Augusto Da Silva, RG Nº 7.583.933 CPF/MF SOB Nº
011.348.298-17, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para
que efetue o pagamento do valor de R$ 16.389,47 (atualizado em 08/06/2017), que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo subsequente de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2017.                             (21  e 22)

Citação Prazo 20 dias Proc. 0101902-12.2008.8.26.0100. O Dr Rodrigo Ramos, MM. Juiz de Direito
da 12º VC do Foro da Capital, Faz Saber a Edson Aguiar Da Paixão RG Nº 19.688.056-7, CPF/MF Nº
297.259.428-25 que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou ação de Cobrança no
valor de R$ 6.858,17. referente às da taxa de conservação do lote 07, da Quadra BQ,
Empreendimentos Terras de Santa Cistina V Estando o reu, em lugar ignorado, foi deferido sua
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. . Ficando advertido de que Será nomeado
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                     (21  e 22)

Edital de Intimação Cumprimento de Sentença Processo Digital nº: 1000 909-73.2015.8.26.0010/01
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Obrigações Exeqüente: União Social Camiliana
Executado: Rosa Maria de Sousa. Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000909-
73.2015.8.26.0010/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de
SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rosa Maria de
Sousa, Rua Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo - CEP 05069-010,-SP, CPF 306.183.778-75, RG
34.609.449-5, Solteira, Brasileira, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por “União Social Camiliana, entidade mantenedora do Centro Universitário São
Camilo”. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a
quantia de R$ 4.263,04, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2017.                                                 (21  e 22)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000331-03.2016. 8.26.0002/01 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 11ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Antonio
Carlos Santoro Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rodrigo Freitas Azevedo RG Nº 46.697.
010-9, CPF/MF Nº 39320322848, que União Social Camiliana, ajuizou uma ação Monitória em fase
de Cumprimento de Sentença.Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua
intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 12.876,64, que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2017.                                    (21  e 22)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004405-03.2016. 8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Roseane Alves De Almeida, CPF 215.809.148-70, que nos
autos da ação de Monitória, requerida por, Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino lhe
ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 14.934,41 (atualizado até 01/12/2015), referente contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente,
encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do/ presente edital Citada para os termos e
atos da ação proposta ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a)ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2017.    (21  e 22)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023470- 18.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel
Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Orlando Miguel De Faria, RG 14.761.262-7, CPF/MF
Nº 290.331.708- 92, que nos autos da ação de Sumário, requerida por Momentum
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Citação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 30.220,46 (atualizado em 29/05/2015), referente ás despesas da taxa de
conservação e Melhoramentos do lote 15 e 25 da Quadra AJ, Loteamento Ninho Verde II. Estando
o réu, em lugar ignorado, foi deferido sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na
inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2017.                                                                         (21 e 22)

Intimação Prazo 20 dias Processo. 1042535-33.2014.8.26.0002. O Dr. Daniel Torres Dos Reis. Juiz de
Direito da 2º VC do Foro Regional de Santo Amaro - SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Joelma
Ferreira Batista RG Nº 34.559.370-4, CPF/MF Nº 224.212.608-33 que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando
em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de
R$ 5.161,33 em Novembro de 2016, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 %
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 17/03/2017.                                                               (21  e 22)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1113581-79.2014.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cecília de Carvalho Contrera, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Amaro Ferreira Dos Santos, RG nº 15.710.932-X, CPF nº 722.041.417-07,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, objetivando a cobrança de R$5.678,73, referente à taxa e conservação e
melhoramentos do lote 26, da Quadra DV, do Loteamento Thermas de Sta. Bárbara I. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de julho de 2017.              (21  e 22)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Digital Nº 4002733-81.2013.8.26.0011/01. A MM. Juíza
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de SP, Estado de SP, Dra. Claudia de
Lima Menge, na forma da Lei etc., Faz Saber a Nilva Do Rosário Portela, CPF 143.030.818-41, RG
10.541.190-5, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por Edital para que, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do valor de R$ 14.271,71, que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, ou apresente bens a penhora, sob pena de
multa e honorários advocatícios de 10 % (artigo 523 § 1º e 3º do Código de Processo Civil), quando
serão penhorados bens para garantia da execução. Fica a parte devedora advertida de que, decorrido
sem pagamento aquele prazo, terá início o prazo de quinze dias para, independentemente de penhora
e de nova intimação, oferecer impugnação. Na falta de resposta, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. São Paulo, 03 de julho de 2017.                                                                                          (21  e 22)

5ª Vara Cível – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0163652-52.2007.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc, FAZ SABER a 
Sandra Rodrigues da Silva Ireno, CPF. 012.935.688-30; Genésio da Silva Nonato, CPF. 
684.665.368-68 e Maria Cristina Modesto Nonato, CPF. 135.882.208-85, que nos autos da ação de 
Despejo, em fase de EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta por Djalma Melvino da Silva, foi 
efetuada a penhora dos valores de R$ 3.660,70, Banco Santander S.A., e R$ 23,92,  Banco Itaú S.A. 
através do sistema BACENJUD conforme fls. 31/35 dos autos, e dos veículos Fiat Uno Mille, placa 
RCD-2640 ano/mod 1999, chassi EX9BD158018X604566 e, placa DUZ-0196 ano/mod 2006/2007, 
chassi 9CZJA0A207R005704. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO 
da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 supra, ofereçam impugnação à penhora 
(artigo 525 do NCPC). ADVERTÊNCIA: Ficam ainda INTIMADOS os executados que terão o prazo de 
15 dias, para oferecerem impugnação, independentemente de nova intimação, na ausência dos quais, 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2017. 

Demonstração                 Controladora                  Consolidado
 do Resultado 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Receita operacional líquida  –  –  10.095.317  8.307.862
Custos  –  –  (458.331)  (231.133)
Lucro Bruto  –  –  9.636.986  8.076.729
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas,
  comerciais e gerais  (2.838)  (9.804)  (8.056.670)  (6.828.373)
Resultado de equivalência
  patrimonial  (965.129)  427.025  –  (3.577)
Perdas nos
  investimentos  (1.918.134)  (1.211.767)  (1.918.134)  (1.211.767)
Outros resultado de
  equivalência patrimonial  135.815  –  (1.291.862)  20.867

Resultado antes do resultado
  financeiro e impostos  (2.750.286)  (794.546)  (1.629.680)  53.879
Resultado financeiro
Receitas financeiras  545.949  857.334  558.722  877.840
Despesas financeiras  (4.902)  (1.553)  (129.360)  (94.163)

 541.047  855.781  429.362  783.677
(Prejuízo) Lucro antes
  do  IRPJ e da CSLL  (2.209.239)  61.235  (1.200.318)  837.556
IRPJ e CSLL  (76.327)  (710.980)  (1.132.072)  (1.496.606)
(Prejuízo) Lucro líquido
  do  exercício  (2.285.566)  (649.745)  (2.332.390)  (659.050)
Resultado atribuído aos:
Sócios controladores  –  –   (2.285.566)  (649.745)
Sócios não controladores  –  –  (46.824)  (9.305)

 (2.332.390)  (659.050)

Balanços patrimoniais                  Controladora                  Consolidado
Ativo circulante 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Caixa e equivalentes / caixa  10 30.010  30.492 117.025
Aplicações Financeiras  2.823.184 5.318.214  3.342.141 5.709.673
Contas a receber  – –  1.273.436 2.292.089
Antecipação de
 dividendos  – –  737.047 981.205

Outros ativos  42.679  70.688  653.258 503.354
Total do ativo circulante  2.865.873  5.418.912  6.036.374  9.603.346
Ativo não circulante
Emprestimos para
 partes relacionadas  6.446.557 4.253.557  – 58.829

Outros ativos  – –  164.487  395.934
Investimentos  1.066.273  3.627.579  4.010  4.010
Imobilizado  –  –  3.092.860  3.178.230
Intangível  20.550.220  20.047.171  22.955.473  23.390.941
Total do ativo
 não circulante  28.063.050  27.928.307  26.216.830  27.027.944
Total do ativo  30.928.923  33.347.219  32.253.204  36.631.290
Balanços patrimoniais                  Controladora                  Consolidado
Passivo circulante 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Fornecedores  –  –  484.979  866.388
Obrigações tributárias  8.138  462.826  409.469  753.731
Outras contas a pagar  –  –  390.461  2.005.169
Total do passivo circulante  8.138  462.826  1.284.909  3.625.288
Passivo não circulante
Empréstimos com
 partes relacionadas  –  –  –  27.275

Adiantamento para futuro
 aumento de capital 35.003  35.003  35.003  35.003
Total do passivo não
 circulante  35.003  35.003  35.003  62.278
Patrimônio líquido
Capital social  30.486.669  30.486.669  30.486.669  30.486.669
Lucros acumulados  399.113  2.362.721  399.113  2.362.721
Patrimônio líquido atribuído aos
 sócios controladores  30.885.782  32.849.390  30.885.782  32.849.390
Participação de sócios
 não controladores  –  –  47.510  94.334
Total do passivo e
 patrimônio líquido  30.928.923  33.347.219  32.253.204  36.631.290

Contador - Maicon Antonio Gomes dos Santos - CRC 1SP 290 139/O - 2
“As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do

Relatório da Grant Thornton Auditores Independentes,
encontram-se à disposição na sede da Companhia.”

OSA Participações S.A.
CNPJ/MF 11.964.439/0001-50

Demonstrações Financeiras  findos em 31/12/2016 e de 2015 (Valores expressos em reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa Controladora Consolidado
Das atividades operacionais    31/12/2016   31/12/2016
(Prejuízo) Lucro antes do IRPJ e da CSLL  (2.209.239)  (1.200.318)
Ajustes para conciliar o lucro às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização  –  712.778
Valor residual na baixa de ativo imobilizado  –  870.841
Baixa por perdas no ativo intangível  –  1.633.997
Resultado de equivalência patrimonial  965.129 –
Perdas nos investimentos  1.918.134 –
Realização de resultado abrangente  –  321.958

 674.024  2.339.256
(Aumento) / Redução das contas do ativo
Contas a receber  –  1.018.653
Tributos a recuperar  (4.235)  24.424
Estoques  –  157.607
Depósitos judiciais  –  9.003
Outros ativos  –  27.015
Aumento/(Redução) das contas do passivo
Fornecedores  –  (381.409)
Obrigações tributárias  (454.688)  (344.262)

Obrigações trabalhistas  –  5.205
Adiantamentos de clientes  –  (1.243.789)
Outras contas a pagar  –  (376.124)
Caixa gerado (consumido) pelas
  atividades operacionais  215.101  1.235.579
Despesas com  IRPJ e CSLL  (76.327)  (1.132.072)
Caixa líquido gerado (consumido)
  pelas atividades operacionais  138.774  103.507
Das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado  –  (1.498.249)
Aquisição de Intangível  (503.049)  (1.198.529)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
  de investimentos  (503.049)  (2.696.778)
Das atividades de financiamentos
Mútuo com partes relacionadas  (2.192.999)  31.554
Emprestimos para franqueados  32.244  (136.506)
Distribuição de dividendos  –  244.158
Caixa líquido consumido nas atividades
  de financiamentos  (2.160.755)  139.206
Aumento (redução) líquido de caixa
  e equivalentes de caixa  (2.525.030)  (2.454.065)

Demonstrações das mutações Capital Resultado Lucros Participação de Total  do Patrimônio
 do patrimônio líquido        social  Abrangente  acumulados            Total Não Controladores  Liquido Consolidado
Saldos em 31/12/2014 - não auditado  30.486.669  –  3.334.424  33.821.093  103.639  33.924.732
Lucro líquido do exercício  –  –  (649.745)  (649.745)  (9.305)  (659.050)
Resultado abrangente  –  (321.958)  –  (321.958)  –  (321.958)
Saldos em 31/12/2015 - não auditado  30.486.669  (321.958)  2.684.679  32.849.390  94.334  32.943.724
Prejuízo do exercício  –  –  (2.285.566)  (2.285.566)  (46.824)  (2.332.390)
Realização Resultado abrangente  –  321.958  –  321.958  –  321.958
Saldos em 31/12/2016  30.486.669  –  399.113  30.885.782  47.510  30.933.292

Balanços patrimoniais                   Controladora                Consolidado
Ativo circulante 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Caixas e equivalentes/caixa  524.707  341.949  543.068  478.474
Contas a receber  755.197  1.460.503  1.171.368  2.292.089
Emprestimos Partes
 Relacionadas  6.218.737  6.098.466  1.569.405  58.829
Créditos Tributários  –  18.008  –  30.449
Antecipação de Dividendos –  –  737.047  981.205
Outros Ativos  351.711  64.073  380.722 402.217
Total do ativo Circulante  7.850.352  7.983.000  4.401.610  4.243.263
Não Circulante
Depositos Judiciais  4.487  4.487  4.487  13.490
Outros Creditos  160.000  382.444  160.000  382.444
Investimentos  1.452  97.433  10  4.010
Imobilizado  1.516.661  1.256.351  2.054.482  3.178.230
Intangiveis  2.395.542  1.921.198  2.404.542 3.343.770
Total/Ativo não Circulante  4.078.141  3.661.912  4.623.521  6.921.944
Total do ativo  11.928.493  11.644.912  9.025.131  11.165.206

Demonstração do Resultado        Controladora                    Consolidado
 em 31/12/2016 e 2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016  31/12/2015
Receita Líquida 6.257.416 5.299.627 9.045.546 8.076.729
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas,
 comerciais e gerais (5.748.320) (5.221.654)(7.134.333) (6.818.569)
Resultado de Participações
 Societarias (490.156) (274.537) – –
Outros resultados de equivalência
 Patrimonial (1.587.925) – (1.587.925) –
Outros resultados
 operacionais 296.590 16.870 (1.324.336) 20.867
Resultado antes do resultado
 financeiro e impostos (1.272.394) (179.694)(1.001.047) 1.279.027

Balanços patrimoniais                 Controladora                  Consolidado
Passivo circulante 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Fornecedores  284.215  220.087  378.134  866.388
Obrigações Tributarias  278.087  210.028  351.845  276.282
Obrigações Trabalhistas  62.655  70.162  76.655  93.849
Adiantamentos de Clientes  6.224  1.088.532  15.524  811.281
Taxa e Franquias  –  –  –  508.515
Outros Passivos  169.590  553.085  211.010 606.148
Total do passivo circulante 800.771  2.141.894  1.033.168  3.162.461
Passivo não circulante
Emprestimos Partes
  Relacionadas  6.014.557  4.280.831  6.037.906  4.280.831
Provisão para Perda em
  Investimentos  3.157.592  1.499.683  – –
Total do passivo
  não circulante  9.172.149  5.780.515  6.037.906  4.280.831
Patrimônio Líquido
Capital social  3.707.673  3.707.673  3.707.673  3.707.673
Lucros(Prejuizos)
  Acumulados  (1.752.099)  14.831 (1.752.099)  14.831
Patrimônio líquido atribuído aos
  sócios controladores  1.955.574  3.722.503  1.955.574  3.722.503
Participação dos Acionistas
  não Controladores  –  –  (1.517)  (590)
Total do passivo e
  patrimônio líquido  11.928.493  11.644.912  9.025.131  11.165.206

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF 11.519.109/0001-56

Demonstrações Financeiras - Balanços patrimoniais em 31/12/2016 e de 2015 (Valores expressos em reais)
Demonstração do Fluxo de Caixa Controladora Consolidado
 findo em 31/12/2016 31/12/2016  31/12/2016
Lucro Antes do IRPJ e da CSLL  (1.339.497)  (1.100.451)
Ajustes para conciliar o lucro às disponibilidades geradas
Depreciação e Amortização  239.645  511.501
Resultado de Equivalência Patrimonial  69.984 –
Outros Resultados de Equivalência Patrimonial 1.587.925 –

 1.897.554  511.501
(Aumento) / Redução das contas do ativo
Contas a receber  705.306  1.120.721
Tributos a recuperar  18.008  30.449
Depositos Judiciais  –  9.003
Outros Ativos  (118.888)  656.847

 604.426  1.817.021
Aumento / (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  64.128  (488.254)
Obrigações Tributarias  68.058  75.564
Obrigações Trabalhistas  (7.507)  (17.194)
Adiantamentos de Clientes  (573.793)  (795.757)
Taxas e Franquias  (508.515)  (508.515)
Outros Passivos  (383.495)  (393.816)

 (1.341.123)  (2.127.972)
Variação acionistas não controladores  –  (927,31)
Caixa gerado (consumido) pelas atividades
 operacionais  (178.640)  (900.828)
Despesas com IRPJ e da CSLL  (757.815)  (980.511)
Caixa líquido gerado (consumido)
 pelas atividades operacionais  (936.455)  (1.881.338)
Aquisição de imobilizado e intangível  (974.300)  1.551.474
Investimentos  318.425  4.000
Ajuste lucros/prejuízos anos anteriores  330.382  330.382
Participações dos Não Controladores  –  (16.351)
Caixa líquido gerado (consumido)
 nas atividades de investimentos  (325.492)  1.869.506
Das atividades de financiamentos
Mútuo com partes relacionadas  1.613.455  246.499
Empréstimos a curto prazo  (168.750)  (170.073)
Caixa líquido consumido nas atividades
 de financiamentos  1.444.705  76.426
Aumento (redução) líquido de caixa
 e equivalentes de caixa  182.758  64.594

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
                               Capital         Prejuízos

      social acumulados          Total
Saldos em 31/12/2014  3.707.673  816.431  4.524.104
Lucro/Prejuízo do Período  –  (801.600)  (801.600)
Saldos em 31/12/2015  3.707.673  14.831  3.722.503
Ajustes de Exercicio Anterior – 330.382  330.382
Lucro/Prejuízo do Período  –  (2.097.312)  (2.097.312)
Saldos em 31/12/2016  3.707.673 (1.752.099)  1.955.574

Resultado Financeiro 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016  31/12/2015
Receitas Financeiras 9.424 17.899 10.675  20.506
Despesas Financeiras (76.527) (60.387) (110.078) (92.611)

(67.103) (42.488) (99.403) (72.105)
(Prejuízo) Lucro antes do
 IRPJ e da CSLL (1.339.497) (222.182) (1.100.451) (1.206.922)
IRPJ e CSLL (757.815) (579.419) (980.511) (785.626)
Participações dos
 Não Controladores – – (16.351) (1.222.897)
Lucro (Prejuízo)do
 Exercício (2.097.312) (801.600) (2.097.312) (801.600)

        Controladora                  Consolidado

Contador
 Maicon Antonio Gomes dos Santos

CPF/MF 353.978.368-77 - CRC - 1SP290139/O-2

4ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 
1003109-84.2014.8.26.0011. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Fabíola Oliveira Silva, na forma da Lei etc., FAZ 
SABER a FLA PARTNERS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA-EPP, CNPJ 11.253.857/0001-30, 
na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por 
parte de OI MÓVEL S/A, objetivando a cobrança de R$ 77.036,39 (março/2014), oriundos do contrato 
firmado com a empresa requerida, para aquisição de serviços de plano de voz e dados, sendo estes 
disponibilizados e efetivamente utilizados, mas sem qualquer pagamento. Encontrando-se a requerida 
em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0025467-
19.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael Augusto Cunha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Rogerio 
Schandert, São Paulo-SP, CPF 092.515.828-31 que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por Condomínio Forest Hills Park. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 
15.303,55, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Neste ano, o consumidor pode 
usufruir dos caldos quentes sem 
prejudicar muito seu bolso, já que 

os preços dos ingredientes das principais 
receitas estão mais baratos do que há 
um ano. É o que aponta levantamento da 
FecomercioSP, elaborado com base nos 
dados do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), do IBGE.

A inflação acumulada dos últimos 12 meses 
atingiu 3% em junho, muito abaixo das altas 
registradas pelo IPCA em 2015 (10,67%) e 
2016 (6,29%). Com isso, diversos ingredien-
tes de sopas e caldos quentes estão sendo 
comercializados com preços inferiores há um 
ano. Para preparar uma sopa de legumes, por 
exemplo, os preços da batata-inglesa estão 
50,29% mais baixos do que há 12 meses; a 
abóbora está 24,21% mais em conta; segui-
das por cenoura (-20,72%); mandioquinha 
(-20,19%) e inhame (-19,53%). 

A lista de produtos com preços mais 
baixos não para por aí, e o consumidor 

Caldos quentes e sopas viram 
opção econômica para o inverno
Com a chegada do inverno, os consumidores mudam seus hábitos, e as sopas e os caldos ganham 
espaço nas refeições das famílias paulistanas

apresentaram preços mais baratos do que 
há 12 meses. Segundo a Entidade, esses 
itens costumam ser empregados em pra-
ticamente qualquer tipo de refeição dos 
brasileiros, e certamente esse recuo nos 
preços favorece em grande parte a situação 
do orçamento familiar em 2017.

Em contrapartida, outros alimentos muito 
consumidos no inverno, como chocolate 
quente e fondue, apresentaram preços mais 
elevados neste ano. O creme de leite está 
39,7% mais caro do que há um ano; a man-
teiga, 19,88%; e o queijo encareceu 7,03%. 
Esses produtos enfrentam sazonalidade 
específica e aumento de custos produtivos e 
tendem a ter seus preços aumentados com a 
chegada do frio. Por fim, a recomendação é 
que o consumidor prefira preparar sua sopa 
em casa, pois o valor do produto desidratado 
subiu 8,47% em um ano. O mesmo pode ser 
dito dos caldos concentrados, que estão com 
alta acumulada de 11,97% nos últimos 12 
meses (AI/FecomercioSP).

pode usar a criatividade e até enriquecer 
sua refeição com proteínas, com vegetais 
(feijões) ou acrescendo frango. Ambos 
acumulam no dado anualizado decréscimo 
de 30,78% no feijão-carioca, -2,29% no 
feijão-preto, -0,69% no frango em pedaços 
e -0,12% no frango inteiro.

Para quem gosta de caldo verde, o preço 
da couve caiu 14,72%. Outros ingredientes 
importantes como azeite (-6,47%), alho 
(-7,42%) e cebola (-41,17%) também 
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Paulo Andrade/Jornal da USP

Estudo mostra como foi a cobertura da imprensa durante 
a transição de gênero da cartunista Laerte Coutinho.

Você está louco, Laerte? Essa pergunta foi feita à cartu-
nista Laerte Coutinho em entrevista à Folha de S.Paulo, em 
2010. À época, ela estava começando a tornar pública sua 
transição de gênero que já estava presente explicitamente 
em seu trabalho.

A partir de então, passou a ser personagem de reportagens 
sobre transgêneros, sendo retratada pela grande imprensa, 
sem aprofundamento dos debates, como causadora de polê-
micas, um homem vestido de mulher e outros estereótipos. 
Por outro lado, virou uma espécie de heroína da causa 
trans em algumas mídias alternativas, onde a questão foi 
mais desenvolvida.

Essa cobertura foi analisada em uma pesquisa de mestrado 
defendida no Departamento de Antropologia da Faculda-
de de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), em 
novembro de 2016. O autor, Tulio Heleno de Aguiar Buc-
chioni, utilizou dois recortes de publicações entre 2012 e 
2015: imprensa hegemônica (jornais brasileiros de grande 

circulação) e mídias alternativas (portais, blogs e veículos 
ligados a direitos humanos).

Na ocasião, Laerte era um homem com mais de 60 anos, 
com uma namorada mulher, em um processo de transição 
sem intenções de fazer cirurgias. Bucchioni conta que viu 
uma oportunidade de levantar um debate qualifi cado sobre 
gênero: “Havia ali uma pessoa pública experimentando uma 
desconexão entre sexo biológico, identidade de gênero e 
desejo sexual”.

Segundo o pesquisador, seu objetivo era entender como as 
diferentes mídias podem ou não contribuir com o debate de 
gênero no Brasil. Bucchioni reforça: “Não foi uma pesquisa 

Laerte passou por várias transformações, começou 
como crossdresser, passando depois a travesti e 
mulher transgênera, atualmente se denomina uma 
mulher social ou uma mulher possível.

Laerte: heroína 
trans ou homem 
vestido de mulher?

Fotos: Divulgação/Imagens: Reprodução

sobre a Laerte, mas sobre como as mídias representaram 
esse processo em que ela publicamente foi se afi rmando 
como uma mulher transgênero e vivendo uma série de 
entendimentos sobre si mesma”.

Esse entendimento foi progressivo. Laerte começou 
como crossdresser (homem que veste roupas de mulher, 
mas não é, necessariamente, homossexual), passando 
depois a se entender como travesti, mulher transgê-
nera, até se denominar atualmente uma mulher social 

ou uma mulher possível. 
“Ela criou esse termo, não 
é uma coisa da academia. 
Na antropologia, buscamos 
trabalhar com os conceitos 
dos nossos interlocutores. 
Partimos dessas categoriza-
ções deles e buscamos en-
tender como eles próprios 
articulam isso”, esclarece o 
antropólogo.

Banheiro feminino
O caso do banheiro – no qual Laerte foi repreendida ao 

utilizar o banheiro feminino em um restaurante – foi um 
dos abordados na pesquisa. Para o antropólogo, a grande 
imprensa tratou a cartunista como a causadora da polêmi-
ca. “Ela passou de vítima de uma proibição para sujeito de 
uma polêmica”, avalia.

O pesquisador observou que a grande imprensa cobriu 
o episódio privilegiando discursos cisnormativos e hetero-
normativos, caracterizando Laerte como um homem que se 
veste de mulher, por exemplo. “Ela foi tratada como uma 
causadora de problema, sendo até associada à pedofi lia. A 

grande imprensa repercutiu 
muito essa notícia, mas não 
a problematizou”, explica.

Aqui vale uma explicação: 
os termos cisnormativida-
de e heteronormatividade 
se referem à ideia de que 
ser cisgênero ou heteros-
sexual é algo normal ou 
natural, em detrimento 
de outras sexualidades e 

identidades de gênero, além de aspectos da vida social 
desses grupos.

Bucchioni avaliou que há um discurso naturalizado na 
grande imprensa, no qual há uma associação entre pessoas 
transgênero e uma suposta anormalidade. “As matérias das 
mídias hegemônicas caracterizavam a Laerte como alguém 
que se veste de mulher apenas. E a transgeneridade era 
resumida a isso, especifi camente como um homem que se 
veste de mulher”, esclarece.

Uma heroína?
Por outro lado, as mídias alternativas ampliaram o de-

bate além da questão pessoal da cartunista. “As mídias 
alternativas não a limitaram 
apenas como uma pessoa 
trans, mas deram voz a ela 
por entender que é preciso 
dar voz de modo complexo 
às pessoas trans. Então, ela 
é tida como uma referência 
no debate dos direitos de 
pessoas trans”, explica o 
pesquisador.

A visível ascensão de pautas femininas e de gênero nos 
últimos anos pode ter contribuído para uma maior exposi-
ção da cartunista na imprensa. Por isso, Bucchioni diz que 
é importante não tomar Laerte como uma heroína, como 
parte da imprensa alternativa a retratou.

Sua trajetória como fi gura pública, com alta escolaridade, 
em um círculo social intelectualizado e progressista não 
é um caso comum. “Ela tem uma trajetória muito ímpar 
e individual, mas devemos pensar em como o contexto 
histórico [de ascensão dos debates de gênero] também 
propiciou isso tudo”, avalia.

O pesquisador conta que viu uma oportunidade de 
levantar um debate qualifi cado sobre gênero:
“Havia ali uma pessoa pública experimentando

uma desconexão entre sexo biológico,
identidade de gênero e desejo sexual”.

Divulgação
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O impacto da 
Inteligência Artifi cial

na indústria fi nanceira 

De todas as importantes 

tendências tecnológicas 

que impactam a 

indústria fi nanceira, a 

chamada Inteligência 

Artifi cial (I.A.) vem 

dando o que falar. Assim 

como sua “prima” 

Blockchain, a I.A. traz à 

tona questões de grande 

impacto na sociedade e 

na economia global

Estamos falando de dis-
rupção generalizada 
não só dos modelos 

de negócios, mas também 
do mercado de trabalho com 
enormes mudanças previstas 
no conjunto de habilidades 
necessárias para prosperar 
neste novo cenário. 

A Inteligência Artifi cial é 
a combinação de múltiplas 
tecnologias que permitem 
que as máquinas percebam, 
compreendam e atuem – e 
aprendam por conta própria ou 
complementem as atividades 
humanas. 

O sucesso da I.A. depende 
da relação simbiótica entre 
o homem e a máquina, de 
estratégia e de um constante 
exercício de aprendizagem. 
Ainda são seres humanos que 
a projetam. 

Um recente estudo sobre o 
impacto da Inteligência Arti-
fi cial na economia, realizado 
pela Accenture, revela que a 
I.A. é o novo fator de produção 
e tem potencial para gerar no-
vas fontes de crescimento. A 
previsão é de que as taxas de 
crescimento econômico anuais 
sejam duplicadas até 2035 e 
a produtividade da força de 
trabalho aumente em até 40%. 

Enquanto alguns pesquisa-
dores preveem que a automa-
ção conduzida pela I.A. pode 
afetar 49% das atividades de 
trabalho e eliminar cerca de 5% 
dos empregos, um novo estudo 
do IDC/Salesforce aponta que 
até 2021, atividades de CRM 
habilitadas pela Inteligência 
Artifi cial poderiam aumentar 
as receitas de negócios globais 
em US$ 1,1 trilhão e criar 800 
mil novos empregos novos - 
superando os perdidos para a 
automação. 

Já o artigo do New York 
Times, The Real Threat of Ar-
tifi cial Intelligence, apresenta 
uma outra perspectiva: “a 
transformação promovida pela 
Inteligência Artifi cial resultará 
em enormes lucros para as 
empresas que a desenvolvem, 
bem como para as empresas 
que a adotam. Por outro lado, 
também está prestes a provo-

car uma diminuição em grande 
escala de empregos - princi-
palmente aqueles de menor 
remuneração”. 

Estamos enfrentando dois 
desenvolvimentos que não 
se harmonizam facilmente: 
enorme riqueza concentrada 
em poucas mãos e um número 
enorme de pessoas fora do 
mercado de trabalho. O que 
precisa ser feito? 

“Nada em si é bom ou 

mau; tudo depende do que 

pensamos” (Hamlet) 

Os bancos estão se tornando 
repositórios fantásticos de in-
formação. A quantidade de da-
dos gerados pela interação de 
clientes em seus canais digitais 
aumenta exponencialmente 
em volume e em complexida-
de, e extrapola a fronteira de 
serviços fi nanceiros. 

Big Data, Machine Learning 
e alto poder computacional 
proporcionam uma melhor 
compreensão das expectati-
vas e intenções dos clientes, 
possibilitando experiências 
aprimoradas e melhor po-
sicionamento competitivo, 
enquanto a adoção de Inteli-
gência Artifi cial impulsiona a 
efi ciência operacional. 

A entrega de produtos e 
serviços mais ágeis e fl exíveis, 
inovadores, oferecidos com 
tecnologia de ponta e a custos 
menores determinou a trans-
formação das organizações e 
de suas competências atuais. 

Estruturas hierárquicas 
tradicionais caminham para 
modelos colaborativos, com 
quadros de funcionários bas-
tante reduzidos, complemen-
tados pela aproximação de 
talentos de fora da estrutura 
corporativa - a exemplo do 
que vem acontecendo na re-
cente parceria entre bancos 
e fi ntechs. 

As instituições fi nanceiras 
estão expandindo as fronteiras 
de seus laboratórios de inova-
ção para se organizar em gru-
pos de trabalho e consórcios, 
onde a interoperabilidade e a 
criação de um novo ecossis-
tema têm sido as questões a 
endereçar. 

Esperamos que nas mesas de 
discussões, estejam concen-
trados em moldar um futuro 
onde predomine o propósito 
de uso da tecnologia para 
empoderamento das pessoas 
dentro e fora das organizações. 
Caso contrário, muito em breve 
teremos de lidar com uma crise 
existencial coletiva.

 
(*) É Gerente Executiva da Provider IT, 

uma das consultorias e provedoras 
de serviços de TI que mais cresce e 

inova no país, com vasta experiência 
e foco no mercado Financeiro, de 

Seguros, Previdência e Saúde.

Regina Giovanolli (*)

News@TI
Fórum de Empresários de Drones 

@No dia 26 de outubro acontece em São Paulo (SP) o IV Fórum 
Empresarial de Drones. Confi rmaram presença representantes 

do Ministério da Defesa, Polícia Militar, Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC) e Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), 
além da Associação Brasileira de Multirrotores (ABM) e da Associação 
Nacional de Empresas de Aerolevantamentos (ANEA). Na ocasião, 
serão discutidas, além da regulamentação, questões relacionadas a 
precifi cação dos serviços, formação de pilotos, pesquisas de mercado, 
potencial do mercado de delivery e aplicações dos drones nos setores 
de segurança, agricultura, mapeamento, topografi a e inspeção de 
obras (www.droneshowla.com/forum).

Epson e Dataton promovem workshop 
gratuito de 3D Mapping

@No próximo dia 27 de julho a Epson do Brasil e KJPL Arbyte, 
representante da Dataton no Brasil, irão realizar um Workshop 

gratuito de 3D Mapping para artistas e mappers. A ação é oferecida 
aos inscritos no Prêmio Mapping Challenge América Latina 2017, 
concurso em que os artistas poderão ter a oportunidade de ver sua 
arte projetada em alguns dos mais famosos edifícios da América 
Latina, como o Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O 
workshop intensivo será em torno da versão mais recente do software 
WatchOut e terá duração de um dia, das 9h às 18h, em São Paulo. 
Com vagas limitadas, o participante precisa apenas levar o próprio 
notebook, com a versão gratuita do WatchOut instalado. Para partici-
par do treinamento, basta se inscrever no Prêmio Mapping Challenge 
através do site www.epson.com.br/mappingchallenge, onde todas as 
informações estão disponíveis, e em seguida confi rmar presença no 
curso através do e-mail carolina.brunt@epson.com.br.

A atual situação da economia pode ser um dos motivos 
para a popularização do Cloud Computing, que permite a 
redução de custos operacionais para empresas de todos 

os portes, incluindo as grandes companhias, uma vez que 48 
dos negócios listados na Fortune Global 50 anunciaram adoção 
de tecnologia desse tipo em 2017. São muitas possibilidades em 
seu uso. A nuvem pode ser pública, atrelada ao prestador de 
serviço e dividida com outros clientes; ou privada, que atendem 
companhias de forma exclusiva, e até híbrida. 

Porém, é preciso ter alguns cuidados para fazer bom uso da 
aplicação. Cláudio Santos, CEO da Santo Digital, referência em 
Google Cloud e G-Suite, acredita que uma consultoria especia-
lizada seja um bom caminho. “Isso permitirá a aceleração da 
implantação do sistema, pois avalia toda a infraestrutura de TI 
dos clientes e dá suporte na criação do roadmap para adoção 
segura de Cloud. As consultorias têm foco em resultados rápidos 
e assertivos para seus clientes, independentemente do estágio 
de adoção e transformação em Cloud.”

Agilidade e redução de custos são destaque

Desde 2015, a Nimbi, startup de tecnologia com foco em 
soluções para a cadeia de suprimentos, tem o Cloud em seu 
DNA. “Nosso portfólio é 100% na nuvem”, diz Agustín Durán, 
sócio-diretor da Nimbi, que signifi ca o plural de “nuvem” em 
latim. “A agilidade e simplicidade no acesso às informações são 
essenciais ao cliente, principalmente no processo de gestão da 
cadeia de fornecedores, que acontece de forma transversal nas 
empresas e precisa ser efi ciente e seguro em todas as etapas”, 
explica o executivo.

Para a BgmRodotec, com mais de 35 anos de experiência 
no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas com foco na 
gestão de empresas de transporte, a possibilidade da redução 
dos custos e o ganho na aplicabilidade são benefícios que 
conquistam novos negócios. “Temos casos reais de clientes 
que antes de migrar para nossa solução em nuvem utilizavam 
três servidores de TI, e agora precisam apenas de uma boa 
conexão de internet e computador atualizado”, aponta Lauro 
Freire, sócio-fundador da BgmRodotec. 

Como a computação na nuvem 
tornou-se imprescindível

O mercado de Tecnologia da Informação (TI) é um dos que mais crescem atualmente. Levantamento 
da International Data Corporation Brasil (IDC Brasil) aponta, que mesmo em um cenário econômico 
recessivo, o segmento de Cloud Computing (computação em nuvem) deverá movimentar cerca de
R$ 890 milhões em 2017, o que representa um avanço de 20% em relação ao ano anterior

Tecnologias disruptivas ganham segurança com a Cloud 

Computing

Para Rafael Cichini, CEO da Just, empresa que desenvolve 
produtos e serviços digitais, o Cloud Computing já não é o futuro, 
mas sim o presente da tecnologia digital. “Uma de suas principais 
características é possibilitar agilidade para inovação no desen-
volvimento de produtos e serviços digitais. A implementação do 
software pode ser feita de forma automatizada, escalável, ágil e 
segura, além de permitir validar ideias e uma análise profunda e 
contínua das necessidades do usuário em uma velocidade muito 
maior. Além disso, quando falamos em nuvem também falamos 
em estar pronto para gerar experiências omnichannel de forma 
muito mais simples.”

Em maio, um vírus foi responsável pela infecção de mais de 
200 mil computadores por meio de protocolos de rede tradicio-
nais em máquinas com o Windows desatualizado. Para Leonardo 
Santos, CEO da Semantix, especialista em Big Data, Inteligência 
Artifi cial e IoT, a segurança no cloud deveria ser a menor das 
preocupações. “Todos os serviços de Cloud Computing possuem 
mecanismos que permitem a criação de clouds híbridas, ou seja, 
redes privadas de alta performance e segurança que atuam em 
conjunto das redes locais das empresas. Isso permite que seja 
possível ver as máquinas que estão na nuvem como se estivessem 
na rede local. Além disso, existem mecanismos de proteção que 

podem preservar a infraestrutu-
ra do cloud por meio de fi rewalls 
inteligentes.”

 
A tendência para o setor de 

tecnologia é que os serviços 
disponíveis por meio de clouds 
sejam cada vez mais utilizados, 
tendo em vista a praticidade, 
usabilidade e segurança que po-
dem oferecer para operações e 
empresas de todos os tamanhos 
e setores, independentemente 
das particularidades.

Em meio a uma chuva de 
novas tecnologias e concei-
tos que nos atingem todos 
os dias, é comum encontrar 
questionamentos do tipo: 
afi nal, para onde a inovação 
vai levar as empresas? No que 
tange os sistemas de gestão 
empresarial, acredito que o 
grande momento da inovação 
não chegou ainda, porém, não 
é uma fase inatingível. Ao 
criar dentro das companhias 
um ambiente totalmente diferente do que temos hoje, vamos 
alcançar níveis de produtividades não experimentados ainda, 
esse é o futuro e lugar em que vamos chegar com a inovação.

Quando falamos de ERP’s, muitos dos produtos que encon-
tramos hoje no mercado foram criados há 30, 40 anos, ou seja, 
foram adaptados para atender companhias que viviam uma re-
alidade e exigências totalmente diferentes do cenário de hoje e 
por isso os novos produtos se destacam tanto. O próximo passo 
a ser dado pelos sistemas de gestão empresarial é a conexão 
com o mundo exterior. Os softwares mais antigos não apresen-
tam essa preocupação com todas as conexões que a empresa 
necessita fazer, eles mantém o foco em resolver o dia a dia da 
companhia apenas internamente. E o futuro exige muito mais 
que isso, ele traz a possibilidade de que todas essas conexões 
sejam automatizadas. 

A importância da automatização dessa comunicação com 
o mundo externo às empresas não é somente um pilar para 
alcançar os altos níveis de produtividade e evitar perda de 
tempo. A partir do momento que essas atividades não são mais 
feitas de forma manual, a chance de erros durante o trâmite de 
informações é quase nula. E vale lembrar a importância des-
sas conexões externas, pois elas são feitas com fornecedores, 
clientes, bancos e até com o Fisco. 

Mas não é só de sistemas que se conectam com o externo que 
vive o futuro. A utilização de Inteligência Artifi cial para promo-

ver uma interação otimizada 
e efi caz com o mercado. A 
conexão entre softwares tam-
bém é uma tendência para o 
mundo corporativo. Sistemas 
que nunca se falaram antes, 
se conectam em questão de 
minutos através de API’s e essa 
facilidade também visa deixar 
as atividades cotidianas das 
companhias mais efi cientes. 

E é claro que, para receber 
todas essas novidades e se 

preparar para esse caminho a ser traçado pela inovação as em-
presas precisam se preparar. E é aqui que está o erro de muitas 
companhias. Se preparar para a transformação digital vai muito 
além de apenas equipar a empresa com supercomputadores ou 
com os sistemas mais atualizados do mercado. É preciso pensar 
de forma tecnológica, todo esse movimento precisa estar pre-
sente na cultura da empresa. Cabe também aos gestores guiar 
esse caminho junto aos demais colaboradores. 

Parece difícil de acreditar, mesmo em meio ao cenário tec-
nológico e inovador que vivemos hoje, há empresas que ainda 
não se prepararam ou não estão preocupadas com a realidade 
que as cerca. Levando em consideração que a era tecnológica 
é um caminho sem volta, quanto mais tarde essas companhias 
se atentarem para o que está acontecendo, pior será para sua 
permanência no mercado. É preciso se disponibilizar a olhar o 
ambiente tecnológico e de competitividade que será o futuro.

E como fi cam as empresas de tecnologia? Bom, antenadas 
por essência, elas também são responsáveis por tornar a ino-
vação acessível às demais companhias do mercado. Cabe a elas 
proporcionar para essas empresas o máximo de tecnologia, 
entretanto, sempre condizente com o que ela consiga absorver.

                        
(Fonte: Arnando Xavier, atual diretor comercial da Nexaas, possui mais de 15 

anos de experiência com tecnologia e soluções para gestão empresarial. Já 
ocupou cargos de liderança em grandes empresas, trazendo para a companhia 

carioca uma vasta e ampla visão de mercado).

Para onde a inovação vai levar
as empresas?

Nova linha de Câmeras Inteligentes para vigilância
No setor de segurança digital, os 

equipamentos e sistemas responsáveis 
pela viabilização no Circuito Fechado 
de TV (CFTV) são os protagonistas para 
garantir um monitoramento assertivo e 
com qualidade. É com isso em mente 
que a Tecvoz, referência nesse mercado 
há mais de 15 anos, anuncia o lança-
mento de sua nova Linha de Câmeras 
Inteligentes.

“Foram mais de dez profi ssionais focados 
nas melhorias de nossa plataforma, Tecvoz 
Nuvem, para que os equipamentos fossem 

de fácil utilização tanto para técnicos 
quanto para usuários”, comenta Flávio 
Losano, gerente de marketing da Tecvoz. 
“Os dispositivos foram desenvolvidos para 
unir sistemas e recursos que atendam às 
principais demandas dos instaladores, 
sem deixar de oferecer funcionalidades 
que agreguem valor aos clientes”, pontua 
o executivo.

http://www.tecvoz.com.br/website/
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impressão

Poema de
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(?) de São 
Pedro: mais 
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do Catoli-
cismo, no
Vaticano
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to global
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(?)":
hit de
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Reis, fez
sucesso 

com o Jota 
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(?) Pacino,
ator 

americano
Infalível

3/eve. 6/cabide — noites. 7/arrebol — motivar. 14/bolivarianismo.
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Esta sexta é o vigésimo nono dia da lunação. Desde cedo a Lua em bom aspecto com Urano faz surgirem ideias novas e 

luminosas, até mesmo em mensagens através de sonhos. A Lua ingressa em Câncer às 05h11 da manhã e a sexta deve 

ser mais quente, amorosa e acolhedora. A Lua em num bom aspecto com Netuno aumenta o romantismo e deixa todo 

mundo muito mais sensível na noite desta sexta. Será um bom momento para fazer uma refl exão das atitudes que se 

tomou no último mês para iniciar a nova lunação com objetivos claros e objetivos neste fi nal de semana que vem aí.
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Desde cedo a Lua em bom aspecto 
com Urano faz surgirem ideias 
novas e luminosas, até mesmo em 
mensagens através de sonhos. Fique 
mais perto das pessoas com quem 
tenha afi nidade e dê mais atenção 
a eles. Use de generosidade e de 
desprendimento. 95/385 – Verde.

O dia pode ser de acontecimentos 
repentinos. Mas o momento não é 
bom para aquisições por meio de 
compras nem aos relacionamentos 
que serão levados ao desencontro. 
Com o Sol nestes dias em Leão seja 
mais prático no modo de pensar. 
28/228 – Azul.

A Lua fora de curso aconselha a 
manter a rotina e evitar expectati-
vas. Também poderá ser desafi ado 
ou contrariado neste momento em 
que a Lua acentua a sensibilidade e 
o ciúme. Boas relações ajudarão no 
trabalho, podendo ampliar o campo 
de atuação. 33/133 – Amarelo.

A Lua em num bom aspecto com 
Netuno aumenta o romantismo e dei-
xa todo mundo muito mais sensível 
na noite desta sexta. Será um bom 
momento para fazer uma refl exão 
das atitudes que se tomou no último 
mês para iniciar a nova lunação com 
objetivos claros e objetivos. 12/112 
– Branco.

O dia é de preocupações, insônias 
e aborrecimentos familiares ou 
profi ssionais se ainda não fez ainda 
aniversário. Pode ter uma grande 
melhoria da situação material e 
fi nanceira, pois o idealismo está em 
alta. Depois do aniversário comece 
a agir e irá receber tudo o que lhe é 
devido. 37/637 – Amarelo.

A Lua ingressa em Câncer às 05h11 
da manhã e a sexta deve ser mais 
quente, amorosa e acolhedora. Uma 
relação nova será iniciada ou uma 
antiga fi cará mais fi rme e sólida nesta 
fase mais delicada do ano. Mantenha 
a paz e tranquilidade, pois poderá 
enfrentar confl itos. 38/438 – Verde.

Procure ser mais otimista e não recla-
mar tanto do que não dá certo. Ainda 
pode ser desafi ado ou contrariado 
com a Lua fora de curso. As intensas 
emoções o levam a enfrentar situa-
ções passionais se quiser impor-se 
demais às pessoas. 14/514 – Verde.

Tem chance de encantar as pessoas, 
se evitar a irritação, respeitando o 
pensamento do outro como quer 
que respeitem o seu. Será um bom 
momento para fazer uma refl exão 
das atitudes que se tomou no último 
mês para iniciar a nova lunação 
com objetivos claros e objetivos 
74/474 – Azul. 

A Lua em num bom aspecto com 
Netuno aumenta o romantismo e dei-
xa todo mundo muito mais sensível 
na noite desta sexta. Sendo assim 
as relações fi cam muito intensas e 
bastante emocionais no fi nal do dia. 
Fique mais atento aos compromissos 
que deem lucro imediato. 89/589 
– Cinza.

Saia da rotina e faça algo novo, iné-
dito e avançado, inovador. É tempo 
de novas uniões e parcerias, com o 
Sol indo para Leão, poderá decidir-se 
quanto a um relacionamento. Pode 
ser desafi ado ou contrariado com 
a Lua solta e minguando gerando 
tensão e descontrole emocional. 
59/359 – Azul.

Procure ouvir orientações e refl ita 
um pouco mais antes de querer se 
impor a um familiar, chefe ou amigo. 
A sensibilidade pode se converter 
em fator psíquico de muita vanta-
gem ou não. Alguém pode ajudá-lo 
a resolver uma das questões que o 
preocupam. 74/374 – Branco.

Desde cedo a Lua em bom aspecto 
com Urano faz surgirem ideias novas 
e luminosas, até mesmo em mensa-
gens através de sonhos. Mesmo assim 
a sensibilidade pode se converter em 
fator psíquico de muita vantagem. 
Evite brigas, tanto em casa como no 
trabalho. 34/434 – Violeta. 

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 21 de Julho de 2017. Dia de São Lourenço de Bríndisi, 
Santo Alexandre, São Daniel, e Dia do Anjo Hahassiah, cuja virtude é 
criatividade. Hoje aniversaria o cantor e compositor Cat Stevens que 
faz 70 anos, o narrador Galvão Bueno que nasceu em 1950 e a atriz 
Emanuelle Araújo nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau costuma conhecer bastante as formas 
de expressão dos diferentes meios sociais, e comunica-se bem com pessoas 
de qualquer classe. Gosta de se divertir, é criativo e tem espírito indepen-
dente. Impacienta-se com a negligência dos outros quanto a compromissos, 
e seu refi namento pode ser confundido com distanciamento dos demais. 
Normalmente tende à magreza sem exageros. No lado negativo têm por 
hábito a prudência na hora de avaliar os outros, por isso precisa aprender 
a confi ar nas pessoas e superar a tendência a ser desconfi ado. 

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, 
sabedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte no 
joga. Perde-la, viagem próxima. Para as mulheres, 
sonhar com bolsa é aviso de felicidade no amor e 
que seus desejos se tornarão realidade. Números de 
sorte:  20, 29, 32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Para ter muita paixão na noite de encontro: 
Escreva o nome da pessoa amada no fundo de qua-
tro peças íntimas suas. Durante três dias seguidos, 
coloque uma peça a cada dia. Use a quarta peça na 
noite do encontro. Use peças novas e sensuais para 
esta simpatia. Não permita que seu amor tenha co-
nhecimento do ritual.
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Achados
A exposição “Relíquias” 

do artista multimídia Luiz 
Martins foi montada na forma 
de site-specifi c. A mostra é 
composta por 15 obras, escul-
turas e desenhos e revela as 
inúmeras camadas de pesquisa 
e experimentação desenvolvi-
das pelo artista em seu ateliê, 
revisitando sua trajetória e pro-
pondo ao público uma relação 
gradual de descoberta de seu 
trabalho. Ao apresentar peças 
em diversos formatos, como 
se fossem verdadeiros acha-
dos arqueológicos, o intuito 
de Luiz Martins é aproximar 
sua produção do espectador, 
desvendando na riqueza de 
detalhes suas propriedades 
mais particulares. 

Serviço: Verve Galeria, R. Lisboa, 
285, Jardim Paulista, São Paulo, tel. 
2737-1249. De terça a sexta das 10 às 
19h e aos sábados das 11 às 17h. Entra-
dafranca. Até19/08.

Música latina
As diversas sonoridades 

da América Latina em um 
encontro inédito entre as 
bandas Francisco, el Hom-
bre (Brasil/México) e Cuatro 
Pesos de Propina (Uruguai). 
Do lado brasileiro, a Fran-
cisco apresenta o repertório 
do Soltasbruxa, e do lado 
platense, Cuatro Pesos 
interpreta os clássicos da 
banda reeditados no álbum/
DVD Muerto, pero Vivo. Ska, 
rock, MPB e ritmos popula-
res latino-americanos estão 
em um repertório dançante, 
resultado do intercâmbio 
artístico entre os dois grupos 
reconhecidos na América 
Latina por suas fusões de 
ritmos e gêneros.

 Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000. Belenzinho, tel. 2076-
9700. Hoje (21) às 21h30. Ingressos: R$ 
20 e 10 (meia).

O Vanguart
acabou de lançar 
seu quarto álbum 
de estúdio, “Beijo 
Estranho” (Deck), 
disponível no formato 
digital e nas lojas (CD 
e LP)

O novo trabalho mostra 
maior pluralidade den-
tro do próprio cancio-

neiro da banda, abrindo um 
leque poético e musical. No 
repertório do show estão as 11 
canções inéditas do disco, as-
sinadas por Reginaldo Lincoln 
(voz e baixo) e Helio Flanders 
(voz, violão e piano). A sono-
ridade mais elaborada transita 
por acid rock (“Beijo Estra-
nho”, folks à la Smiths (“Eu 
Preciso de Você” e “Felicida-
des”), hippie-glam (“Todas 
As Cores”) e até os contornos 
soturnos da noite paulistana 
em “Quando Eu Cheguei Na 

Leci Brandão foi a primeira mulher a participar da ala de 

compositores da Mangueira.

A sambista e compositora 
Leci Brandão convida para um 
bate-papo afetivo, descontra-
ído e musical conduzido pelo 
pesquisador e diretor artís-
tico Marcus Preto. O maior 
sucesso da carreira de Leci 
Brandão, a música “Zé do 
Caroço”, composta por ela, 
é uma história verídica. De 
tom engajado, a letra retrata 
o nascimento de um líder co-
munitário que batalha e “que 
malha o preço da feira” para 
ganhar a vida. A composição 
tem a cara da artista já que 
sempre foi ligada à cultura 
popular e às causas sociais.  
“Zé do Caroço” é a canção 
mais regravada e executada 
da artista.

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça 
da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. Quarta 
(02/08) às 19h15. Entrada franca.

Lançamento
Divulgação

Cidade”. O Vanguart, formado 
por Reginaldo, Helio, David 
Dafré (guitarras e bandolins) e 
Fernanda Kostchak (violinos), 

sobe ao palco acompanhado 
do tecladista Julio Nganga, do 
baterista Loco Sosa e de um 
quarteto de cordas.

Serviço: Estúdio, Av. Pedroso de Mo-
raes, 1036, Pinheiros. Sábado (22) às 17h. 
Ingressos: Pista: R$ 80 e R$ 40 (meia), Pista 
Premium: R$ 160 e R$ 80 (meia). Doando 1kg 
de alimento não perecível paga meia entrada.

Espetáculo infantil “5 dançadeiras... Peiras Meiras 
Dimofeiras Seracoteiras” criado do diálogo da dança 
com a música ao vivo e as artes visuais, 5 dançadeiras 
contam as histórias sobre um caminho para casa, 
onde os personagens divertem-se jogando amare-
linha e pião, sonhando explorar o fundo do mar e 
lançar o corpo como peteca no ar. Em cena, o corpo 
artístico risca e escava o solo em meio a brinquedos, 
cenários e fi gurinos que são ressignifi cados a cada 
quadro, numa grande brincadeira dançanda, tocada 
e cantanda. Com Gisele Penafi eri, Lívia Imperio, Lia 
Mandelsberg, Nô Stopa, Flora Poppovic. Elenco su-
plente: Cristina Bosch e Rita Maria. Direção cênica: 
Elizabeth Menezes.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado 
(22) e domingo (23) às 17h. Entrada franca.

BrincadeirasBrincadeiras

Mundo moderno
“No mundo moderno, 

estamos condicionados a 
nos compararmos com os 
outros. Assim como vemos, 
comparamos; assim como 
comparamos, desejamos. E, 
como desejamos, perdemos 
a habilidade de sermos con-
tentes com o que somos e 
temos. Que tal dar um fi m a 
esse hábito da comparação? 
Para isso, tenha em mente 
que: você é singular, único, 
e é impossível ser igual a 
outro alguém. Lembre-se, 
ainda, que a sua vida é um 
presente e uma oportuni-
dade de criar o seu próprio 
caminho e de moldar o seu 
destino. E pra completar, 
não esqueça que você já 
tem o que precisa.”

Brahma Kumaris.

Refl exõesConversa de samba
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Nos últimos dias, 

o mundo inteiro 

acompanhou as notícias 

sobre o incêndio fl orestal 

que devastou mais de 

30 mil hectares e matou 

64 pessoas em Pedrógão 

Grande, região central 

de Portugal

Embora tenha ocorrido 
em um país distante, a 
tragédia chama a aten-

ção para um problema que 
também é muito frequente no 
Brasil: as queimadas.

De acordo com um levanta-
mento realizado pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), entre o início de 
janeiro e o dia 5 de agosto de 
2016, foram registrados mais 
de 53 mil focos de queimadas 
e incêndios fl orestais no país. 
O número representa um cres-
cimento de 65% em relação ao 
mesmo período de 2015.

Em muitos estados, o in-
verno é marcado por ser um 
período de poucas chuvas e 
baixos índices de umidade. 
A junção desses elementos 
resulta em áreas de vegeta-
ção e pastagens mais secas e, 
consequentemente, qualquer 
fonte de calor pode dar início 
a um foco de incêndio. Entre 
os muitos fatores que podem 
gerar uma queimada, estão: 
soltar balões; lançar pontas 
de cigarros em canteiro de 
rodovias ou em áreas de vege-
tação seca; e até mesmo jogar 
um simples pedaço de vidro 
no chão, que pode sofrer uma 
altíssima incidência solar.

Para entender melhor o pro-
blema, é importante ressaltar 
que, em boa parte das vezes, 
o fogo é causado por ações 
provocadas pelo homem. Um 
exemplo é a queimada para 
conter o aumento do mato, 
iniciativa altamente perigosa 
e que dá a falsa sensação de 
crescimento de uma nova 
vegetação saudável – falsa sen-
sação, pois, embora quebre a 
dormência de novas sementes 
e promova uma brotação mais 
rápida, ela faz com que área 

verde renasça sem nenhum 
nutriente, apenas com um 
aspecto bonito. 

Existem pessoas que optam 
por arar e gradear o solo para 
evitar que o fogo ultrapasse o 
trecho delimitado, mas o risco 
dessa ação é que, quando volta 
o período de chuvas, ela pro-
voca o assoreamento da área. 
A melhor saída para conter 
o problema é a confecção de 
aceiros, que são faixas ao longo 
das cercas, onde a vegetação é 
retirada por completo do solo. 
O processo evita que o fogo se 
alastre para a área de pasto ou 
de vegetação e, também, para 
perto de animais. 

A forma mais indicada de 
realizar os aceiros é com o 
auxílio de uma roçadeira, 
equipamento ideal para deixar 
a vegetação baixa, manter os 
nutrientes do solo, segurar a 
erosão e fazer uma contenção 
de segurança. Para se ter uma 
ideia de sua efi ciência nessa 
atividade, o operador de uma 
roçadeira consegue percorrer 
a parte interna de uma fazenda 
de até 2.500 metros de área em 
um único dia. 

Um dos fatores que con-
tribuem com o controle de 
incêndios é o avanço da tec-
nologia nesse segmento, pois 
indústrias como a Husqvarna 
investem fortemente no apri-
moramento de seus equipa-
mentos. Hoje, encontramos 
opções de máquinas leves, 
ajustáveis, ergonômicas e que 
garantem o resultado perfeito 
na retirada da vegetação para 
a confecção dos aceiros. 

Conter as queimadas é 
um problema que envolve, 
principalmente, a conscienti-
zação do homem, pois grande 
parte dos incêndios ainda é 
provocada voluntariamente. 
Além disso, é necessário um 
trabalho de manutenção das 
áreas verdes, afi nal os danos 
causados pelo fogo levam 
anos para serem apagados 
e prejudicam severamente a 
biodiversidade local.

(*) - É consultor técnico de produtos 
da Husqvarna, líder global no 

fornecimento de equipamentos para 
o manejo de áreas verdes.

Estamos preparados
para combater as 

queimadas no Brasil?
Paulo Figueiredo (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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29ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS-PROCESSO Nº 1019674-16.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA CLASSISTA EVADIN, CNPJ.44.470.391/0001-83, na pessoa de seu 
representante legal, que COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, lhe ajuizou uma Ação 
de Cobrança, de rito Comum, objetivando o recebimento de R$ 17.213,35 (Março/2015), 
oriundos da aquisição de Cartões de Controle de Compra, conforme Contrato celebrado entre as 
partes, e não pago. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que 
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente contestação. Não sendo contestada 
a ação, a ré será considerada revel, caso em que será a nomeado curador especial. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. 

        

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

PAULO ROBERTO DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão feirante, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-189,FLS.019-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (23/06/1985), residente e 
domiciliado Rua Asas Partidas, 23, fundos, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Angela Maria dos Reis. ÂNGELA DE SOUZA MELO, 
estado civil solteira, profi ssão feirante, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado 
(CN:LV-A-116,FLS.167V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no 
dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (17/01/1982), residente e 
domiciliada Rua Asas Partidas, 23, fundos, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeci de Souza Melo e de Maria da Penha Simplicio.

DOMINGOS DOS REIS SANTIAGO, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro decorador, 
nascido em Sitio Novo, Estado do Maranhão (CN:LV-A 10,FLS.192, Sitio Novo, MA no dia 
trinta de setembro de mil novecentos e setenta e três (30/09/1973), residente e domiciliado 
Travessa Martina Leon de Huamani, 04, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Silva Santiago Neto e de Raimunda dos Reis Santiago. ANTONIA GEVÂNIA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Iguatu, Estado do Ceará 
(CN:LV-A-06,FLS.187V-IGUATU/CE), Iguatu, CE no dia vinte e três de outubro de mil 
novecentos e setenta e seis (23/10/1976), residente e domiciliada Travessa Martina Leon 
de Huamani, 04, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Francinete de 
Oliveira e de Maria Ziza Ferreira de Oliveira.

JOHN LENNON SANTOS NUNES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/234.FLS.080-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e noventa e um (03/05/1991), 
residente e domiciliado Rua Iososuke Okaue, 850, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Celso Ferreira Nunes e de Nilvânia Santos Nunes. KELLY CRISTINA 
DOREA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito 
Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/282.FLS.081-CERQUEIRA CESAR/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (31/08/1987), 
residente e domiciliada Rua José da Costa de Andrade, 100, bloco 04, apartamento 41, 
Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Jeff erson Messias da Silva 
e de Marilene Ribeiro Dorea da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Os países-membros da 
União Europeia aprovaram 
uma proposta para reduzir e 
limitar a quantidade de acri-
lamida dos alimentos, uma 
substância cancerígena que 
aparece em produtos à base 
de batata, cereais e café. O 
composto químico, também 
chamado de propenamida, é 
usado em alimentos industria-
lizados e surge naturalmente 
quando é submetido a pro-
cessos de fritura, cozimento 
ou tostagem.

A medida apresentada pela 
Comissão Europeia recebeu o 
apoio dos Estados-membros 
do bloco, mas o texto ainda 
não estabelece os limites para 
o uso da acrilamida, apenas 
impõe que os fabricantes de 
alimentos reduzam a quanti-
dade da substância. O texto 
será enviado ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho para 
votação, com prazo máximo 
de três meses antes de sua 
adoção fi nal. A medida deve 
entrar em vigor em 2019. 

Estudos promovidos pela 

UE aprova redução de substância cancerígena em alimentos 

como batata frita.

Senado do Chile 
aprova lei que 
autoriza aborto

O Senado do Chile aprovou nes-
ta quarta-feira (19) um projeto de 
lei que autoriza o aborto em três 
casos específi cos: quando há risco 
de vida para a mulher grávida; 
estupro e má formação do feto. 
O país é um dos mais restritivo 
do mundo na legislação sobre 
aborto, que até agora é proibido 
em qualquer situação. A aprova-
ção no Senado foi comemorada 
pela presidente chilena, Michelle 
Bachelet, que levou o projeto ao 
Congresso há dois anos. 

Em 2016, o texto recebeu o 
aval da Câmara dos Deputado, 
mas, desde então, permanecia em 
análise das comissões no Senado. 
Agora, o projeto voltará para a 
Câmara, onde o governo tem maio-
ria, para corrigir os pontos sem 
consenso. Depois, seguirá para 
sanção presidencial. A iniciativa 
de Bachelet retoma uma proposta 
apresentada em 1991, e também 
em 2001 e 2005, sendo derrotada 
em todas as vezes por partidos 
de direita e democratas-cristãos. 

Até hoje, setores conservado-
res, apoiados por movimentos 
católicos, exercem uma forte 
pressão contra o projeto. “Hoje foi 
uma manhã histórica”, celebrou 
Bachelet, que é ex-secretária das 
Nações Unidas para as Mulheres 
(ANSA).

O dado foi apresentado 
pelo Programa Conjunto 
das Nações Unidas so-

bre HIV/AIDS (Unaids). No ano 
2000 morreram na região cerca 
de 43 mil pessoas. Já em 2016 
esse número caiu para 36 mil, 
um declínio a partir do aumento 
da disponibilidade de tratamen-
tos antirretrovirais, segundo o 
último relatório apresentado 
em Paris pelo órgão.

Este “progresso signifi cativo” 
é impulsionado pela redução 
das mortes relacionadas com a 
Aids no Peru (62% entre 2000 
e 2016), Honduras (58%) e 
Colômbia (45%). O número de 
portadores de HIV na América 
Latina totalizou 1,8 milhões 
e as novas infecções seguem 
estáveis desde 2010, com quase 
100 mil casos por ano. A Unaids 
revelou que a quantidade de 
soropositivos com acesso a 
tratamentos antirretrovirais 
quase dobrou em seis anos 
(58%), passando de 511.700 
pessoas em 2010 para 1 milhão 
em 2016, o que coloca a região 
acima da meia mundial (53%).

Alguns países têm difi culdades em implementar seus programas, 

como a Bolívia, onde apenas 25% das pessoas têm

acesso ao tratamento.

Um tipo de pesca diferente 
tem surpreendido os moradores 
da cidade de Oostduinkerke, na 
costa ocidental da Bélgica. Lá, 
não são as redes comuns e os 
barcos os responsáveis por reti-
rar peixes e crustáceos do mar, 
mas os cavalos. A região é a úni-
ca em todo o mundo a realizar 
a prática. Com equipamentos 
especializados, os pescadores 
cavalgam por alguns metros 
para dentro do mar e retornam 
com diversos frutos para serem 
comercializados. Cerca de 12 
famílias exercem a atividade 
ofi cialmente na região.

Os pescadores realizam a 
prática duas vezes por sema-
na nos meses entre junho e 
setembro. O trabalho começa por volta 
das 8h00, quando a praia fi ca com a maré 
mais baixa. Os cavalos usados são da raça 
Brabant. A pesca dura cerca de duas 

Um tipo de pesca diferente na cidade de

Oostduinkerke, na Bélgica.

Número de mortes por Aids diminuiu 
12% na América Latina desde 2000

O número de mortes relacionadas com a Aids na América Latina diminuiu, em 12% entre os anos 2000 
e 2016, apesar dos dados “preocupantes” em países como a Bolívia, Guatemala, Paraguai e Uruguai

aumento da mortalidade é su-
perior a 4%, após estabilidade 
entre 2003 e 2011. No Paraguai, 
também houve um período de 
estabilidade entre 2005 e 2010, 
mas desde então ocorre um 
aumento. Um dos problemas 
na América Latina é o elevado 
custo dos tratamentos “em 
vários dos países mais afetados 
pelo HIV”, segundo o órgão, que 
elogiou as “licenças obrigató-
rias” promovidas pelo Brasil 
e o Equador, que permitem 
reproduzir um medicamento 
patenteado se não for para uso 
comercial.

O relatório aponta ainda que 
cerca de um terço dos soropo-
sitivos são diagnosticados em 
um estado avançado da doença, 
o que afeta “negativamente os 
esforços” médicos, segundo o 
relatório. O HIV, classifi cado 
como ameaça para a saúde pú-
blica pela ONU, afeta um total 
de 36,7 milhões de mulheres 
e homens em todo o planeta, 
e desde a sua descoberta, em 
1981, provocou 36 milhões de 
mortes (Agência EFE).

O órgão advertiu, no entanto, 
que “alguns países têm difi cul-
dades em implementar seus 
programas” de medicação, 
como a Bolívia, onde apenas 
25% das pessoas têm acesso 
ao tratamento, e o Paraguai, 
com 35%. Na Venezuela, a crise 
econômica provocou a escas-
sez “de muitos medicamentos 
essenciais, especialmente os 
antirretrovirais”, acrescentou. 

Na Bolívia, Uruguai, Paraguai e 
Guatemala, a mortalidade por 
Aids aumentou entre 2000 e 
2016. No entanto, nos dois pri-
meiros, os números reduziram 
nos últimos anos. No caso da 
Bolívia, desde o pico alcançado 
em 2012, verifi cou-se uma que-
da nas mortes. No Uruguai, os 
números também diminuíram 
após 2010.

Já na Guatemala, a taxa de 
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UE aprova redução de substância 
cancerígena em alimentos

A
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Agência Europeia para a Se-
gurança Alimentar (EFSA) 
apontaram para o surgimento 
de câncer em animais após o 
consumo da substância. De 
acordo com o comissário eu-
ropeu Vytenis Andriukaitis, a 
medida “contribuirá também 
para sensibilizar a opinião pú-
blica de como evitar a exposão 
de componente químicos em 
preparos de alimentos”. 

Há algumas semanas, po-
lêmicas surgiram na Bélgica 

sobre as mudanças que as 
novas legislações alimentares 
europeias poderiam causar 
às tradicionais batatas fritas, 
um dos pratos mais famosos 
do país e as quais passam 
por um processo duplo de 
fritura. A Comissão Europeia, 
no entanto, desmentiu que a 
medida colocará em risco as 
batatas e garantiu que tam-
bém “preserva o patrimônio 
cultural de cada país-mem-
bro” (ANSA).

Pesca a cavalos atrai turistas na Bélgica

A
ns

a típicos da região, incluindo cro-
quetes, massas e até tomates 
recheados. Muitas vezes, os 
pescadores vendem o alimento 
na praia, mas o recomendado 
é saborear as especialidades 
nos restaurantes das proxi-
midades.

No ano de 2013, a tradição foi 
inserida na lista de Patrimônios 
Culturais Imateriais da Huma-
nidade. Ela lembra a prática 
realizada na Idade Média, mas 
com apenas uma diferença: 
atualmente são usadas redes 
mais densas e duráveis.

Antigamente, a pesca com 
redes de arrasto em carruagens 
puxadas por cavalos tinha se 
espalhado por toda a costa 

do mar do Norte, passando pela França, 
Holanda e o sul da Inglaterra. No entanto, 
somente na Bélgica, a prática foi mantida 
(ANSA).

horas e o principal alimento retirado do 
mar é o camarão. Também chamados de 
“Caviar do Mar do Norte”, o crustáceo é 
o ingrediente principal de muitos pratos 

Para o coordenador do MBA em Relações 
Internacionais da FGV, Oliver Stuenkel, 
o presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, tentou cumprir a expectativa dos 
seus eleitores que pediam mudanças. No 
entanto, o professor da FGV diz que Trump 
não conseguiu ter força para concretizá-las 
devido aos escândalos em que se envolveu, 
desde os primeiros dias de governo, e a sua 
falta de experiência para o cargo.

“Os níveis de aprovação dele caem con-
sideravelmente. Isso era esperado devido a 
sua inexperiência. Ao longo dos próximos 
meses, ele não vai conseguir aprovar quase 
nenhum projeto da sua pauta, porém a His-
tória está cheia de exemplos de presidentes 
que aprendem com seus erros e passam a 
ter grandes êxitos legislativos”, diz Oliver.

Opinião compartilhada com o professor de 

Professores da FGV analisam os primeiros seis 
meses de Trump no poder

negociação e resolução de confl itos da FGV, 
Yann Duzert. De acordo com ele, Trump re-
presenta a “old school” que tomava decisões 
abruptas sem negociação. “Ele pensava que o 
Estado é uma das suas empresas familiares. 
Após derrotas políticas internas e externas, 
como os casos do Obamacare e o confl ito 
da Síria, Trump tenta, após reunião com o 
presidente da França, Emmanuel Macron, 
tornar-se mais fl exível”, ressalta Yann.

Oliver alerta ainda que a China pode se 
benefi ciar da inabilidade de negociação de 
Trump na política internacional. Segundo 
ele, o presidente chinês, Xi Jinping, saiu 
fortalecido após a reunião do G20. “O pre-
sidente chinês se aproximou da chanceler 
alemã Angela Merkel no momento em que 
os EUA deixam o Acordo de Paris. O pro-
tecionismo econômico de Trump também 

privilegia Xi Jinping. Ele deve fechar par-
cerias comerciais e militares com a União 
Europeia”, observa.

Por fi m, ele menciona também o risco 
de Trump envolver os Estados Unidos em 
algum confl ito militar, mesmo sem ter esse 
objetivo. “A inexperiência pode fazer com 
que ele gere um embate com a Coreia do 
Norte”, constata (FGV). 

Presidente dos Estados Unidos,

Donald Trump.
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1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0010655-
63.2016.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei etc., FAZ SABER a 
FABIANY TAMULIS, CPF. 253.918.538-00 que, C. MÓDULO - Coop. de Trabalho de Professores e 
Aux. de Adm. Escolar, ajuizou-lhe uma ação de Execução que foi julgada procedente, ora em fase 
de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 21.682,90 (atualizado até 
20/10/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena 
de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando 
também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 30 
dias supra, ofereça impugnação. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª RP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0046179-32.2013.8.26.0100 - 816/13./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Espolio de Manuel de Araujo, rep. pela inv. Virginia 
Nunes de Araujo e esta por si, Samuel Costa Oliveira, +Companhia City de Desenvolvimento 
S/A ou Companhia City Paulista de Terrenos e Melhoramentos, +Tereza Fatima Ribeiro, Wilma 
Brito dos Anjos e s/m Ivo dos Anjos, Mauricio da Silva Motta e Celina Bedaque da Si lva Motta, 
Jose Mario Gonçalves Camacho e Marta Maria Pires Camacho , réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Alcides 
Vasques, Mercedes de Oliveira Vasques ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade 
de domínio do imóvel localizado na Rua Henrique Rodrigues Peres, 225, Jd. Brasilía, São Paulo SP, 
Cep. 03582-020, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013616-
45.2016.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLÁVIO 
BAPTISTA FERREIRA (CPF 920.351.838-04) e MARILENE DE ANDRADE FERREIRA (CPF 
272.763.038-70) que CONDOMINIO EDIFÍCIO COSTA DO MARFIM, ajuizou-lhes uma ação de 
Execução para o recebimento de R$5.939,31 (Ago/2016), oriundos das quotas condominiais e demais 
despesas vencidas e não pagas, do apartamento nº 11 do Condomínio Autor. Estando os executados 
em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito 
atualizado ou em 15 dias embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação. Será o presente edital, afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 26 de junho de 2017. 

O pretendente: FLÁVIO MORAIS SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 11/04/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Roberto Santana e de Celí Alves de Morais 
Santana. A pretendente: THAYS IAFRATE, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
cadastro, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 20/10/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vagner Iafrate e de Salete Paiva Pinto Iafrate.

O pretendente: ROBERTO HIROOKA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 02/04/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Tiake Hirooka e de Hiromy Hirooka. A preten-
dente: MARCELINA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Pitangueiras - SP, no dia 10/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Edno Alfredo da Silva e de Cleusa Aparecida Benevides.

O pretendente: GUSTAVO VIEL, estado civil solteiro, profi ssão técnico telecom pleno, nascido 
nesta Capital, Santana - SP, no dia 03/05/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Aparecido Viel e de Dulce Katia de Oliveira. A pretendente: 
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS TOMBINI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 19/12/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Henrique Tombini e de Cristina Maria dos Santos.

O pretendente: DANIEL VERÍSSIMO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Tauá - CE, no dia 20/01/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Damião Araújo Veríssimo e de Socorro Maria de 
Oliveira. A pretendente: DAIANA SILVA MENEZES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida nesta Capital, Saúde - SP (Registrada no Subdistrito de Santa Amaro, 
nesta Capital), no dia 16/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Valdenor dos Santos de Menezes e de Maria de Lourdes da Silva Menezes.

O pretendente: CLEITON GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 15/08/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Bernardo da Silva e 
de Consuelo Pinto Gonçalves. A pretendente: ANA CAROLINA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 01/04/1995, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Lucia Santos de Freitas.

O pretendente: FRANCISCO OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Rio do Pires - BA, no dia 29/09/1972, residente e domiciliado, no Jardim 
Paulistano, nesta Capital - SP, fi lho de João de Oliveira Silva e de Estela Batista de 
Oliveira. A pretendente: FERNANDA AMARAL MATIAS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Guaranésia - MG, no dia 09/07/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Altamiro Matias e de Neide do Amaral 
Matias. Obs.: Cópia do edittal para ser afi xada no Cartório de residência do contraente.

O pretendente: FERNANDO LUIZ DI GIACOMO, estado civil solteiro, profi ssão cirur-
gião dentista, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 19/03/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Luis Di Giacomo e de 
Aparecida Regina Salesse Di Giacomo. A pretendente: LIVIA GOMES CRUZ, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 03/02/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Gomes Cruz e 
de Maria Auxiliadora Gomes Cruz.

O pretendente: RODRIGO TETSUYA YAMASHIRO OTA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 11/04/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Tatsuya Ota e de Terumi 
Yamashiro Ota. A pretendente: ADRIANA EMIKO OSHIRO, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 28/08/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Massayoshi Oshiro e de Mirian Teruko Ishiki Oshiro.

O pretendente: FELIPE MEDEIROS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro ambiental, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 06/04/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Guimarães Pereira 
e de Regina Célia Torres de Medeiros. A pretendente: PAULINE GROTTO ARIDA, 
estado civil solteira, profi ssão atuaria, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
05/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Arida e de Mercedes Grotto Arida.

O pretendente: DAVI DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em Ubatã (Maraú) - BA, no dia 24/11/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cardoso dos Santos e de Anaires Jesus Santos. 
A pretendente: SANDY ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de lim-
peza, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 16/10/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Carlos da Silva e de Adriana Marli Alves.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedrei-
ro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/12/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves dos Santos e de Eunice Moura 
Santos. A pretendente: CLEIDE MARIA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
cozinheira, nascida em Ouricuri - PE (Registrada em Solemar, Praia Grande - SP), no dia 
07/10/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aristides 
Moises da Silva e de Enedina de Lima e Silva.

O pretendente: RAFAEL CARMELO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 06/10/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Carmelo de Carvalho e de Maria 
Aparecida das Neves. A pretendente: DELOE APARECIDA BAHIA BEZERRA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia 
10/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdemiro 
Batista Bezerra e de Elisabete Bahia.

O pretendente: ALVARO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão entregador, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 28/02/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Souza da Silva e de Luzia Muto de Souza Silva. 
A pretendente: CAROLINE STEPHANIE BARROS REIS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/05/1997, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cristiano Tadeu Reis e de Andrea Paula Barros Santana.

O pretendente: CLEITON ALEXANDRE DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
cunsultor de vendas, nascido em Parangaba - Município de Fortaleza - CE (Registrado no 
Distrito de Messejana - CE), no dia 06/06/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vauires Costa de Lima e de Gleices Costa Lima. A pretendente: ÁGATA 
FERNANDES CHAMORRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida 
nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 11/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Chamorro e de Maria Olivia Ciarrão Fernandes Chamorro.

O pretendente: LUIZ EDUARDO APOLINARIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/12/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Santiago Apolinário de Oliveira e 
de Maria Aparecida de Oliveira. A pretendente: LARESSA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão gerente, nascida nesta Capital, Ermelino Matarozzo - SP, no dia 09/10/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilce da Silva.

O pretendente: GERSON DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 01/12/1974, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademir de Souza e de Rute de Souza. A 
pretendente: RENATA KELLY DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão gerente 
de operação, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 18/12/1974, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elenira dos Santos Alves.

O pretendente: ROGERIO DE ALMEIDA ASSUNÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão guarda 
civil metropolitano, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 02/07/1973, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Assunção e de Solange Aparecida 
de Almeida. A pretendente: GISELI APARECIDA DULZE, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 30/05/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Dulze e de Lourdes dos Santos Dulze.

O pretendente: FELIPE GOMES DOMINGOS, estado civil solteiro, profi ssão tatuador, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 09/04/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Ricardo Felix Domingos e de Andréa Gomes e Silva Domingos. 
A pretendente: STHEFANI NATÁLIA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão arquivista, 
nascida em Limeira - SP, no dia 19/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel Raimundo de Sousa e de Doralice Geralda de Sousa.

O pretendente: SAULO BASTOS BERNARDES, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 18/10/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto dos Bastos Bernardes e de 
Maria das Graças Bernardes. A pretendente: DANIELLE BEATRIZ BORGES CRUZ, 
estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, 
no dia 17/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Alexandre dos Anjos Cruz e de Marisa Beatriz Borges Cruz.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão radialista, nas-
cido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 24/09/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edelcio Rosa de Lima e de Arlete da Silva Lima. A 
pretendente: KELEM DE OLIVEIRA CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 22/03/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dirceu de Campos e de Cleide de Oliveira Campos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: BADDY LORENA ALBALADEJO, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 15/08/1943, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Baddhy Lorena e de América Lorena. 
A convivente: CRISTINA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão corretora 
de seguros, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 18/07/1961, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato Alves da Silva e de Anna 
Vega da Silva. Obs.: Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimentos, será 
feito de imediato o registro da conversão da união estável em casamento.

O convivente: CESAR ADRIANO MORETTO SANDI, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente de loja, nascido em Guararapes - SP, no dia 16/10/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Norival Ailton Tosi Sandi e de Ivone Moretto 
Sandi. A convivente: DANIELA LUIZ AMARAL, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 22/10/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz Amaral e de Jussara Helena Wick. Obs.: 
Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimentos, será feito de imediato o 
registro da conversão da união estável em casamento.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO 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: VINÍCIUS SEGANTIN VITERI, estado civil solteiro, profi ssão cientista 
de computação, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (04/07/1984), residente e 
domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de Antonio Carlos Viteri e de Ana Célia 
Segantin Viteri. A pretendente: THAÍS GASPERINI, estado civil solteira, profi ssão pu-
blicitária, nascida em Guarulhos - SP, no dia (22/04/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Mario Gasperini. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade 
de Serviço do municipio de São Caetano do Sul, neste Estado, onde será realizado o 
casamento.

O pretendente: CLAYTON DE OLIVEIRA MAMEDE, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia (23/07/1979), residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Antonio Mamede e de Sonia Regina de Oliveira 
Mamede. A pretendente: LUCIANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão fi siotera-
peuta, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/02/1984), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Ferreira da Silva e de Aparecida Consolação Silva. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde o pretendente 
é residente e domiciliado.

O pretendente: CLÁUDIO ANTONIO AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão balco-
nista, nascido em Santos Dumont (1º Subdistrito) - MG, no dia (14/08/1981), residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Waldomiro Baptista Amaral e de Maria Lucia do 
Amaral. A pretendente: SARA HELENA BARROS, estado civil solteira, profi ssão cabe-
leireira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (19/04/1982), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gentil Alves de Barros e de Nilza Maria do 
Socorro Barros. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço nesta Capital, onde 
o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: YVENERT MATHIEU, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
na República do Haiti, no dia (17/01/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Albane Mathieu e de Marie Lourdes Pierre Louis. A pretendente: ZARDIE 
ECHNIA GUILLOU, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida na República do 
Haiti, no dia (07/08/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Henoc 
Guillou e de Annette Calix.

O pretendente: ANDRÉ GONZALES LINS ALENCAR, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (18/08/1984), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Lins Alencar e de Jane Gonzales Lins 
Alencar. A pretendente: MARIA NORBIS, estado civil divorciada, profi ssão engenheira, 
nascida na Argentina, no dia (02/05/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Fernando Enrique Norbis e de Maria Laura Aguerre.

O pretendente: ROGERIO MENDONÇA ROQUE, estado civil solteiro, profi ssão agente, 
nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia (27/03/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Sergio Teixeira Roque e de Creusa Aparecida Mendonça Roque. 
A pretendente: ARYANE ROSSI ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão administra-
dora, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (27/04/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Rossi Andrade e de Rosana da Silva Andrade.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RAFAEL HERCULANO, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia (20/04/1981), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Josimar Rodrigues Herculano e de Marilene 
Misako Nikuma Herculano. A convivente: NÁGILA DAS CHAGAS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em São João dos Patos - MA, no dia (06/11/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco de Assis Silva Santos 
e de Ana Cristina das Chagas Santos. Obs.: Faço saber que pretendem se casar nos 
termos do artigo 8º da Lei 9278 de 10 de maio de 1996, em conversão de União Estável.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

A pretendente: JOSEFINA RAQUEL CICCONETTI, nacionalidade argentina, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Corrientes - República Argentina, no dia 
08/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Andres Cicco-
netti e de Gracia Susana Massochi. A pretendente: JÉSSICA RAQUEL CARVALHO 
MORRIS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São José - Costa Rica, no dia 31/10/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Frederick Birten Morris e de Tereza Cristina de Assis Carvalho.

O pretendente: BRUNO AHARONI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/12/1986, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aron Aharoni e de Blanca Aharoni. A pretendente: 
NATALIE ALTER MONTVELISKY, nacionalidade costarriquense, estado civil solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida em San José - Costa Rica, no dia 19/09/1987, residente em 
Costa Rica e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de David Alter Kuschnir e de Marisa 
Montvelisky Karolicki.

O pretendente: ADEMIR CARREIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/12/1958, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carreiro da Silva e de Aparecida de Abreu. 
A pretendente: SHIRLEI DE JESUS LOPES POZZI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida em Diadema - SP, no dia 18/11/1958, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alberto Pozzi e de Izabel de Jesus Lopes Pozzi.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS PINTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cientista da computação, nascido em Araraquara - SP, no dia 03/04/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ary dos Santos Pinto e de Lourdes 
Aparecida Martins dos Santos Pinto. A pretendente: CAMILA DE CARVALHO ALVES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cineasta, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 18/11/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de André Luiz 
Alves e de Ester Maria de Carvalho Alves.

O pretendente: GUILHERME PINHEIRO FERREIRA, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão designer, nascido em Campinas - SP, no dia 23/04/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Hothir Marques Ferreira e de 
Marilene Pinheiro Marques. A pretendente: VANESSA LUÍSA BALEN, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão assistente de recursos humanos, nascida em 
Caxias do Sul - RS, no dia 22/09/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Karen Viviane Balen.

O pretendente: ARMANDO BIAGIONI NETO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido em Araraquara - SP, no dia 01/08/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Armando Biagioni Filho e de Sônia 
Aparecida Gallo Biagioni. A pretendente: CAROLINA PASSOS DE OLIVEIRA SANTOS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em Ribeirão 
Preto - SP, no dia 08/02/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Hamilton 
de Oliveira Santos Junior e de Maria Lisette Passos de Oliveira Santos.

O pretendente: FERNANDO CESAR BUCK PARDO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/06/1972, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fernando Pardo e de Arlete Maria 
Buck Pardo. A pretendente: JOANA DANTAS ENCARNAÇÃO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/02/1977, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wilson José da Encarnação e de 
Elci Dantas da Encarnação.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO DE MORAES RÊGO VERGAMINI, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia vinte e sete de dezembro de mil 
novecentos e setenta e oito (27/12/1978), residente e domiciliado no Brooklin Paulista, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Osvaldo Vergamini e de Cristina Barros de Moraes 
Rêgo Vergamini. A pretendente: JORDANA DE GODOY BORGES, divorciada, profi ssão 
publicitária, nascida em Goiânia - GO, no dia doze de setembro de mil novecentos e 
oitenta (12/09/1980), residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 
fi lha de João Bôsco Ramos Borges e de Tânia Mara de Sousa Godoy Ramos Borges.

O pretendente: PEDRO FIUZA FABIANO, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis (28/08/1986), residente e domiciliado em Ponte Nova, Extrema - MG, fi lho de 
Pedro Antonio Fabiano e de Regina Rodrigues Fiuza Fabiano. A pretendente: YASMINE 
KALIL YARYD, solteira, profi ssão hoteleira, nascida em São Paulo - SP, no dia dezoito 
de outubro de mil novecentos e noventa e um (18/10/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Eduardo de Moraes e Yaryd e de Monica Kalil Yaryd.

O pretendente: LUIZ ANTONIO D´ARACE VERGUEIRO, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e quarenta e 
sete (14/02/1947), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Antonio 
Rudge Vergueiro e de Hirma D´Arace Vergueiro. A pretendente: LUCINDA MARIZA DE 
SOUZA PINTO, solteira, profi ssão do lar, nascida em Varginha - MG, no dia doze de junho 
de mil novecentos e quarenta e um (12/06/1941), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Maximino de Souza Pinto e de Julieta Pina de Souza Pinto.

O pretendente: MÁRCIO MARTINS BONILHA NETO, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(08/12/1986), residente e domiciliado no Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Márcio 
Martins Bonilha Filho e de Maria Teresa Mantelli Bonilha. A pretendente: RAQUEL 
ERZINIAN DE CAMARGO MOREIRA, solteira, profi ssão bancária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (14/08/1988), 
residente e domiciliada em Alphaville Industrial, Barueri SP, fi lha de Wagner Erzinian 
Moreira e de Anita Teixeira de Camargo Moreira. Obs.: Enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: HYRAN JOSÉ COSTA GODINHO, solteiro, profi ssão médico, nascido 
em Curitiba - PR, no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(27/12/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wilson José Godinho 
e de Sandra Luiza Costa Godinho. A pretendente: TAINÁ IARA MUNHOZ DE ALMEIDA, 
solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia vinte de novembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (20/11/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de José Luiz Motta de Almeida  e de Cib Ele Helena Ferrero Munhoz.

O pretendente: EDUARDO FERNANDES BONDAN, solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Rio Grande - RS, no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e três (15/02/1963), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Romildo 
Dias Bondan e de Elizabethe Fernandes Bondan. A pretendente: CAROLINA VIEIRA 
CARDOSO, solteira, profi ssão veterinária, nascida em Campinas - SP, no dia trinta 
de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (30/05/1985), residente e domiciliada na 
Riacho Grande, São Bernardo do Campo - SP, fi lha de Manoel Lopes Cardos Neto e 
de Iara Aparecida Vieira. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de proclamas ao 
Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: DANIEL TEREPINS, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
São Paulo - SP, no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e oito (10/05/1988), 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo Terepins e de Fanny 
Michaan Terepins. A pretendente: CAROLINA PIVA COELHO DE MAGALHÃES, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia quatorze de abril de 
mil novecentos e oitenta e oito (14/04/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Celio Pinto Coelho de Magalhães e de Regina Piva Coelho de Magalhães. 
Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FABIO FARIAS ANTUNES, divorciado, profi ssão assessor comercial, 
nascido em São Paulo - SP, no dia nove de janeiro de mil novecentos e setenta e sete 
(09/01/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos Antunes e 
de Izilda Farias Antunes. A pretendente: TATIANA APARECIDA NEPOMUCENO, divorciada, 
profi ssão assistente de diretoria sênior, nascida em São Paulo - SP, no dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e setenta e sete (18/10/1977), residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de João Batista Nepomuceno e de Veralice Angeli Nepomuceno. Obs.: Tendo sido 
enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: MURILO SCHMIDT NAVARRO, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e setenta e nove 
(16/11/1979), residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Dizioli Navarro 
e de Wilma Schmidt Navarro. A pretendente: SHEYLA TOURINHO DE ALMEIDA 
PRADO, divorciada, profi ssão administradora, nascida em Jaú - SP, no dia quinze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (15/09/1982), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Renato Pacheco de Almeida Prado e de Luiza Helena da 
Costa Tourinho. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito 
de residência do pretendente.

O pretendente: MÁRCIO DOS SANTOS, solteiro, profi ssão analista de operações, nascido 
em Guarulhos - SP, no dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta (01/03/1980), 
residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Rufi no 
dos Santos e de Maria Ferreira dos Santos. A pretendente: LILIANA LETICIA DA SILVA 
QUITO, nacionalidade portuguesa, solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Angola, no dia oito de julho de mil novecentos e setenta e quatro (08/07/1974), residente 
e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Antonio Baptista 
Quito e de Ana Maria Gonçalves da Silva Baptista Quito.

O pretendente: LUIZ OCTÁVIO MALUF SANTOS, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(22/08/1987), residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Ferreira 
Santos e de Thelma Cristina Campi Maluf. A pretendente: HELENA ISAAC PEREIRA DE 
CASTRO, solteira, profi ssão administradora, nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (04/10/1989), residente e domiciliada no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Renato Barroso Pereira de Castro e de Márcia de Lima Isaac.

O pretendente: LEONARDO ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE E SILVA, 
solteiro, profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia quatorze de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (14/02/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de João Batista da Silva e de Cerize Cavalcante de Albuquerque e 
Silva. A pretendente: MAIARA ROSA RUFINO, solteira, profi ssão médica, nascida em 
João Pessoa - PB, no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(19/02/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Givonaldo Rufi no 
da Silva e de Maria Celia Oliveira Rosa Rufi no.

O pretendente: FÁBIO FOLCO BENEDICTO, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia quatro de julho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(04/07/1984), residente e domiciliado na Vila Cordeiro, São Paulo - SP, fi lho de Fabio 
Benedicto e de Sandra Regina Folco Benedicto. A pretendente: TATIANA GUTIERRES 
CUSTODIO, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia dez de 
junho de mil novecentos e oitenta e dois (10/06/1982), residente e domiciliada na 
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Ribeiro de Oliveira Custodio 
e de Nidia Cristina Gutierres Custodio. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: CAIO ANDRADE TEIXEIRA DE REZENDE, solteiro, profi ssão 
agronomo, nascido em Dourados - MS, no dia dezesseis de outubro de mil novecentos 
e oitenta e seis (16/10/1986), residente e domiciliado em Dourados - MS, fi lho de João 
Bosco Teixeira de Rezende e de Maristela Moreira Andrade Rezende. A pretendente: 
SUZANA JUNQUEIRA FRANCO, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - 
SP, no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa (27/09/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Candido Junqueira Franco e de Marcia 
Fioravanti Junqueira Franco. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de proclamas ao 
Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: JOÃO DURAN RECODER FILHO, solteiro, profi ssão hoteleiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta e três (04/05/1983), 
residente e domiciliado em Santa Cecilia, São Paulo - SP, fi lho de João Duran Recoder e 
de Renata Vendramine Moreira Recoder. A pretendente: FABIANE BALDASSO, solteira, 
profi ssão dentista, nascida em Dourado - MS, no dia doze de abril de mil novecentos e 
oitenta e seis (12/04/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João 
Carlos Baldasso e de Jamile Youssif Hamoud Baldasso. Obs.: Tendo sido enviado cópia 
do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: JOÃO CARLOS CALLAS FERNANDES, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia cinco de outubro de mil novecentos e setenta e cinco 
(05/10/1975), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho 
de João Fernandes Neto e de Vera Lucia Callas Fernandes. A pretendente: CYNTHIA 
DE ARAUJO GAMA DUARTE, divorciada, profi ssão dentista, nascida em Santos - 
SP, no dia oito de agosto de mil novecentos e setenta e um (08/08/1971), residente e 
domiciliada na Vila Nova da Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Dario Gama Duarte e 
de Mariângela de Araujo Gama Duarte.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JULIANO FERREIRA FERRAZ DE CAMARGO, solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia cinco de agosto de mil noventos 
e setenta e sete (05/08/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Samuel Ferraz de Camargo Junior e de Telma Ferreira Ferraz de Camargo. A convivente: 
ANA CAROLINA ALETO YAJIMA, solteira, profi ssão analista de importação, nascida 
em São Paulo - SP, no dia oito de outubro de mil novecentos e setenta e sete 
(08/10/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eiji Yajima e de 
Ligia Aleto Yajima. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união estável em 
casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e 
IV, do Código Civil Brasileiro.

O convivente: BRUNO BRAGA CAVALCANTI, divorciado, profi ssão administrador, 
nascido em Salvador - BA, no dia dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e 
cinco (19/05/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sérgio José 
Silva Cavalcanti e de Vera Lucia de Oliveira Braga Cavalcanti. A convivente: TACIANA 
TRAVASSOS AUGUSTO LIMA, solteira, profi ssão advogada, nascida no Rio de Janeiro 
- RJ, no dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (02/12/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ruy Augusto Lima e de Maria 
Augusta Travassos Augusto Lima. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
união estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, 
números I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial


