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“O comunismo 
é bom para sair 
da miséria, mas 
incompetente para 
levar à riqueza.” 
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1% Pontos: 
65.010,57 Máxima de +0,31% 
: 65.873 pontos Mínima de 
-1,03% : 64.992 pontos Volu-
me: 6,89 bilhões Variação em 
2017: 7,94% Variação no mês: 
3,36% Dow Jones: +0,45% Pon-
tos: 21.711,01 Nasdaq: +0,16% 
Pontos: 6.422,75 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1433 Venda: R$ 3,1438 
Variação: -0,8% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: -0,7% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1651 Venda: R$ 
3,1657 Variação: +0,32% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1330 
Venda: R$ 3,2870 Variação: 
-0,78% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,21% ao 
ano. - Capital de giro, 13,56% ao 
ano. - Hot money, 1,51% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.249,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,22% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,800 
Variação: -1,33%.

Cotação: R$ 3.144,00 Variação: 
-0,99% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1724 Venda: US$ 1,1724 
Variação: +0,66% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6830 Venda: R$ 
3,6850 Variação: -0,19% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6300 Ven-
da: R$ 3,8200 Variação: -0,52%.

Futuro: -0,99% Pontos: 65.295 
Máxima (pontos): 66.225 Míni-
ma (pontos): 65.265. Global 40 
Cotação: 959,287 centavos de 
dólar Variação: -0,21%.

A produção e o emprego 
na indústria brasileira 
voltaram a cair em ju-

nho, segundo a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
O indicador de evolução da 
produção fi cou em 47,7 pon-
tos e o de número de empre-
gados no setor foi 47,6 pontos 
no mês passado. Os dados da 
Sondagem Industrial foram 
divulgados ontem (26) pela 
entidade. Os indicadores da 
pesquisa variam de zero a 100 
pontos. Quando estão abaixo 
de 50 pontos revelam queda, 
e acima de 50, crescimento.

A utilização da capacidade 
instalada também recuou para 
65% e está 3 pontos percen-

     

CNI: queda na produção 
confi rma difi culdade para 
recuperação da economia

tuais abaixo da média histórica 
de 68% registrada desde 2011 
para os meses de junho. Com a 
elevada ociosidade no parque 
industrial, a disposição para in-
vestir continua baixa. O índice 
de intenção de investimento 
fi cou em 46,6 pontos.

Para a CNI, a combinação dos 
resultados efetivos dos últimos 
meses com os de expectativa 
sugere que a indústria caminha 
em direção à recuperação, mas 
que essa trajetória é de difi -
culdades. “Apesar do quadro 
negativo, as perspectivas dos 
empresários são positivas e 
indicam uma melhora do cená-
rio no curto prazo”, informou a 
entidade, em nota.

Os indicadores de expecta-
tivas da Sondagem Industrial 
mostram que a indústria espera 
o aumento da demanda, das 
exportações e da compra de 
matérias-primas nos próximos 
seis meses. Mas o indicador 
de expectativa em relação ao 
número de empregados conti-
nua em 48,8 pontos. “Ou seja, 
mesmo com a perspectiva de 
recuperação, a indústria deve 
manter as demissões nos pró-
ximos seis meses”.

A pesquisa aponta que os 
principais problemas enfren-
tados pelos empresários no 
segundo trimestre do ano são 
a falta de demanda, a inadim-
plência dos clientes, as taxas 

Para a CNI, a indústria caminha em direção à recuperação,

mas que essa trajetória é de difi culdades.

de juros elevadas e a falta de 
capital de giro. Mas, a elevada 
carga tributária, com 45,2% das 
menções, lidera o ranking dos 
principais obstáculos à ativi-
dade industrial. As condições 

de acesso ao crédito também 
estão melhorando lentamente, 
mas continuam mais difícil que 
o usual, observou a CNI.

A Sondagem Industrial de 
junho foi feita com 2.281 em-

presas de todo o país. Dessas, 
940 são pequenas, 828 são 
médias e 513 são de grande 
porte. A pesquisa completa 
está disponível na página da 
CNI (ABr).

Palmito em Cananéia
Policiais militares ambientais 

acharam um acampamento onde 
funcionava uma fábrica clandestina 
de palmito em pleno Parque Estadual 
Lagamar, em Cananéia, no litoral 
sul do Estado. No local, foram en-
contrados 760 unidades de palmito 
in natura, que ainda seriam proces-
sadas. Cada palmito corresponde à 
derrubada de uma palmeira da espé-
cie juçara, típica da Mata Atlântica e 
ameaçada de extinção. 

Ex-presidente da Caixa,

Jorge Hereda.

Brasília - O ex-presidente 
da Caixa, Jorge Hereda, disse 
ontem (26), em depoimento à 
Justiça Federal, ter sido pres-
sionado pelo ex-presidente da 
Câmara Eduardo Cunha por 
não acelerar investimentos do 
banco em determinadas empre-
sas. Hereda afi rmou que, em 
reunião com Cunha na Câmara, 
em 2014, o então deputado avi-
sou que o convocaria a depor na 
CPI da Petrobras se projetos de 
seu interesse não recebessem 
fi nanciamento com celeridade, 
antes dos referentes à estatal.

“O senhor Eduardo Cunha 
reclamava do andamento dos 
projetos. Mas que a gente 
andava muito rápido com a 
Petrobras. E disse que, se a 
gente aprovasse os da Petro-
bras antes dos outros, ele iria 
me convocar para a CPI da 
Petrobras. Eu disse que não era 
presidente da Petrobras, era 
presidente da Caixa”, declarou.

Hereda depôs como testemu-
nha em ação penal que apura 
suposto esquema de cobrança 
de propina de empresas, em 
troca da liberação de aportes 
do banco. Cunha e o também 
ex-presidente da Câmara Hen-

Ministro das Relações 

Exteriores do Brasil,

Aloysio Nunes.

Um grupo de 13 países da 
Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA) instou ontem 
(26), ao presidente venezuela-
no Nicolás Maduro, que suspen-
da o processo da Assembleia 
Nacional Constituinte, cuja 
eleição está marcada para o 
próximo domingo (30). Nesta 
data, os venezuelanos estão 
convocados a ir às urnas para 
eleger os mais de 500 membros 
de uma Constituinte que redi-
girá uma nova Constituição e 
poderá até reordenar o Estado. 

“Instamos o governo da Ve-
nezuela a suspender o pro-
cesso da Assembleia Nacional 
Constituinte que implicaria no 
desmantelamento defi nitivo da 
institucionalidade democrática 
e seria contrário à vontade po-
pular expressa na consulta de 
16 de julho”, afi rma o texto, que 
não será submetido à votação. A 
declaração foi lida na OEA pelo 
embaixador panamenho, Jesús 

País rejeita integração 
com multinacionais da 
agricultura

O ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, disse ontem (26) 
que Brasil precisa ter tecnolo-
gias próprias, públicas, para de-
senvolver a agropecuária. “Não 
queremos, não desejamos e não 
vamos aceitar ser integrados a 
multinacionais da agricultura”, 
afi rmou o ministro na cerimônia 
de posse dos novos diretores 
executivos da Embrapa na sede 
do ministério. “Claro que não 
posso barrar o que a iniciativa 
privada faz. O que podemos 
fazer, como governo, é a mesma 
coisa que eles fazem: pesquisar, 
investir, correr atrás”, disse 
Maggi em discurso. 

Segundo o ministro, o papel 
da Embrapa é desenvolver 
novas tecnologias que, como 
tecnologias públicas, são de 
baixo custo para o produtor, 
em comparação com tecnolo-
gias internacionais. “Eu, como 
agricultor, como ministro, não 
desejo que nenhum agricultor, 
nem o país, fi que subordinado 
a uma única tecnologia, ou a 
meia dúzia de empresas. O Brasil 
precisa reagir, precisa fazer o 
seu papel nessa área”, enfatizou. 
Criada em 26 de abril de 1973, 
a Embrapa é uma empresa de 
inovação tecnológica focada 
na geração de conhecimento e 
tecnologia para a agropecuária 
brasileira, reconhecida nacional 
e internacionalmente (ABr). 

A taxa de desemprego na Região Metropolitana 
de São Paulo fi cou relativamente estável com 
leve queda de 18,8% em maio para 18,6% em 
junho. Os dados são da pesquisa da Fundação 
Seade e Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O 
total de desempregados em junho foi estimado 
em 2,07 milhões de pessoas, 42 mil a menos do 
que em maio. 

Houve 0,6% de redução no nível de ocu-
pação, com eliminação de 59 mil postos de 
trabalho. Na população economicamente 
ativa também houve queda, porque 101 mil 
pessoas deixaram o mercado de trabalho. 

Entre os setores, houve decréscimo de 
1,3% na indústria de transformação, com 
eliminação de 18 mil postos de trabalho, 
no comércio e reparação de veículos auto-
motores e motocicletas, com queda 56 mil 
postos, em percentual de 3,4%.

A construção acusou leve baixa de 4 mil 
postos, ou 0,7%, e os serviços tiveram relativa 
estabilidade, com alta de 0,4% e criação de 19 
mil postos de trabalho.

O índice de desemprego aberto, ou seja, pes-
soas que buscaram trabalho nos últimos 30 dias 
e não trabalharam nos últimos sete dias, variou 
de 15,9% para 15,6% (ABr).
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Reprodução

Os aliados do governo inten-
sifi cam as articulações para 
conseguir o maior número de 
votos pelo arquivamento da 
denúncia contra o presidente 
Michel Temer na Câmara. 
Ontem (26), o vice-líder do 
governo, deputado Darcísio 
Perondi (PMDB-RS), disse que 
o deputado da base governista 
que votar contra o presidente 
Temer estará fora da base.

“O deputado tem que decidir 
se é governo ou não é governo”, 
disse Perondi ao afi rmar que 
não há espaço para dúvidas. 
“Estamos numa guerra ideoló-
gica e numa guerra de política 
econômica. Uma fracassada e 
outra que está recuperando o 
país, e quem está vacilando tem 
que decidir logo de que lado vai 
fi car”, alertou.

Pela sétima vez seguida, o 
Banco Central (BC) baixou 
os juros básicos da economia. 
Por unanimidade, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
reduziu ontem (26) a taxa 
Selic em 1 ponto percentual, 
de 10,25% ao ano para 9,25% 
ao ano. A decisão era esperada 
pelos analistas fi nanceiros.

Com a redução de hoje, a 
Selic chega ao menor nível 
desde outubro de 2013, quando 
estava em 9% ao ano. Essa é a 
primeira vez em que os juros 
básicos da economia retornam 
a um dígito em quase quatro 
anos. Desde novembro de 2013, 
quando o Copom elevou a taxa 
para 10% ao ano, a taxa estava 
em dois dígitos.

De outubro de 2012 a abril 
de 2013, a taxa foi mantida em 
7,25% ao ano, no menor nível 
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Grupo de 13 países da OEA pede que 
Maduro suspenda a Constituinte

na crise da Venezuela, com 
exceção do Uruguai, que não 
explicou, por enquanto, por-
que não assinou. A declaração 
tem como principal objetivo 
defi nir a posição destas nações 
perante a Constituinte e mos-
trar que mantêm sua vontade 
de continuar se ocupando da 
crise venezuelana, segundo 
disseram  fontes diplomáticas.

“Fazemos um chamado ur-
gente ao respeito absoluto aos 
direitos humanos e à ordem 
constitucional, incluindo a 
separação de poderes. Neste 
sentido, condenamos o ataque 
à Assembleia Nacional e outros 
atos de violência e declaramos 
nossa disposição de apoiar 
iniciativas para atender as 
necessidades econômicas, 
sociais e humanitárias mais ur-
gentes do país, especialmente 
o fornecimento de alimentos 
e remédios”, diz o documento 
(Agência EFE).

Sierra, e é assinada por Brasil, 
Argentina, Canadá, Chile, Colôm-
bia, Costa Rica, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguai e Peru. 

Estes 13 países pertencem 
ao grupo de 14 nações que 
promovem a mediação da OEA 

Juros básicos da economia voltam a 
um dígito depois de quatro anos

A Selic chega ao 

menor nível desde 

outubro de 2013.

mento do Banco Central para 
manter sob controle a infl ação 
ofi cial, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística (IBGE), o IPCA 
registrou defl ação de 0,23% 

em junho, a primeira 
variação negativa do 

índice em 11 anos.
Nos 12 meses 
terminados 
em abril, o 
IPCA acumu-

la 3%, a menor taxa em 12 
meses desde abril de 2007. Para 
este ano, o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) estabelece 
meta de infl ação de 4,5%, com 
margem de tolerância de 1,5 
ponto. A infl ação, portanto, não 
poderá superar 6% neste ano 
ou fi car abaixo de 3% (ABr).

da história. A Selic passou a 
ser reajustada gradualmente 
até alcançar 14,25% ao ano 
em julho de 2015. Somente 
em outubro do ano passado, o 
Copom voltou a reduzir os juros 
básicos da economia por causa 
da queda da infl ação.

A Selic é o principal instru-

Ex-presidente da Caixa 
foi pressionado a 

liberar fi nanciamentos

rique Eduardo Alves, ambos 
atualmente presos, estão entre 
os réus.

Hereda não especificou 
em nome de quais empresas 
Cunha teria falado. Contou 
que o convite para a reunião 
partiu de Alves, que também 
estava presente à reunião. A 
convocação, segundo Hereda, 
não ocorreu, mas foram feitos 
requerimentos. “Não fui, mas 
se o senhor procurar lá pode 
ser que o senhor encontre 
os pedidos de convocação”. 
O depoimento foi feito por 
videoconferência à 10ª Vara 
em Brasília, na qual tramita a 
ação (AE).

Deputado da base 'que votar contra 
Temer' estará fora do governo

estarão se posicionando contra 
as propostas “reformistas” do 
governo e “contra o Brasil”. 
O peemedebista disse que os 
deputados da base que vota-
rem contra a orientação dos 
seus partidos devem sair das 
legendas ou então “devem ser 
saídos”. Ele quer fi delidade 
dos deputados às orientações 
partidárias.

Em tom de ameaça, o vice-
-líder disse que aliados que vo-
tarem contra Temer perderão 
cargos. "Tem um deputado de 
um estado aí que indicou todos 
os técnicos do Dnit e está di-
zendo que vai votar contra. Se 
ele mantiver a posição, no outro 
dia perderá todos os cargos, 
igualmente a outros deputados 
em situação semelhante", sen-
tenciou Perondi (ABr).

Vice-líder do governo, 

deputado Darcísio Perondi, 

(PMDB-RS).
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De acordo com o Perondi, 
os parlamentares que votarem 
contra o presidente Temer 

São Paulo tem 2 milhões de desempregados



OPINIÃO
Decisões políticas 

comprometem
o judiciário

A Justiça é corretamente 

tida como o último 

recurso do cidadão 

individualmente e das 

instituições em geral

Portanto, é igualmente 
correto esperar-se deci-
sões justas baseadas nos 

princípios jurídicos, nas provas 
e no conteúdo dos autos para 
que o resultado produzido seja 
efetivamente o mais isento e 
imparcial possível, ou seja, uma 
decisão justa. Não é aceitável 
que sentenças sejam prolata-
das sob efeito de ilações e de 
outros princípios. 

Infelizmente, ultimamente 
temos visto nos tribunais supe-
riores desfechos não condizen-
tes. Mais especifi camente, nos 
processos que envolvem a po-
lítica as decisões têm sido no-
toriamente com viés político, 
o que é errado e perigoso. As 
sentenças devem ser defi nidas 
de forma superior, sem outras 
preocupações, especialmente 
quanto a possíveis efeitos ou 
desdobramentos que even-
tualmente possam provocar. 
Se assim não for a justiça não 
será justa, terá desviado seu 
objetivo.

Exponho aqui pelo menos 
três exemplos recentes evi-
denciando decisões políticas 
adotadas em processos de 
elevada importância no cená-
rio nacional:

Na votação do impeachment 
de Dilma Rousseff, em sessão 
do Congresso Nacional pre-
sidida pelo ministro Ricardo 
Lewandowski, então presi-
dente do STF, este se valeu de 
acordo de entendimento para 
adotar resolução claramente 
política ao cassar o mandato 
e não suspender os direi-
tos políticos da presidente. 
Lembremos que no idêntico 
processo sofrido por Fernando 
Collor, mesmo ele havendo 
renunciado ao mandato a pena 
da inelegibilidade foi aplicada.

Posteriormente, o então 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, descumpriu deter-
minações do STF e não sofreu a 
mínima admoestação, quando 

se sabe que o não acatamento 
de ordem judicial pode resul-
tar até em prisão imediata. O 
judiciário fez vista grossa para 
não criar problemas políticos.

E no julgamento da chapa 
Dilma-Temer, o TSE protago-
nizou pelo seu presidente uma 
solução essencialmente políti-
ca. Em seu decisivo voto o mi-
nistro Gilmar Mendes deixou 
claro que seu posicionamento 
baseou-se não no processo em 
si, mas na preocupação com 
a situação do país. Expressa-
mente, o presidente do Tribu-
nal frisou: “Não se substitui um 
presidente da República a toda 
hora”, e mais adiante disse: “E 
preferível pagar o preço de um 
governo ruim e mal escolhido 
do que uma instabilidade no 
sistema”.

É até compreensível o cuida-
do com a estabilidade política 
e institucional, porém, este 
não deve ser o escopo central 
de um julgamento. Por isso, 
entende-se que a Justiça não 
pode e não deve ser aplicada 
mediante subterfúgios ou 
critérios pessoais do julgador 
para não estabelecer perigoso 
precedente capaz de afetar a 
credibilidade na elevada mis-
são do judiciário quando da 
apreciação de processos das 
mais distintas naturezas. Pode 
inferir que os fi ns alcançados 
pelo delito venham eventual-
mente a justifi car os meios, 
além de gerar sofi smas sobre 
as próprias decisões. 

Quando a opinião pública 
passa a constatar desvios de 
foco do judiciário fi ca propensa 
a desconfi ar da sua efi cácia e 
de sua isenção, fato eviden-
temente negativo, porque é 
essencial que se resguarde a 
Justiça como elementar garan-
tia ao cidadão e aos preceitos 
institucionais. 

É fundamental que o judici-
ário tome seus cuidados. Até 
porque as decisões das altas 
cortes produzem acórdãos, 
súmulas e jurisprudência se-
guidos pelas demais instâncias.

 
(*)- É empresário, médico e professor. 

Foi Ministro da Saúde e Deputado 
Federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)
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O modelo será disponibilizado para os celulares dos motoristas.

O Contran aprovou a criação 
da Carteira Nacional de Habi-
litação Eletrônica (CNH-e). A 
versão digital terá o mesmo 
valor jurídico daquela feita 
em papel e estará disponível 
a partir de fevereiro de 2018. 
O modelo será disponibilizado 
para os celulares dos motoris-
tas e a certifi cação será válida 
tanto por certifi cado digital 
como por QRCode, os códigos 
de barra que podem ser es-
caneados instantaneamente.

Com isso, os agentes de 
trânsito ainda poderão aces-
sar o histórico daquele moto-
rista através de um aplicativo, 
que ainda está em fase de 
testes. Os motoristas ainda 
terão acesso a versão em pa-
pel do documento e, aqueles 
que desejarem, poderão ter 
também a versão digital que 
será acessada através de uma 
senha pessoal. Para solicitar a 

Copa do Mundo do 
Tiramisú

Um dos doces italianos mais 
famosos no mundo, o tiramisù 
será tema de uma competição 
internacional. A primeira edição 
da Copa do Mundo do Tiramisù 
ocorre em novembro e fará confei-
teiros amadores de vários países 
disputarem o título de melhor 
receita. O torneio será disputado 
entre os dias 4 e 5 de novembro, na 
cidade natal do tiramisù, Treviso, 
que fi ca no Vêneto.

A competição foi idealizada 
pela empresa Twissen, especia-
lizada em turismo gastronômico, 
e só poderão participar confeitei-
ros amadores. Os competidores 
poderão se inscrever em duas 
opções de prova. A primeira se 
refere à reprodução da receita 
original do tiramisù, que leva 
ovos, queijo mascarpone, açú-
car, café e cacau. A outra será 
a preparação de uma versão 
personalizada do doce. 

O júri do concurso será com-
posto por especialistas e pelo 
público em geral, os quais de-
gustarão todas as receitas. As 
inscrições podem ser feitas pelo 
site (www.tiramisuworldcup.
com) e custam 20 euros (ANSA).

Há 15 anos a Festa Literária Internacional de Paraty

leva cultura à cidade.

A abertura foi no Auditório 
da Matriz, com a mesa 
literária ‘Lima Barreto: 

Triste Visionário’. Com direção 
de cena de Felipe Hirsch, o ator 
e escritor Lázaro Ramos e a 
historiadora e antropóloga Lilia 
Schwarcz debateram a vida e a 
obra do escritor carioca Afonso 
Henriques de Lima Barreto, 
homenageado deste ano pela 
Flip. O show de abertura, logo 
depois, no Auditório da Praça, 
esteve a cargo do pianista An-
dré Mehmari, que executou a 
Suíte Policarpo, criada para o 
evento, inspirada no mundo de 
Policarpo Quaresma, persona-
gem de Lima Barreto. 

Na avaliação da secretária 
de Cultura de Paraty, Cristina 
Maseda, a Flip é “extrema-
mente importante. São 15 
anos que a cidade tem a festa 
literária. Nota-se um impac-

Licença não 
remunerada 

de até 6 
anos para 
servidores 
federais

Após anunciar o Progra-
ma de Desligamento Volun-
tário (PDV) para servido-
res do Poder Executivo, o 
Ministério do Planejamen-
to divulgou a possibilidade 
de os funcionários públicos 
federais aderirem a uma 
licença incentivada sem 
remuneração (LIP). Nela, 
os trabalhadores poderão 
suspender temporaria-
mente o vínculo com a ad-
ministração por três anos 
consecutivos, prorrogáveis 
por igual período, receben-
do como incentivo o valor 
equivalente a três meses 
de sua remuneração. 

O servidor que optar pela 
medida não poderá retor-
nar ao trabalho antes do 
fi m do prazo acordado. Em 
nota, o Ministério do Pla-
nejamento informou que 
os servidores que optarem 
pela adesão ao programa 
perderão o vínculo com a 
administração pública e, 
portanto, deixarão de par-
ticipar do Regime Próprio 
de Previdência Social.

Para a pasta, assim como 
a LPI, o PDV e a jornada de 
trabalho reduzida com re-
muneração proporcional, 
visam “aumentar a efi ci-
ência no serviço público”. 
A adesão poderá ser feita 
já em 2017, e não há prazo 
fi nal estipulado para que 
o servidor interessado 
possa aderir ao programa. 
O impacto fi nanceiro da 
medida será observado em 
2018 (ABr).

Coreia do Norte prepara novo lançamento de míssil.

A Coreia do Norte estaria 
preparando um novo teste com 
mísseis e um novo lançamento 
deve ser realizado nos próxi-
mos dias, informaram fontes 
da Defesa dos Estados Unidos 
à mídia norte-americana. As 
informações apontam que o 
míssil lançado seria de alcance 
internacional e que teria capa-
cidade de atingir o Alasca.

De acordo com as informa-
ções do Pentágono, houve um 
aumento da movimentação de 
veículos próximo a um dos 
locais mais comuns de lança-
mentos, a cidade de Kusong, 
desde a última sexta-feira 
(21). O mais provável é que o 
teste ocorra hoje (27), data em 
que o país celebra o “Dia da Vi-
tória”, quando houve o fi m do 
confl ito armado com a vizinha 
Coreia do Sul. O último lan-
çamento de um equipamento 
semelhante, ocorrido em 4 

‘Abaporu’ é umas das obras mais

icônicas de Tarsila.

O Museu de Arte Moderna de Nova York 
(MoMa), um dos mais importantes do mundo, 
anunciou que fará a primeira grande exposição 
da artista brasileira Tarsila do Amaral em feve-
reiro de 2018. Serão apresentadas 130 obras 
de uma das vanguardistas do modernismo do 
século 1920, em peças que passarão por toda a 
trajetória da brasileira, na maior exposição dela 
nos Estados Unidos até hoje.

O título da exposição será “Tarsila do Amaral: 
inventing Modern Art in Brasil” (“Tarsila do 
Amaral: inventando a Arte Moderna no Brasil”, 
em tradução livre) e a mostra contará com a obra 
brasileira de arte mais cara de todos os tempos: o 
famoso “Abaporu”, de 1928, que atualmente per-
tence ao argentino Eduardo Costantini. De acordo 
com o MoMa, Tarsila foi uma das responsáveis 
“para o nascimento da arte moderna no Brasil” 
e inspirou dezenas de artistas nacionais (ANSA).
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Festa Literária de Paraty começou 
ontem, mudando rotina da cidade
A cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, sedia, desde ontem (26), a 15ª edição da Festa 
Literária Internacional de Paraty (Flip)

Mimo, festival de música; do 
Encontro de Ceramistas, sem 
falar na Festa do Divino, que é 
patrimônio cultural do Brasil.

O grande legado da Flip, da 
Flipinha, que é voltada para o 
público infanto-juvenil, e da 
Flipzona, que incentiva a lei-
tura e a produção cultural por 
meio de novas mídias, é o forte 
impacto no índice de leitura da 
população, afi rmou Cristina. 
Todas as escolas municipais 
contam hoje com acervos de 
literatura infantil e juvenil de 
alta qualidade. “As crianças 
leem mais, há hora de leitura 
nas escolas, a literatura hoje 
na cidade tem um destaque 
importante”. Antes da Flip, a 
secretária informou que “não 
havia sequer um livro infantil 
na cidade. Daí a Flip ter uma 
importância enorme”, contou 
(ABr).

to impressionante na vida 
cultural, no reconhecimento 
de Paraty como um destino 
de cultura, como uma cidade 
onde a cultura tem um lugar 

preponderante diante dos 
outros setores”, disse. Cristina 
lembrou que, além da Flip, 
Paraty é sede do Paraty em 
Foco, festival de fotografi a; do 

Carteira de Habilitação terá 
versão digital a partir de 2018

CNH-e, o motorista precisará 
fazer um cadastro no Portal de 
Serviço do Denatran e confi r-
mará seu email com a utilização 
de um certifi cado digital. 

O cadastro deve ser feito 
através de um equipamento 
que permita esse tipo de cer-
tifi cação ou em um posto do 
Detran. O cadastro será ativado 

quando o usuário receber um 
link no email informado, onde 
será necessário fazer um login 
usando o aparelho celular. 
Após isso, será criada uma 
senha de segurança (PIN) 
para armazenar os dados 
com segurança e essa senha 
será usada todas as vezes que 
acessar a CNH-e (ANSA).

Pyongyang prepara teste com 
míssil que pode atingir Alasca

de julho, foi bem sucedido e 
causou preocupação ao redor 
do mundo.

Ainda ontem, a agência de 
notícias norte-coreana KCNA 
informou que o país pode fazer 
um “ataque nuclear” no “cora-
ção dos EUA” se a postura de 

Washington continuar a ser a 
de ameaças a Pyongyang. Para 
a agência, “fi cou claro” que a 
postura norte-americana sob 
o comando de Donald Trump 
é “causar uma mudança de 
regime” e derrubar o “líder” 
Kim Jong-un (ANSA).

Tarsila terá grande exposição no 
MoMa em 2018

Produção de aço bruto 
no Brasil

São Paulo - A produção 
de aço bruto no Brasil em 
junho somou 2,649 milhões 
de toneladas, aumento de 4% 
em relação ao mesmo mês do 
ano passado, divulgou nesta 
quarta-feira, 26, o Instituto 
Aço Brasil (IABr).

Já a produção de laminados 
chegou em 1,814 milhão de 
toneladas no mês passado, 

aumento de 2,3% na relação 
anual. A de aços planos, por 
sua vez, cresceu 13,5%, para 
1,1 milhão de toneladas no mês 
passado.

Já a produção de aço longo 
caiu 11,3% em junho ante junho 
de 2016, para 714 mil toneladas. 
As importações de aço, em vo-
lume, cresceram 108,7%, para 
192 mil toneladas (AE).
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Tecnologia cognitiva
e o fator humano

nas empresas

Pessoas são 

imprevisíveis, confusas, 

talentosas e buscam 

por reconhecimento 

e oportunidades de 

exercer o melhor 

trabalho possível

Muitas vezes, esses fa-
tores têm importância 
maior para os funcio-

nários do que incentivos fi nan-
ceiros ou prestígio. Segundo o 
fi lósofo Mário Sérgio Cortella, o 
salário não é a principal fonte 
de descontentamento dos 
brasileiros em suas atuações 
corporativas. Os indivíduos 
querem ser valorizados por 
sua função.

Dentro das corporações, o 
departamento de RH repre-
senta o ponto focal que une os 
colaboradores com os valores 
da companhia. Para atuar 
nessa área, muitas vezes o 
profi ssional deve unir caracte-
rísticas de estrategistas, psicó-
logos, especialistas de cultura 
organizacional, professores 
e advogados, sem saber qual 
papel precisará assumir para 
resolver as demandas rotinei-
ras. Tudo isso por trabalharem 
com pessoas o tempo todo. 

Para adaptar-se a essa mo-
vimentação constante no 
ambiente de trabalho e ainda 
manter seus procedimentos e 
fl uxos em ordem, o RH pode 
fazer uso de novas ferramentas 
e soluções disponíveis no mer-
cado. As tecnologias cognitivas 
despontam nesse sentido, 
ao combinarem recursos de 
Inteligência Artifi cial, proces-
samento de linguagem e outras 
funcionalidades para gerar 
insights e trazer assertividade e 
rapidez na tomada de decisão. 

Segundo estudo da IBM, 
esse instrumento pode ser de 
grande ajuda para as atividades 
de recursos humanos, desde a 
contratação e integração de no-
vos funcionários a engajamen-

to e análise de performance dos 
colaboradores. 

Valorize sua equipe e não 

adie a integração com 

novas tecnologias

Erra quem acredita que com 
a maior adesão à automação 
de processos o trabalho hu-
mano será descartável. Pelo 
contrário, é preciso investir 
cada vez mais em treinamentos 
e capacitações no intuito de 
preparar equipes para lidar 
com o aumento da inserção 
de dispositivos e softwares em 
suas rotinas.

A tecnologia cognitiva des-
ponta entre as soluções dis-
poníveis, pois possibilita um 
o entendimento por meio da 
análise de padrões de lingua-
gem e sensoriais, como textos, 
imagens e sons; o raciocínio, ao 
consolidar informações com a 
extração de dados e ideias; e 
aprendizado contínuo, a partir 
de elementos e interações atu-
alizados diariamente. 

Tudo isso, se bem utilizado, 
pode trazer enormes benefí-
cios para a equipe de RH. Por 
exemplo, imagine verificar 
o potencial de determinado 
candidato em uma entrevista 
de emprego ou no processo 
de promoção. Com sistemas 
cognitivos é possível compa-
rar indicadores e aspectos do 
indivíduo com métricas da 
empresa.

Está na hora de reconhecer 
as potencialidades das solu-
ções digitais e seus benefícios 
para uma gestão tão delicada 
e complexa quanto a de equi-
pes. Unindo esses recursos, o 
RH pode trabalhar de forma 
abrangente em prol da sus-
tentabilidade da governança 
corporativa.

(*) - É vice-presidentes da Access 
na América Latina, segunda maior 
empresa do mundo no segmento 

de gestão de documentos e 
informações, presente nos Estados 

Unidos, Austrália, Brasil, Costa Rica, 
Panamá e Trinidade e Tobago.

Inon Neves (*)

A - Olimpíada de Ciências
Terminam no próximo domingo (30) as inscrições da Olimpíada Nacional 
de Ciências. A competição é aberta a estudantes do 9º ano do Fundamental 
e Ensino Médio (1ª a 3ª série) da rede estadual de São Paulo. O cadastro 
deve ser feito, obrigatoriamente, por um professor de Ciências, Física ou 
Química da escola onde está matriculado no endereço (www.onciencias.
org). A primeira fase está marcada para 17 de agosto nas escolas inscritas. 
Organizada pela SBF (Sociedade Brasileira de Física) e a ABQ (Associação 
Brasileira de Química), a Olimpíada tem o objetivo de estimular o interesse 
de jovens pelo estudo das ciências naturais, além de identifi car estudantes 
talentosos e incentivar o ingresso nas áreas científi cas e tecnológicas. Os 
vencedores recebem medalhas de ouro, prata e bronze. 

B - Emprego Doméstico
O Doméstica Legal está lançando a cartilha “Os impactos da reforma tra-
balhista no emprego doméstico”. Objetiva esclarecer sobre as mudanças 
que possam afetar as regras no trabalho doméstico. Vale lembrar que  
para o emprego doméstico, está determinado que a Lei Complementar 
está subsidiada pela CLT, ou seja, o que não estiver na Lei do Emprego 
Doméstico, será aplicado conforme as novas regras da Reforma. A reforma 
atualiza e moderniza a CLT, uma lei criada há 53 anos e é boa para incentivar 
a legalização. Para conhecer as mudanças e tirar as duvidas a respeito do 
assunto, acesse o site (www.domesticalegal.com.br). A cartilha é gratuita.

C - Cultura Vinícola
Entre 27 de agosto a 10 de setembro, acontece na Ilha da Madeira a 
Festa do Vinho. Toda a ilha fi ca em festa, mas é Funchal que se trans-
forma na “Vila do Vinho”, onde se pode degustar as especiarias direto 
dos produtores locais e ainda saber mais sobre a produção da bebida e 
as tendências do mercado. É possível saborear a gastronomia única da 
Ilha da Madeira. Apresentações musicais também marcam presença com 
diversas bandas tradicionais e artistas de outros estilos. A comemora-
ção celebra o folclore e as antigas tradições. Pelas ruas de Funchal um 
desfi le especial, que reconta a história do vinho na Madeira, celebrando 
a cultura vinícola da região. Saiba mais: (www.madeiraallyear.com). 

D - Startup no Reino Unido
Startups têm até o dia 1º de agosto para fazer suas inscrições para o Latam 
Edge Awards, primeiro prêmio voltado para startups com interesse em 

expandir suas operações para o Reino Unido. Os requisitos são: startup 
ou scale up com mais de 1 milhão de faturamento ou investimento dos 
setores: smart cities, saúde, energia, fi ntech, criativa, big data, viajem, 
mídia, jogos e wearable. Necessário falar inglês fl uente e condições para 
se mudar para o Reino Unido. As inscrições devem ser feitas pelo site 
(www.latamedge.com). Na primeira etapa, um júri latino-americano 
selecionará 6 empresas. Na segunda etapa as 6 startups passarão por 
uma mentoria e enfrentarão um júri inglês no dia 11 de outubro.  

E - Investir no Paraguai
No dia 14 de agosto, das 9h00 ás 18h00, no Hotel Tulip Inn Paulista (R. 
Apeninos, 1.070 – Paraíso), acontece  um encontro esclarecedor para 
quem deseja investir no Paraguai, onde os fatores de produção são 
amplamente vantajosas, tais como imposto único apenas na saída do 
bem exportado; custo de energia 70% menor; tributação no salário 65% 
menor; e ausência de tributação sobre a renda da indústria. Infraestrutura 
competitiva e completa à apenas 11 km do Brasil, em  ambiente político 
estável e favorável ao mercado, com uma economia em crescimento de 
3,5% ao ano. O evento é voltado para indústrias, distribuidores, pres-
tadores de serviço e interessados no assunto que buscam melhorar a 
sua competitividade. Saiba mais: (www.benefi ciosnoparaguai.com.br) 
tel. 3872-7485. 

F - Ofi cina da Bentley 
Além das ofi cinas Audi e Volkswagen, a rede de concessionária Caraigá é 
responsável também por prestar todo o serviço de pós venda aos veículos 
Bentley em solo nacional. No total, são sete anos em que a Caraigá é a 
única ofi cina autorizada da marca no Brasil, onde atendem em média 
quatro veículos por mês e possuem peças de revisão a pronta entrega. 
Para o feito, a rede precisou investir em ferramentais que atendessem 
veículos Bentley da linha Continental (Flying Spur, GT e GTC), tais 
como: scanner, equipamento de alinhamento 3D de ultima geração para 
efetuar a calibração dos sistemas de assistência (Park Assist e Adaptative 
Cruise Control, etc). Saiba mais em: (www.caraiga.com.br).

G - Programa de Trainee 
Maior empresa brasileira voltada à área de primeiros socorros, cirurgia, 
tratamento e higiene e bem-estar, a Cremer, está com inscrições abertas 
para seu Programa de Trainee 2018. Candidatos com formação entre 

dezembro de 2015 e dezembro de 2017 podem participar independen-
temente do curso de graduação. É desejável conhecimento de inglês 
e disponibilidade para viajar e mudar de cidade. Com duração de 15 
meses, conta com um formato de seleção inédito e inovador, em que 
as primeiras fases serão realizadas no ambiente digital. No site (www.
traineecremer.com.br), clique em “inscreva-se aqui”, onde entrará em 
contato com uma personagem virtual, via chatbot, quando concederá suas 
principais informações pessoais por meio de um bate papo descontraído. 

H - Compre&Confi e
O Unicef é o mais novo participante do Movimento Compre&Confi e, 
idealizado a partir da união de várias empresas e organizações, que 
tem como objetivo unir todo o mercado em prol da confi ança e preser-
var bons compradores. A parceria, fi rmada este mês, busca evitar que 
cibercriminosos realizem transações mal-intencionadas. Ao fazer parte 
do Compre&Confi e, as organizações oferecem mais segurança para os 
usuários, uma vez que o aplicativo impede todas as transações indicadas 
como fraudes pelos próprios indivíduos.  Para usar o aplicativo, os consu-
midores podem fazer a instalação gratuitamente no celular, cadastrando 
seu e-mail ou rede social e informando o CPF. Para mais informações, 
acesse: (https://www.compreeconfi e.com.br/#o-movimento).  

I - Auditor Líder 
Acontece, entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, o curso “Formação de 
Auditor Líder em Sistemas de Gestão de Qualidade – ABNT NBR ISO 
9001:2015”. Podem participar da capacitação profi ssionais de diferentes 
áreas envolvidas com o desenvolvimento, manutenção e melhoria de 
sistemas de gestão da qualidade, principalmente, consultores, audito-
res, diretores e gerentes da qualidade. O objetivo é capacitar os alunos 
quanto ao planejamento, programação, condução e relato de auditorias 
em sistemas de gestão de qualidade. Entre os assuntos estão: requisitos 
para a certifi cação de auditor no RAC e princípios e práticas de gestão; 
contexto da organização; legislação vigente e processos regulatórios, 
entre outros temas. Mais informações: tel.  2344.1725 ou (www.abnt-
catalogo.com.br).

J - Transformações Digitais 
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. A proposta do encontro consiste 
em trazer discussões sobre as principais tendências tecnológicas, assim 
como mostrar o impacto delas nas operações corporativas. Na ocasião, 
os palestrantes demonstrarão com cases e situações de mercado como 
novas tecnologias estão sendo exploradas para alavancar crescimento de 
negócios. Mais informações em: (http://informationshow.com.br/2017/).
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Terminam no próximo domingo (30) as inscrições da Olimpíada Nacional 
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 Os 142 fi lmes brasileiros lançados nos cinemas renderam o 

maior patamar de ingressos vendidos desde a década de 90.

O ano de 2016 foi consi-
derado excelente para os 
mercados de distribuição e 
exibição cinematográficas, 
pela Agência Nacional do 
Cinema (Ancine). Além do 
recorde de público de 184,3 
milhões de espectadores e 
renda bruta de R$ 2,6 bilhões, 
dados da agência revelam 
também que 99,6% das salas 
de exibição no país já conta-
vam com tecnologia digital 
de projeção no ano passado. 
As informações mostram que 
houve crescimento no número 
de bilhetes vendidos, recorde 
de lançamentos nacionais 
e conclusão do processo de 
digitalização das salas.

De acordo com o Informe 
de Mercado de Distribuição 
em Salas de Exibição, os 142 
fi lmes brasileiros lançados nos 
cinemas renderam o maior pa-
tamar de ingressos vendidos 
desde a década de 90, levando 
30,4 milhões de pessoas às 
salas e representando 16,5% 
do total de bilhetes vendi-
dos. Também foi relevante o 
aumento na participação das 
distribuidoras nacionais na 
renda auferida com a exibição 

Proprietários de 
veículos fi nal de placa 
3 com débitos de IPVA

A Secretaria da Fazenda do 
Estado notificou proprietários 
de 467.104 veículos com fi nal de 
placa 3 que apresentam débitos 
do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) dos 
exercícios de 2012 a 2017. O aviso 
traz a identifi cação do veículo, os 
valores do imposto, da multa inci-
dente (20% do valor devido) e dos 
juros por mora, além de orientações 
para pagamento ou apresentação 
de defesa.

O contribuinte que receber o 
comunicado de lançamento de 
débito tem 30 dias para efetuar 
o pagamento da dívida ou efe-
tuar sua defesa. O próprio aviso 
traz as orientações necessárias 
para a regularização da situação, 
incluindo a localização do Posto 
Fiscal mais próximo do endereço 
do proprietário do veículo. O paga-
mento pode ser feito pela internet 
ou nas agências da rede bancária 
credenciada, utilizando o serviço 
de autoatendimento ou nos caixas, 
bastando informar o número do 
Renavam do veículo e o ano do 
débito do IPVA a ser quitado.

O proprietário que não quitar 
o débito ou apresentar defesa no 
prazo terá seu nome inscrito na dí-
vida ativa do Estado. O contribuinte 
deve regularizar a pendência com 
o Fisco para evitar a inclusão de 
seu nome no CADIN Estadual, o 
que ocorrerá depois de 90 dias da 
data de emissão do comunicado de 
lançamento de débitos de IPVA. 
Para mais informações, entrar em 
contato com a Secretaria da Fazen-
da pelo telefone 0800-170110 ou 
(portal.fazenda.sp.gov.br).

Pessoas emprestaram dados, cartão ou cheque para ajudar 

amigos e parentes.

De acordo com uma pesqui-
sa do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) 

e da Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL), 
39% dos brasileiros já fi zeram 
compras utilizando o nome de 
terceiros, sendo que as modalida-
des mais utilizadas foram cartão 
de crédito (26%), cartão de loja 
(9%) e crediário (9%).

Os principais motivos para 
o empréstimo de nome foram 
os imprevistos (27%) e o fato 
de já estar com o nome sujo 
(25%). A principal justifi cativa 
para convencer a pessoa a em-
prestar o nome é o alto valor de 
contas a pagar não planejadas 
e a impossibilidade de pagá-las 
no momento (18%) e por não 
terem como pagar à vista as 
roupas, calçados e acessórios 
que desejam (14%). Estes 
são, aliás, os produtos mais 
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Quase 40% dos brasileiros já pediram 
nome emprestado para fazer compras

Se o orçamento já está apertado e o salário não deu para o fi m do mês, muitos brasileiros acabam 
usando o crédito de outras pessoas para conseguir consumir, pagar dívidas ou outras pendências 
fi nanceiras

empréstimo são os pais (27%), o 
cônjuge (22%) e os irmãos (19%). 
A maioria dos entrevistados 
(85%) garantem ter avisado o 
quanto seria gasto antes de pedir 
o crédito, mas 8% não avisaram.

Para Vignoli, usar o nome 
de outra pessoa para comprar 
é algo que só se deve fazer 
quando não há nenhuma outra 
alternativa. “Quem empresta se 
sente constrangido a não fazê-lo 
por causa da proximidade com 
a pessoa e pelo desejo de ajudar. 
Ao mesmo tempo, quem se vale 
do crédito de terceiros mostra 
que já está enfrentando algum 
problema fi nanceiro, como a 
negativação, por exemplo, e o 
ideal é evitar ao máximo fazer 
compras”. Nove em cada dez 
entrevistados que pediram o 
nome de alguém emprestado 
já pagaram ou estão pagando 
a dívida em dia (SPC/CNDL).

comprados dessa forma (30%), 
seguidos dos celulares (19%) 
e eletrônicos em geral (14%).

“A questão nem sempre se 
resume aos imprevistos, uma 
vez que muitas pessoas pedem 
ajuda a familiares e amigos por 
que querem comprar algo e não 

podem, seja em razão de terem 
o nome incluído em cadastros 
de proteção ao crédito, seja por 
que o que desejam não está den-
tro de sua realidade fi nanceira”, 
explica o educador fi nanceiro do 
SPC Brasil, José Vignoli. As prin-
cipais pessoas recorridas para o 

Ancine: 2016 registrou recorde de 
público nos cinemas brasileiros

de obras brasileiras, que chegou 
a 95,8%. 

Já o Informe de Mercado do 
Segmento de Salas de Exibição 
tem como destaque a conclusão 
do processo de digitalização 
do parque exibidor brasileiro. 
O relatório mostra que quase 
todas (99,6%) as salas de ci-
nema do país já contam com a 
tecnologia digital de projeção. 
O número de salas de exibição 
no país continuou crescendo, 
fechando o ano com 3.160 salas 
em funcionamento, próximo ao 

recorde observado na década 
de 70, quando o país chegou 
a ter 3.276 salas.

Outro dado que consta do 
informe da Ancine é a queda no 
número de habitantes por sala 
de cinema no Brasil, que caiu 
de 88,6 mil em 2010 para 65 mil 
em 2016. Essa redução decorre 
do ritmo de crescimento do 
número de salas nos últimos 
seis anos, sempre superior ao 
aumento populacional e é mais 
intensa nas regiões Norte e no 
Nordeste (ABr).

São Paulo - A demanda por 
transporte aéreo doméstico de 
passageiros aumentou 1,6% em 
junho na comparação com o 
mesmo mês de 2016, na quarta 
alta do indicador após 19 meses 
consecutivos em queda. A oferta 
por transporte aéreo doméstico 
registrou queda de 1,0% na mesma 
base de comparação, após três 
altas consecutivas. Nos seis pri-
meiros meses do ano, demanda e 
oferta acumularam alta de 0,6% e 

queda de 0,6%, respectivamente, 
informou ontem (26), a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em junho, foram transportados 
6,9 milhões de passageiros pagos em 
voos domésticos, representando um 
aumento de 1,9% em relação ao mes-
mo mês do ano anterior. Segundo a 
Anac, Gol e Latam permaneceram 
na liderança no mercado doméstico 
no primeiro semestre, com participa-
ções de mercado de 35,9% e 32,3%, 
respectivamente (AE).

Aumenta a demanda no 
transporte aéreo doméstico
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Paz entre os povos
Quando grupos 

instalados no poder 

passam a agir em 

benefício próprio, 

destroem o equilíbrio 

da democracia 

contaminando o governo 

que perde a efi ciência e 

credibilidade

Consertar a atuação do 
governo é essencial 
para a sobrevivência da 

democracia. O Brasil perdeu a 
conexão com os seus ideais; fal-
ta uma linha de ação conjunta 
de longo prazo; faltam líderes 
de qualidade que possibilitem 
o preparo e educação decente 
para humanizar a população 
que não pode continuar ca-
minhando pela vida às cegas.

A ex-presidente Dilma, que 
puerilmente aumentou o fardo 
da dívida e tendia para o for-
talecimento do autoritarismo 
governamental, acabou sendo 
deposta. Agora o presidente 
Temer, que vem atendendo 
aos reclamos do mercado, 
também está sendo desaloja-
do; amanhã o mesmo poderá 
acontecer com seu substituto 
legal, o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia. 
Onde está o bom senso dessa 
gente que só quer tumultuar? 
A displicência e a cobiça pelo 
poder criaram esse cenário que 
vai piorando.

O Estado foi se agigantando 
e se intrometendo na atividade 
econômica, passando a ser 
usual entre os governantes 
estabelecer orçamentos com 
gastos superiores às receitas, 
gerando défi cits no mercado 
fi nanceiro. Mas com as altera-
ções decorrentes da globaliza-
ção econômica desequilibrada, 
as receitas tendem a decrescer, 
enquanto as despesas conti-
nuam crescendo, agravando 
a instabilidade. Enquanto po-
líticos brigam pelo poder, 13,8 
milhões de pessoas precisam 
de emprego para aumentar o 
PIB e a arrecadação antes que 
o país derreta.

Recentemente, o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
declarou: “Estamos condu-
zindo um amplo projeto de 
investimento em infraestru-
tura em todos os setores. Mas 
para isso temos de priorizar. 
Há difi culdade por falta de 
recursos públicos, por isso é 
importante evitar que alguns 
grandes projetos, que cap-
turam a imaginação, sejam 
monopolizadores de todo ou 
grande parte do investimento 

público. Por isso a priorização 
é fundamental. Basta lembrar 
a montanha de dinheiro en-
terrada em estádios de futebol 
de insignifi cante utilização e 
tantos outros investimentos 
infrutíferos.

Muitos fatores poderiam 
contribuir para inibir a re-
cessão brasileira, tais como 
a reforma trabalhista e a ten-
dência crítica das contas da 
previdência. Mas o governo 
precisa sair da  letargia nefasta 
de olhar para a próxima eleição 
como a prioridade máxima da 
classe política e abandonar as 
práticas autoritárias que preju-
dicamo país. Há ainda a dívida 
crescente a juros fora do pa-
drão mundial. Quanto à política 
cambial, os erros cometidos na 
valorização do real repercutem 
até hoje, tendo criado uma 
situação embaraçosa que só 
tem travado a economia. 

Enquanto o Brasil per-
manece estagnado em suas 
crises políticas e fi nanceiras, 
os demais componentes dos 
BRICS estão avançando. Para 
o gestor financeiro global, 
Jim O’Neill, a economia chi-
nesa poderá se tornar maior 
que a dos Estados Unidos. 
As demais vão regredir, ou o 
avanço chinês terá por base o 
próprio mercado interno? E o 
Brasil, como estará em 2027? O 
que estaremos produzindo? A 
balança comercial e as contas 
internas e externas estarão 
em equilíbrio? Como estará o 
nível dos empregos, a dívida, 
a taxa de juros? 

A busca pelo poder e por 
vantagens aniquilou a ideia de 
que o progresso real requer o 
cultivo da paz e a considera-
ção entre os povos. Mais do 
que confronto de civilizações, 
estão se desenrolando amplos 
embates nos subterrâneos 
entre as religiões místicas ou 
dogmáticas, a economia de 
livre mercado em democracias 
corruptas, o governo autoritá-
rio no capitalismo de Estado. 

A natureza e suas leis do 
desenvolvimento, lógicas e 
coerentes, deveriam formar a 
base para a atuação dos povos 
pacífi cos, cada um com sua 
cultura e sem a pretensão de 
dominar com o propósito de 
obter vantagens.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Prodigy Berrini Grand Hotel e é 
associado ao Rotary Club. Articulista 

colaborador de jornais realiza 
palestras sobre qualidade

de vida. Coordena os sites
(www.vidaeaprendizado.com.br) e

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

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Dilma prestará 
depoimento em 
ação contra Gleisi

A ex-presidente Dilma Rousseff 
prestará um depoimento nesta 
sexta-feira (28) como testemu-
nha de defesa no processo que 
corre na Justiça contra a senadora 
Gleisi Hoffmann (PT/PR). A atual 
presidente nacional do Partido 
dos Trabalhadores responde no 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
por uma acusação apresentada na 
Operação Lava Jato. 

Ela é acusada de ter recebido, 
junto com seu marido, o ex-
-ministro Paulo Bernardo, cerca 
de R$ 1 milhão para pagar sua 
campanha eleitoral em 2010. O 
dinheiro seria proveniente do 
esquema de corrupção na Petro-
bras. Hoffmann tornou-se ré no 
STF em setembro do ano passado 
e, desde então, sempre defendeu 
sua inocência no caso. Entre 2011 e 
2014, a atual senadora foi ministra 
da Casa Civil no governo Dilma e 
foi uma das principais defensoras 
da ex-presidente no processo de 
impeachment.

Na mesma ação, na última 
terça-feira (25), a ex-presidente da 
Petrobras, Graça Foster, prestou 
depoimento também como teste-
munha de defesa, em audiência 
que durou cerca de 30 minutos. 
Já na próxima segunda-feira (31), 
quem prestará depoimento é outro 
ex-presidente da Petrobras, José 
Sérgio Gabrielli (ANSA).A Câmara dos Deputados da 

Itália aprovou ontem (26), por 
348 votos a favor, 17 contra 
e 28 abstenções, um projeto 
que reduz os salários vitalícios 
pagos a políticos. O texto é 
assinado pelo deputado Matteo 
Richetti, do centro-esquerdista 
Partido Democrático (PD), 
mas é reivindicado pela legen-
da antissistema Movimento 5 
Estrelas (M5S), que sempre 
defendeu essa bandeira.

Atualmente, cerca de 2,6 mil 
ex-deputados e ex-senadores 
recebem, ao todo, 193 mi-
lhões de euros por ano em 
salários vitalícios, com as ci-
fras calculadas com base em 
seus últimos vencimentos no 
Parlamento. De acordo com 
a nova lei, que ainda precisa 
ser aprovada pelo Senado, o 
valor seria defi nido a partir do 
tempo de contribuição de cada 
político, o que propiciaria uma 
redução de 40% nos gastos do 
governo com o benefício. Isso 
representaria uma economia 
anual de quase 80 milhões de 
euros. Os salários vitalícios já 
haviam sido abolidos em 2011, 
mas a mudança só entrou em 
vigor com a legislatura iniciada 
em 2013.

Ou seja, o projeto aprovado 
é retroativo, afetando aqueles 
que já deixaram o Parlamento. 
Por conta disso, é provável que 
partidos contrários à medida, 
principalmente o Força Itália 

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, defendeu, 
em parecer enviado ao STF, que 
o deputado afastado Eduardo 
Cunha seja mantido encarce-
rado em Curitiba, para onde 
foi encaminhado em outubro 
do ano passado após ordem 
de prisão preventiva expedida 
pelo juiz federal Sérgio Moro. 
A manifestação de Janot foi 
dada em um dos três processos 
abertos pela defesa de Cunha 
no STF, na tentativa de libertar 
o ex-presidente da Câmara. 

Janot destacou haver uma 
clara reiteração de pedidos, o 
que não seria permitido.

Para ele, o ex-deputado faz 
sucessivas tentativas de desviar 
a fi nalidade de procedimentos 
judiciais, numa demonstração da 
“marca da personalidade crimino-
sa de Eduardo Cosentino Cunha”. 
“Nem mesmo o afastamento do 
posto de presidente da Câmara, 
a assunção da condição de réu 
em diversas ações penais e a 
imposição da grave medida cau-
telar desviaram-no do caminho 

Procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Se forem votadas depois 
desse prazo, as novas 
regras não poderão en-

trar em vigor nas eleições do 
ano que vem. Além do fi nan-
ciamento de campanha, três 
pontos destacam-se na reforma 
política negociada entre Câ-
mara e Senado: novas regras 
para a escolha de vereadores e 
deputados, fi m das coligações 
nas eleições proporcionais e 
cláusula de barreira para o 
funcionamento dos partidos.

Para o senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), a denúncia 
apresentada pelo MPF contra o 
presidente Michel Temer pode 
comprometer o calendário de 
votações na Câmara. “Acho 
conturbado. É delicado porque 
ainda temos uma, e depois mais 
duas denúncias, contra o presi-
dente da República para serem 
apreciadas. O tempo vai fi car 
muito apertado. Precisaríamos 
de um grande acerto entre 
Câmara e Senado para apro-
var alguns pontos mínimos de 
consenso da reforma”, afi rmou.

“Não vai dar tempo. Até se-
tembro, não vai dar para fazer 
uma reforma eleitoral consis-
tente. Talvez sejam aprovadas 
uma ou duas questões pontuais. 
Por exemplo: o distritão, que vai 
deixar na cabeça do eleitor a 

Congresso tem de votar a reforma política até setembro para novas regras entrarem em vigor na 

eleições do ano que vem.

O governo enviou ao Con-
gresso Nacional três MPs que 
alteram o marco legal do setor 
mineral, atividade que empre-
ga diretamente 200 mil pes-
soas e responde por 21% das 
exportações brasileiras. Elas 
criam a Agência Nacional de 
Mineração, alteram o Código 
de Mineração e os percentuais 
da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos 
Minerais, como é chamado o 
royalty do setor mineral.

A agência, instituída pela 
MP 791/17, vai substituir o 
Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral, que desde 1994 
exerce a regulação da atividade 
mineral. A nova estrutura vai 
absorver as funções e os funcio-
nários, que tem sede em Brasília 
e é vinculado ao Ministério de 
Minas e Energia, ligação que 
será mantida para a ANM. Entre 
as funções da agência estão 
a implementação da política 
nacional para a mineração, a 
defi nição de normas para o 
aproveitamento dos recursos 
minerais, a fi scalização da ati-
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Propostas criam uma agência reguladora para o setor e alteram 

os royalties incidentes sobre os minérios.
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Parlamentares admitem 
difi culdade para aprovar 

regras eleitorais para 2018
Senadores e deputados voltam do recesso parlamentar em 1º de agosto com o desafi o de ter as 
propostas de reforma política votadas nas duas Casas até setembro

certeza de que aquele deputado 
mais votado vai ser eleito”, disse 
o líder do PMDB no Senado, 
Raimundo Lira Lira (PB). Se-
gundo o senador José Agripino 
(DEM-RN), não há como não 
votar a reforma política. “Não 
interessa clima desfavorável. 
Você vai ter que montar um es-
quema de votação compulsório, 
porque, se não, você não tem 
eleição com regras defi nidas. 
Não interessa negócio de clima. 
Interessa que você vai ter que 
votar. Não tem plano B: ou vota, 
ou vota”, afi rmou.

A expectativa é que a Câmara 
vote em agosto o relatório do 
deputado Vicente Cândido (PT-
-SP) em uma comissão especial 
e também no plenário da Casa. 
O relator propõe a criação de 
um fundo de R$ 3,5 bilhões para 
bancar as eleições do ano que 
vem. Nos anos seguintes, o Fun-
do Especial de Financiamento 
da Democracia seria de R$ 2 
bilhões. Antes do recesso, o 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (PMDB-CE), também 
se manifestou sobre o fundo. 
“Não sei se a sociedade vai 

compreender o uso de recursos 
novos para fi nanciamento de 
campanha num momento de di-
fi culdade, crise e desemprego”.

No relatório, Vicente Cândido 
mantém a doação por pessoas 
físicas até o limite de 10% do 
rendimento declarado no IR. Os 
candidatos a cargos proporcio-
nais (vereadores e deputados) 
poderiam fi nanciar, com dinheiro 
do próprio bolso, até 5% da 
campanha de 2018. Mas isso 
seria proibido para os cargos ma-
joritários (prefeito, governador, 
presidente e senador) (ABr).

Congresso recebe MPs que alteram 
marco legal do setor mineral

vidade, a arrecadação da CFEM 
e da Taxa Anual por Hectare.

A agência também será res-
ponsável pela outorga da explo-
ração mineral e pela mediação 
de conflitos entre agentes 
do setor. A direção do órgão 
regulador será feita por uma 
diretoria colegiada com man-
dato de cinco anos, composta 
por um diretor-geral e quatro 
diretores, todos nomeados 
pelo presidente da República 
e aprovados pelo Senado. A 
MP 791 exige do corpo diretivo 

experiência em regulação e 
formação acadêmica compa-
tível com o cargo. 

A MP institui também a Taxa 
de Fiscalização de Atividades 
Minerais, que vai fi nanciar 
as atividades da Agência. O 
governo alega que a agência 
reguladora vai representar 
uma nova etapa na relação 
entre os agentes econômicos 
e o poder público, proporcio-
nando mais agilidade nas deci-
sões que orientam o mercado 
de mineração (Ag.Câmara).

Câmara da Itália reduz 
salários vitalícios de 

políticos

(FI), de Silvio Berlusconi, con-
testem sua constitucionalidade 
na Justiça. Se o projeto virar 
lei, os parlamentares também 
passarão a ter o mesmo sistema 
previdenciário das outras pes-
soas, ou seja, não poderão mais 
antecipar sua aposentadoria 
para os 60 anos, como é possível 
atualmente, dependendo do 
período no cargo. 

Hoje a idade mínima para 
se aposentar na Itália é de 66 
anos e sete meses. Os políticos 
também terão de ter exercido 
o cargo por pelo menos uma 
legislatura (cinco anos) para re-
ceber a aposentadoria (ANSA).

Janot defende que STF mantenha 
Eduardo Cunha na prisão

da ilicitude”, disse, no parecer.
Janot destacou que Moro 

apresentou farta fundamen-
tação para justifi car a prisão 
preventiva, sobretudo após 
a primeira condenação de 
Cunha, em março. Entre os 
argumentos, está o de que 
o ex-deputado ainda possui 
recursos não identifi cados no 
exterior, que poderiam ser 
dissipados caso ele seja solto. 

A defesa alega que a suposta 
existência de recursos ocultos 
no exterior é uma ilação, sen-
do portanto imprestável para 
justifi car a prisão. 

No pedido de liberdade, os 
advogados de Cunha afi rmam 
ainda que “não há qualquer ele-
mento que aponte um suposto 
agir voltado a atos criminosos 
desde o seu afastamento” do 
cargo de deputado (ABr).
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Política para estimular 
fl oricultura de qualidade

O deputado Evair Vieira de Melo 
(PV-ES) apresentou projeto que ins-
titui a Política Nacional de Incentivo à 
Floricultura de Qualidade. O objetivo 
da proposta é estimular a produção e 
a comercialização de fl ores no Brasil e 
no exterior, aproveitando o potencial 
do País na área. A produção brasileira 
de fl ores é de cerca de R$ 5,7 bilhões, 
com crescimento da ordem de 8% 
ao ano. A atividade é exercida por 
pequenos agricultores, sendo 1,73 
hectare a média da área cultivada 
por produtor.

Melo explica que a iniciativa do 
projeto é uma tendência mundial. 
Países que vêm se destacando 
na exportação de fl ores, como 
Colômbia, Quênia, Equador e Eti-
ópia, também adotarão políticas 
específi cas para o setor.

O texto prevê, como instrumentos 
da política nacional, o crédito rural 
para a produção e comercialização; 
a pesquisa agrícola e o desenvol-
vimento tecnológico; a assistência 
técnica e a extensão rural; o seguro 
rural; a capacitação gerencial e a 
formação de mão de obra qualifi cada 
e o associativismo, entre outros. 
Pela proposta, terão prioridade de 
acesso ao crédito e fi nanciamento os 
agricultores familiares, de pequeno 
e médios porte; e os organizados em 
associações, cooperativas ou arran-
jos produtivos locais que agreguem 
valor às fl ores produzidas por meio 
de certifi cações, produção orgânica, 
selos sociais ou de comércio justo 
(Ag.Câmara).



Mesmo sendo 

considerado, em grande 

parte de sua história, 

um país “periférico”, o 

Brasil logrou conquistar 

um considerável 

desenvolvimento 

tecnológico desde os 

anos 1940

Começamos a fabricar 
aço, motores e carros 
e chegamos a construir 

aviões e a desenvolver tecnolo-
gia de exploração de petróleo 
em águas profundas. E isso só 
ocorreu em função da adoção 
de políticas públicas de apoio à 
ciência, tecnologia e inovação. 
Infelizmente, parece que es-
tamos regredindo aos tempos 
da República Velha, quando o 
governo desdenhava o desen-
volvimento tecnológico. 

Hoje, o Brasil destina me-
nos de 1,5% de seu PIB para 
ciência, tecnologia e inovação. 
Em termos concretos, com 
contingenciamentos, cortes e 
transferências, essa cifra gira 
em torno de apenas 0,12% 
do PIB. Desde 2015, o Brasil 
perdeu R$ 11 bilhões em ver-
bas federais para o setor. No 
cômputo dos investimentos 
brasileiros com ciência, tec-
nologia e inovação estão as 
universidades federais e seus 
programas de pós-graduação 
e pesquisa de base. 

Na soma, portanto, o que 
os números mostram é que o 
Brasil deu início a um ciclo de 
sucateamento de um patrimô-
nio construído em condições 
muito adversas e cujos resulta-
dos só são passíveis de aferição 
na perspectiva do longo prazo. 
Essa situação ganhou expres-
são dramática no ano passado, 
quando o governo federal 
promoveu uma surpreendente 
“fusão” entre o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
e o Ministério da Comunicação. 

Os critérios apresentados na 
ocasião, que insistiam que a 
operação tinha apenas a inten-
ção de extinguir o Ministério da 
Comunicação, na realidade re-
velavam considerável descuido 
para com ambas as áreas. As 
agências de fomento à pesquisa 
implicadas na operação, como 
o Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científi co e Tecno-
lógico (CNPq), tornaram-se 
instâncias menores no orga-
nograma da ciência nacional 
e, na prática, foram rebaixadas 
e esvaziadas do protagonismo 
que caracterizava a presença 
dos fomentadores de ciência 
no bojo das políticas públicas.

Imediatamente a comuni-
dade brasileira de pesquisa-
dores de todos os campos de 
conhecimento, amparada pelo 
expressivo apoio de redes 
internacionais de pesquisa, 
manifestou contrariedade e 
indicou claramente que o patri-
mônio científi co do país corria 
risco. Duas questões podem 
ser prontamente analisadas 
dentro desse cenário sombrio. 
Primeiramente, a escassez de 
recursos colocou em situação 
de desmanche políticas que 
associavam pesquisa com 
educação, com formação de 
professores e com as humani-
dades de forma geral.

Se em situações de reconhe-
cimento e com verbas garan-
tidas tais campos de pesquisa 
estão sempre em desvantagem 
em comparação com a cha-
mada pesquisa de aplicação 

tecnológica, na situação atual 
o investimento que se associa 
com a pesquisa educacional 
vai transitando do insufi ciente 
para o inexistente em curto 
espaço de tempo. A segunda 
questão diz respeito àquilo que 
é básico no âmbito da pesquisa 
que é sua dinâmica de tempo 
e experimentação.

Pequenos avanços na conso-
lidação de resultados depen-
dem de anos de planejamento 
e trabalho cumulativo e, fun-
damentalmente, contínuo, 
necessariamente protegido de 
interrupções. Uma pesquisa 
científi ca interrompida não é 
simplesmente retomada com 
a recuperação de rubricas 
orçamentárias. Em muitos 
casos a interrupção determina 
a perda do trabalho até então 
levado a efeito.

Porém, o que é preocupante 
nessa situação não pode ser 
compreendido apenas com a 
denúncia do sucateamento. 
São incontáveis as manifesta-
ções que associam desenvol-
vimento com investimento em 
ciência, tecnologia e inovação. 
Por isso mesmo, muitos atores 
dessa trama que também se dá 
na dimensão política e ideoló-
gica dos enfrentamentos em 
curso expressam descontenta-
mento e denunciam as conse-
quências graves e destrutivas 
resultantes da aniquilação de 
nossos esforços de científi cos, 
tecnológicos e inovadores.

Porém, muitos argumenta-
dores insistem em denunciar 
autoridades que supostamen-
te não têm visão de futuro, 
tampouco projeto de ciência 
para o país.

Talvez nesse particular este-
ja ocorrendo um grave equívo-
co de ordem estratégica.

O que está presente no âm-
bito das ações governamentais 
é a execução de uma política 
sim, não simplesmente um 
abstencionismo provocado 
pela diminuição de recursos.

A política é justamente a de 
retirada do Estado do universo 
da produção de conhecimento 
e tecnologia. Isso se faz com 
base na premissa de que a 
iniciativa privada aportará o 
que for necessário (e de sua 
conveniência) para o desenvol-
vimento tecnológico de setores 
específi cos. Está em curso um 
processo no qual o Estado quer 
deliberadamente abrir espaço 
para que empresas tecnológi-
cas prosperem, empreguem, e 
produzam bens e serviços para 
consumo.

Trata-se de uma visão de 
mundo que se esconde por 
trás de um manto denominado 
crise. 

O erro mais evidente desse 
modo de compreender o lugar 
do Estado na produção de 
ciência, tecnologia e inovação 
diz respeito aos resultados 
dessa estratégia: ela produz 
ricos, não riqueza. Diz respeito 
a alguns, não a todos. Troca os 
signos do desenvolvimento, pe-
los símbolos da prosperidade 
empresarial.

O que se percebe nesse 
momento permeado por ações 
tão destrutivas é que não é 
possível discutir fundamentos 
de ciência sem que isso nos 
obrigue a discutir os funda-
mentos republicanos da esfera 
pública. Não é, portanto, mera 
questão orçamentária; trata-se 
de uma política de desmonte e 
sucateamento.

(*) - É diretor do Cursinho da Poli e 
presidente da Fundação PoliSaber.

O sucateamento da 
ciência e tecnologia

Gilberto Alvarez Giusepone Jr (*)

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

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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INSTITUTO CULTURAL DE INTEGRAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA GRUPO O RESGATE

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convoca todos os membros do Conselho Consultivo, da Diretoria Executiva e associa-
dos interessados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária nos termos do
Estatuto Social, que se realizará na sua sede localizada na Rua da Abolição nº 177, Bela
Vista, São Paulo - SP, no dia 01 de agosto de 2017, às 15:00h em primeira convocação
e, não havendo quorum, às 16:00h em segunda convocação, a fim de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: a) renúncia de parte da Diretoria Executiva; b) nomeação pelo
Conselho Consultivo de novos membros para a Diretoria Executiva em razão da(s)
renúncia(s) referida(s) no item anterior, até término do mandato em curso.

São Paulo, 26 de julho de 2017.
Edivaldo Santiago Silva, Coordenador Presidente.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      4.191
DISPONIBILIDADES      2.711
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ         990

Poupança    990
OUTROS CRÉDITOS         464

Direito s/ venda câmbio 0
Rendas a Receber   92
Diversos   372
PDD   0

OUTROS VALORES E BENS           26
Despesas Antecipadas   26

PERMANENTE           25
IMOBILIZADO DE USO   25

TOTAL  ATIVO     4.216

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      1.976
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS         480

Ordens de pagamento M.E    480
OUTRAS OBRIGAÇÕES      1.496

Cambio Vendido a Liquidar 0
Obrig. Compra de Cambio 270
Obrig. Vendas Realizadas 12
Fiscais e Previdenciárias    999
Diversas   215

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      1.773
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.355

CONTAS DE RESULTADO         467
Receitas Operacionais   3.040
(Despesas Operacionais)   - 2.573

TOTAL  PASSIVO  4.216

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 30 de Junho de 2017

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      16.864
Disponibilidades    6.854
Aplicações Interf. Liquidez       1.500

Aplicações no mercado aberto    1.500
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.162

Carteira Própria    3.487
Vinculados à Prestação de Garantias     675
Vinculados ao Banco Central   -
Outros Créditos        4.273

Carteira de Câmbio    3.179
Rendas a Receber     101
Negociação e Intermed. de Valores   6
Diversos    1.007
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (20)

Outros Valores e Bens             75
Despesas Antecipadas     75

PERMANENTE        1.000
Imobilizado de Uso           466

Outras Imobilizações de Uso    1.140
(Depreciações Acumuladas)     (674)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            534
Outros Ativos Intangíveis    659
(Amortização Acumulada)   (125)

TOTAL DO ATIVO      17.864

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      11.957
Relações Interdependências           957

Ordens de Pagamentos em Moedas    957
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      11.000

Carteira de Câmbio   4.559
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.238
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas    5.201

PATRIMÔNIO LIQUIDO        5.907
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.079
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    28
Lucros ou Prejuízos Acumulados    -
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           702

Receitas Operacionais     22.464
(Despesas Operacionais)     (21.201)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (303)
(Contribuição Social)  (258)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      17.864

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Junho de 2017

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

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Ativo 2016
Ativo Circulante 714.189,94
Disponível 712.202,27
Banco Contas-correntes 10,00
Aplicacoes Financeiras 66.220,95
Contas a Receber 645.971,32
Outros Créditos 1.987,67

Ativo Permanente 9.186.224,63
Imobilizado 9.186.224,63

Total do Ativo 9.900.414,57

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A
CNPJ nº 07.012.790/0001-74

Demonstrações Financeiras findas em 31.12.2016
Balanço Patrimonial

Passivo 2016
Passivo Circulante 108.088,24
Fornecedores 1.432,05
Impostos a Recolher 84.620,05
Outras Contas a Pagar 4.289,84
Encargos Sociais a Recolher 1.942,50
Sócios 15.803,80
Passivo não Circulante 92.700,00
Patrimônio Líquido 11.509.786,33
Capital Social 1.870.160,00
Reservas de Capital 8.737.842,00
Lucros / Prejuízo 901.784,33
Reservas (1.810.160,00)
Total do Passivo 9.900.414,57

Receitas Brutas 2.888.248,21
Locação de Imóveis 2.888.248,21
Deduções (105.421,07)
Impostos sobre Faturamento (105.421,07)
Receita Líquida 2.782.827,14
Lucro Bruto 2.782.827,14
Despesas Gerais e Administrativas (611.442,28)
Despesas Gerais e Administrativas (611.442,28)
Receitas Financeiras 2.738,65
Receitas de Aplicação Financeira 2.738,65
Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social 2.174.123,51
Contribuição Social (83.411,47)
Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 2.090.712,04
Imposto de Renda (207.307,83)
Lucro Líquido do Período 1.883.404,21

Demonstração do Resultado do Exercício

 Marcos Ajaj Saad - Administrador Responsável  Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva - Contabilista - TC CRC 1SP127932/O-9

Demonstração da Mutações do Patrimônio Líquido
Título Capital Social Reserva de Capital Lucros ou Prejuízos Acumulados Dividendos Lucro Líquido do Período
Saldos em 31/12/2015 1.870.160,00 8.737.842,00 988.799,83 2.197.538,95 1.713.974,06
Saldos em 31/12/2016 1.870.160,00 8.737.842,00 981.619,88 1.977.787,72 1.883.404,21

O Iêmen “está na beira do abismo da fome”, segundo a ONU.

Apenas nos últimos três meses ocorreram “quase 1.900 
mortes associadas ao cólera e 400 mil casos suspeitos”, 
segundo puderam registrar a ONU, o Programa Mundial 

de Alimentos e o Fundo das Nações Unidas para a Infância.
Os serviços sanitários, de água e saneamento “foram paralisados 

por mais de dois anos de hostilidades e criaram as condições ideais 
para que as doenças se propaguem”, destaca a nota. Além disso, 
o Iêmen “está na beira do abismo da fome”, segundo a ONU, já 
que “quase 60% da população não sabe de onde virá sua próxima 
refeição” e, entre eles, “quase dois milhões de crianças iemenitas 
sofrem de desnutrição severa.”

Em uma visita à cidade costeira de Aden, no Sul, e à capital 
Sana, dirigentes das três agências da ONU viram como as princi-
pais infraestruturas sanitárias foram “danifi cadas ou destruídas”. 
No entanto, segundo eles, “há esperança”, uma vez que “mais 
de 99% das pessoas que estão doentes suspeitas de terem sido 
contagiadas por cólera e que têm acesso aos serviços sanitários 
estão sobrevivendo”. A cólera é uma infecção intestinal aguda 
causada pela ingestão de alimentos ou água contaminada com a 
bactéria “vibrio cholerae”, que nos casos mais graves pode provocar 

Iêmen sofre maior crise 
humanitária do mundo, diz ONU
O Iêmen sofre “o pior surto de cólera no mundo em meio à maior crise humanitária do mundo”, 
asseguraram três agências das Nações Unidas em um comunicado conjunto
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a morte em poucas horas se o doente não receber tratamento.
O país vive em guerra desde 2014, quando os rebeldes houtis 

ocuparam Sana e outras províncias, que se agravou em 2015, com 
a intervenção da coalizão militar integrada por países sunitas 
liderados pela Arábia Saudita a favor das forças leais ao presi-
dente Abdo Rabu Mansur Hadi. Neste confl ito, a ONU convocou 
as partes a pagarem “de maneira urgente” os trabalhadores sa-
nitários, que não recebem seu salário há dez meses. “Sem eles, 
tememos que as pessoas que teriam sobrevivido possam morrer”, 
acrescentaram as agências.

Por último, os dirigentes das agências se reuniram com os lí-
deres iemenitas em Aden e Sana, cada uma controlada por uma 
parte do confl ito, para que permitam o “acesso dos trabalhadores 
humanitários às zonas afetadas pelos combates”. 

Além disso, pediram à comunidade internacional que “redo-
brem seu apoio” ao povo iemenita, pois “a catástrofe que vimos 
perante nossos olhos não só continuará acabando com as vidas, 
como também deixará cicatrizadas as futuras gerações e o país 
nos próximos anos” (Agência EFE).

O irmão da princesa Diana, Earl Spen-
cer, revelou que houve quatro tentativas 
de roubar o corpo da irmã por parte de 
“fanáticos” da realeza britânica. Em uma 
longa entrevista à “Radio 4”, por ocasião 
dos 20 anos da morte da Lady Di, Spencer 
revelou que “por sorte, todas as tentativas 
de retirar o seu corpo do túmulo foram 
impedidas” e que o atual local do enterro 
é o “mais seguro possível”. 

Diana está enterrada em uma “ilha” cha-
mada de Round Oval no meio de um lago 
ornamental próximo à casa de sua família, 
em Northamptonshire. Ainda durante a 
conversa com os jornalistas, Spencer disse 
que a família real mentiu para ele no dia 
do velório, ao qual classifi cou como “pior 
meia hora de sua vida”. 

Segundo o irmão da princesa, ele foi 
informado que os príncipes William e 
Harry queriam seguir o féretro da mãe. No 
entanto, eles revelaram recentemente que 
nunca quiseram fazer isso. Para Spencer, 
obrigar os dois adolescentes na época a 
seguir o velório “foi cruel” (ANSA).

Em mais uma ação contra o “legado” 
de Barack Obama, o atual presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, anunciou 
ontem (26) que pessoas transgêneros não 
poderão fazer parte das Forças Armadas 
norte-americanas. “Após consultas com 
meus generais e especialistas militares, 
informo que o governo dos Estados Uni-
dos não vai aceitar ou permitir que indi-
víduos transgêneros sirvam em qualquer 
competência nas Forças Armadas dos 
EUA”, escreveu em sua conta particular 
no Twitter.

De acordo com o presidente, “os nossos 
militares devem estar focados em vitórias 
decisivas e esmagadoras e não podem fi car 
sobrecarregados com tremendos custos 
médicos e interrupção que um transgê-
nero militar possa envolver. Obrigado”. 
No entanto, as informações postadas nas 
redes sociais não dizem o que acontecerá 
com os milhares de transgêneros que 
já atuam em diversos níveis das Forças 
Armadas. Estima-se que até sete mil 
pessoas que estejam no serviço militar 
norte-americano sejam transgêneros.

Desde outubro do ano passado, após 
a revogação da proibição em junho do 
mesmo ano, as pessoas nessa condição 
que queriam entrar nas Forças Armadas 
deveriam ser recebidas como qualquer 
outro indivíduo. Além disso, aqueles 

Trump proíbe que transgêneros 
façam parte das Forças Armadas

que já estão no serviço e querem fazer 
o procedimento de mudança de sexo, 
contam com assistência médica dentro 
da corporação. Na época do anúncio, o 
então secretário de Defesa de Obama, 
Ash Carter, afi rmou que o país “não pode 
permitir que haja barreiras à entrada das 
pessoas” que querem servir, já que essas 
“barreiras não têm nada a ver com as suas 
qualifi cações para aqueles postos”.

Essa é a segunda medida referente 
aos transgêneros revogada por Trump. 
Logo após assumir o cargo, ele revogou a 
liberação para que pessoas transgêneros 
usassem os banheiros de acordo com sua 
orientação em prédios públicos e escolas 
(ANSA).

Presidente dos Estados Unidos,

Donald Trump.
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Houve 4 tentativas para 
roubar corpo de Diana

Irmão 

diz que 

houve 4 

tentativas 

de roubo.

ANSA
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O governo federal constituiu 
ontem (26) grupo de trabalho 
para implementar ações nas 
áreas sociais de cultura, turismo 
e esporte que contribuam para 
o desenvolvimento no Rio de 
Janeiro. A proposta é incentivar 
a geração de emprego e renda, 
de acordo com o ministro da Cul-
tura, Sérgio Sá Leitão. O grupo 
é integrado pelos ministérios da 
Cultura; de Desenvolvimento So-
cial; e Embratur. A coordenação 
é do ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, 
Moreira Franco.

Segundo o ministro da Cultura, 
a ideia é que sejam elaboradas 
ações de curto prazo com impac-
to imediato. Como exemplos de 
atividades que podem integrar 
o plano, Sá Leitão citou a elabo-
ração de calendários esportivo e 
de eventos no Rio.

Na próxima segunda-feira 
(31), integrantes das pastas vão 
apresentar as propostas de ações. 
A ideia, segundo Sá Leitão, é que 
o plano seja executado de forma 
integrada entre o governo federal 
e os governos estadual e munici-
pal do Rio de Janeiro. O ministro 
informou que vai buscar também 
o apoio da iniciativa privada.

Sá Leitão lembrou que já exis-
tem ações do governo federal 
para a área de segurança pública 
no Rio de Janeiro e que o grupo 
formado hoje, com atividades 
previstas na área social, vai  
complementar a atuação feita 
em outras áreas. “É um programa 
que está sendo construído com 
ações integradas, que de um lado 
envolvem a questão segurança e 
do outro, questões relacionadas 
à geração de emprego e renda e, 
portanto, a retomada no desen-
volvimento no Rio”, disse.

Participaram da reunião, além 
de Moreira Franco e Sá Leitão, 

Governo federal vai 
elaborar plano de ajuda 

ao Rio na área social

os ministros do Desenvolvi-
mento Social, Osmar Terra; do 
Esporte, Leonardo Picciani; o 
presidente da Embratur, Vinícius 
Lummertz, um representante do 
Ministério dos Transportes e do 
Turismo.

O ministro da Cultura, Sér-
gio Sá Leitão, reafi rmou que o 
governo federal fará o esforço 
necessário para garantir recursos 
para o desfi le do carnaval de 2018 
das escolas de samba do grupo 
especial do Rio de Janeiro. A 
ideia é buscar recursos em fontes 
como a iniciativa privada, leis 
de incentivo e orçamento. As 
escolas querem a reposição de 
cerca de R$ 13 milhões que foi 
cortado pela prefeitura do Rio.

“O valor que foi colocado pelas 
escolas foi esse, então, agora 
vamos ver de que forma conse-
guiremos compor esses recursos. 
Acho importante reunir recursos 
da iniciativa privada, recursos 
incentivados em nível federal, 
estadual, municipal e, even-
tualmente, também, recursos 
orçamentários que poderão vir 
de áreas correlatas, não apenas a 
cultura, mas o turismo também”, 
disse após participar de reunião 
na Secretaria-Geral da Presidên-
cia para tratar da criação de um 
grupo de trabalho com ações 
para o Rio de Janeiro (ABr).

Ministro da Cultura, 
Sérgio Sá Leitão.
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“O que está em lista para ser estudado é a prorrogação 
desses reajustes concedidos no ano passado e visando 
prazo maior. A cada início do ano [até 2019], está 

previsto um reajuste. O que se pode discutir é postergação de 
um reajuste aprovado por lei. Em alguns meses, algum período. 
Essa é a hipótese sobre adiamento que pode ser estudada nes-
ses termos”, declarou a secretária ao explicar o défi cit primário 
recorde de R$ 19,8 bilhões em junho.

A secretária não especifi cou se o adiamento seria apenas por 
alguns meses ou se os reajustes previstos seriam pagos no ano 
seguinte. Ela reforçou que a equipe econômica tem o compromisso 
de cumprir a meta fi scal de défi cit primário de R$ 139 bilhões 
em 2017 e de R$ 129 bilhões em 2018.

“Temos restrições para cumprir as metas e elas são importantes. 
Elas não existem por si só. Existem para assinalar convergência 
a um resultado fi scal melhor num futuro próximo e num futuro 
a longo prazo”, declarou Ana Paula.

No primeiro semestre, a despesa de pessoal cresceu 11,3% 
acima da infl ação ofi cial pelo Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). De acordo com a secretária, a expansão 
foi impactada pela antecipação de R$ 20,3 bilhões em maio e em 
junho. Ela disse que os gastos com o funcionalismo federal devem 
encerrar o ano com expansão de 6% acima do IPCA porque, nos 
próximos meses, o ritmo de crescimento tende a diminuir.

Reforços
A secretária do Tesouro reafi rmou o compromisso da equipe 

econômica com o cumprimento da meta fi scal de défi cit primário 
de R$ 139 bilhões para o Governo Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco Central) em 2017. Ela disse que a 
meta é ousada, mas possível de ser alcançada.

Ana Paula disse não haver um "plano B" caso o governo não 
consiga fazer, antes do fi m do ano, o leilão de renovação de con-

Governo pode adiar reajuste 
a servidores federais

em 2018, diz secretária
Os reajustes ao funcionalismo público federal previstos para o próximo ano podem 
ser adiados, disse ontem (26) a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi. 
Segundo ela, nenhuma decisão ainda foi tomada, mas a medida pode ser discutida 
dentro do programa de revisão de despesas obrigatórias

cessões de hidrelétricas e de óleo e gás que reforçarão o caixa para 
reduzir o contingenciamento (bloqueio de verbas), que chega a 
R$ 45 bilhões neste ano. Ela negou que o governo tenha estudos 
sobre novos aumentos de impostos depois de elevar o Programa 
de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofi ns) sobre os combustíveis.

“Não existe plano B. Trabalhamos organizados em função de 
normas e agendas. Não temos estudos sobre impostos e queda 
maior de incentivos fi scais no segundo semestre. Sobre 2018, não 
tem nada específi co que eu possa trazer para você”, declarou.

Em relação à decisão que suspendeu o reajuste dos tributos 
sobre a gasolina, o óleo diesel e o etanol, o desembargador Hilton 
Queiroz, presidente do TRF-1, derrubou ontem (26) a decisão 
judicial que havia suspendido o aumento no preço dos combustíveis.

Com a decisão,  volta a valer o decreto do presidente Michel Te-
mer que elevou a alíquota de PIS/Cofi ns sobre a gasolina, o diesel e 
o etanol. Hilton Queiroz atendeu a recurso da Advocacia Geral da 
União (AGU), que representou o governo federal no Judiciário (ABr).

Secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi.
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News@TI
mensais e, por um período limitado, será possível experimentar o 
serviço durante sete dias de graça. Além de todo o acervo disponível, 
o assinante também pode alugar ou comprar lançamentos dentro da 
mesma plataforma. Cada real gasto no Looke será convertido em um 
ponto Multiplus.

Brasília Game Cup de League of Legends 
e Paladins entra na última semana de 
inscrições

@As inscrições para os torneios de League of Legends e Paladins 
do Brasília Game Cup entram na fase fi nal. Essa é a última se-

mana para que as equipes interessadas façam seu cadastro no site da 
LBEE e tenham a oportunidade de disputar o prêmio de R$ 2,8 mil. 
Embora o torneio tenha fi nais presenciais em Brasília, o campeonato 
é aberto para equipes de todo o Brasil. Haverá um classifi catório 
online que determinará as equipes fi nalistas, que receberão ajuda de 
custo da organização e hospedagem paga para disputar as fi nais, que 
acontecerão no R4 Connect - evento de games e cultura pop que que 
acontecerá entre os dias 25 e 27 de Agosto no ExpoBrasília (http://
www.lbee.com.br/).

 

Infobip é recertifi cada em PCI-DSS

@A Infobip, empresa que opera uma das maiores plataformas 
próprias de mensageria e comunicação do mundo, acaba de 

anunciar sua recertifi cação no Payment Card Industry Data Security 
Standards (PCI-DSS), para sua solução de entrega de PIN via SSMS. A 
companhia foi validada como uma prestadora de serviço nível 1, o que 
representa a mais alta categoria de segurança nos padrões PCI-DSS, 
um requisito para todas as entidades que processam, armazenam ou 
transmitem dados de titulares de cartões de crédito.

Multiplus anuncia parceria com o serviço de 
streaming Looke

@Assistir a fi lmes e séries em casa ou no celular renderá pontos 
para os participantes da Multiplus graças a uma parceria fechada 

com o Looke, serviço de streaming e aluguel de fi lmes com mais de 12 
mil títulos de todos os gêneros. Para ganhar pontos, é preciso assinar 
o serviço por meio da página: http://www.looke.com.br/multiplus. Os 
usuários e assinantes do Looke podem assistir a todo o conteúdo da 
plataforma em qualquer dispositivo, incluindo smartphones, smart 
TVs, Xbox 360 e Xbox ONE. Os planos variam de R$ 16,90 a R$ 25,90 

São Paulo, quinta-feira, 27 de julho de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Como alcançar o próximo 
nível com uso de 

tecnologias

Vivemos hoje em um 

mundo totalmente 

conectado, com a 

tecnologia em um 

papel central e como 

transformadora do 

modo de trabalho das 

empresas

Ao longo dos últimos 
anos, as organizações 
tradicionais tiveram que 

se adaptar ao uso de novas 
soluções, que chegavam ao 
mercado em ciclos a cada dois 
anos. Agora, o ritmo é outro. 
Tecnologias disruptivas, como 
Cloud Computing e Internet 
das Coisas (IoT), ganharam 
espaço dentro de um merca-
do cada vez mais instantâneo 
--com novos aplicativos a cada 
dia -- e que obrigam as empre-
sas a entrarem em um modelo 
constante de reinvenção. Em 
um cenário de competição glo-
bal, o sucesso estará presente 
nas empresas que conseguirem 
promover a transformação di-
gital e alcançarem o próximo 
nível. 

Na prática, é preciso enten-
der que se transformar não 
signifi ca apenas a aplicação de 
tecnologias nos processos cor-
porativos. É necessário mudar 
a cultura da empresa, repen-
sando ações, posicionamento 
da marca, produção e distri-
buição de produtos e serviços, 
por exemplo. Aos CEOs, que 
enfrentam maiores desafi os 
de gestão, cabe um novo pa-
pel de liderança, mobilizando 
colaboradores, fornecedores e 
consumidores para seguirem 
um novo formato de trabalho. 
Consequentemente, a trans-
formação digital irá gerar 
novos cargos e funções menos 
mecânicas e mais direcionadas 
a resultado. Como qualquer 
mudança, o processo não é 
instantâneo e demanda um 
bom planejamento. Por isso, 
quanto antes a transformação 
digital começar, melhor. 

O primeiro passo dessa mu-
dança é defi nir um bom plano 
de ação. Com o apoio de bons 
parceiros tecnológicos, é possí-
vel fazer a escolha adequada de 
soluções digitais que precisam 
estar alinhadas ao modelo de 
negócios e bem desenhadas 
para possibilitarem o cresci-
mento das empresas.

Antes de partir para a ação, 
faça um estudo detalhado 
das variáveis que infl uenciam 
o futuro de suas atividades. 
Avalie o mercado no qual a 
sua empresa está inserida e 
pesquise sobre os concorren-
tes. Estude a estrutura de sua 
organização, as áreas estratégi-
cas e os ganhos esperados com 
a digitalização dos processos. 
Essa análise será fundamental 
para compreender os esforços 
e as necessidades de transfor-
mação.

Independente do segmento 
de atuação, Big Data, Internet 
das Coisas (IoT) e Computação 
em Nuvem (Cloud Computing) 
são algumas das novas tec-
nologias que impulsionarão a 
digitalização das empresas nos 
próximos anos. O aumento de 
produtividade, com redução de 
custos e produtos com maior 

valor agregado são alguns 
dos benefícios obtidos pelas 
empresas que apostarem na 
evolução de seus negócios. 

Após o processo de pesquisa 
e de planejamento estratégico 
é hora de escolher os líderes 
de projeto que estarão à frente 
dessa evolução. A transforma-
ção digital é um processo irre-
versível, gradual e contínuo, 
que apenas ocorre quando 
todo o ecossistema no qual a 
empresa está inserida passa a 
absorver uma cultura de ino-
vação. Por isso, as empresas 
mais bem-sucedidas contarão 
com apoio total dos colabora-
dores, com divisão de tarefas 
e alinhamento de expectativas. 

Digital será a base de todas 
as empresas e a transformação 
das empresas ‘analógicas’ em 
novas versões mais modernas 
será fundamental para atender 
às expectativas da sociedade 
hiperconectada que temos 
hoje. É o caso de grandes em-
presas do ramo de varejo que 
criaram lojas virtuais para no-
vos consumidores que buscam 
produtos e serviços acessíveis 
a toda hora, a partir de qual-
quer lugar e por meio de todos 
os dispositivos. Ao contrário 
das empresas que já nascem 
digitais, a transição para o 
novo formato demanda tempo 
e é natural que as empresas 
enfrentem alguns percalços 
durante esse processo. 

Caberá aos líderes seguir 
os planos traçados e atuar 
com resiliência. Adaptar-se às 
mudanças, aos novos cenários 
que se apresentam e saber tirar 
lições dos momentos de adver-
sidade faz parte do processo de 
integração de novas tecnolo-
gias ao modelo tradicional de 
trabalho e produção. O mundo 
corporativo é dinâmico e exige 
foco, disciplina e resistência a 
longo prazo, além de uma visão 
empresarial estratégica. Dian-
te disso, é preciso que as em-
presas mapeiem os benefícios 
digitais que podem obter para 
começarem a traçar planos de 
evolução o quanto antes. 

A inovação é transformadora 
tanto internamente quanto da 
porta para fora. Para se desta-
car no novo cenário digital, as 
organizações precisam ofere-
cer opções diferenciadas e que 
surpreendam positivamente 
seus clientes. Um caminho 
interessante a se percorrer 
é o da personalização, que 
se torna possível graças às 
soluções digitais e ao uso de 
tecnologias específi cas para 
análise de dados, como Big 
Data e Analytics. 

A era da conectividade apro-
ximou clientes das marcas, 
criando uma nova dinâmica de 
relacionamento, de estudo de 
hábitos de consumo e de pre-
visão de anseios e de movimen-
tos de consumo. As empresas 
que ainda têm dúvidas sobre 
o processo acabarão fi cando 
pelo caminho. A transformação 
digital é o único caminho a ser 
seguido pelas organizações 
que desejam atingir o próximo 
nível em seus negócios. Para 
manter-se à frente da con-
corrência é preciso dar logo o 
primeiro passo. 

(*) É CEO da Embratel.

José Formoso (*)

No último mês, o governo federal 
disponibilizou para as empresas brasi-
leiras o acesso ao ambiente de testes 
da plataforma e-Social. O processo, 
que acontece em duas etapas, teve 
início apenas com empresas de tecno-
logia da informação (TI) e, a partir de 
1° de agosto, será liberado para todas 
as empresas do país, que poderão 
ter acesso à plataforma. A iniciativa 
faz parte da fase de preparação para 
o início da utilização obrigatória do 
e-Social a todos os empregadores 
do Brasil. O projeto permitirá que 
todas as empresas brasileiras possam realizar o cumprimento 
de suas obrigações fi scais, trabalhistas e previdenciárias de 
forma unifi cada.   

Para assegurar o sucesso do projeto e-Social, o governo 
formalizou uma parceria com a sociedade, com a aderência 
de empresas de representatividade em seu segmento e que 
tivesse recurso para suportar o desenvolvimento do projeto. 
As empresas convidadas a participar do Grupo de Trabalho 
que desenvolve a plataforma, atuam como parceiras estraté-
gicas para sugestão de melhorias em layouts, detalhamento 
e esclarecimento nos manuais, identifi cação de erros e opor-
tunidades de melhoria no ambiente operacional do sistema, 
entre outros papeis. As empresas participantes contribuíram 
com suas elevadas expertises em tecnologia para suporte à 
gestão contábil fi scal, entre elas Questor, Totvs, SAP, Oracle, 
Senior, Thomson Reuters Domínio Sistemas, ADP Sistemas, 
LG Sistemas Lugar de Gente, SCI Sistemas, Nasajon, Vexia e 
Soft-trade, entre outras.

O projeto Piloto do e-Social foi formado pela junção dos 
principais órgãos do governo como MTE, RFB, INSS, CEF e 
Previdência Social, com um grupo de empresas e Software 
Houses, denominado Grupo de Trabalho Piloto. O GT Piloto foi 
responsável por desenvolver estratégias, alinhamentos técnicos 
e, principalmente, requisitos operacionais para entregar uma 
plataforma capaz de realizar a entrega da declaração de maneira 
simplifi cada, automatizada e operacionalmente funcional.

Desde 2012 o GT Piloto realiza en-
contros periódicos para validar regras, 
layouts e sugestões. Esses encontros 
de homologação são regularmente 
agendados para que as empresas e 
softhouses realizem as validações 
diretamente no ambiente sistêmico 
do e-Social. Trata-se de um projeto 
complexo e grandioso, que abrange 
cerca de oito milhões de empresas 
no país. 

Para o Brasil este projeto substituirá 
o procedimento de envio de mais de 
13 declarações, formulários, termos e 

documentos relativos a relação de trabalho. Segundo pesquisas, 
a implantação do e-Social traz benefícios ao Brasil como um todo 
considerando a tríade - governo, empregador e empregado -, 
não somente no aspecto de custo por suas simplifi cações, mas 
pela transparência das informações que poderão ser consulta-
das e validadas tanto pelos funcionários quanto por órgãos que 
queiram validar, auditar ou fi scalizar as informações.

Hoje, as companhias gastam cerca de 2.600 horas por ano 
com obrigações acessórias e arquivamento de documentos, o 
que será reduzido consideravelmente. Outro ponto é a regula-
rização dos trabalhadores autônomos que estão em informali-
dade, atualmente os entes envolvidos no projeto sofrem com 
inconsistências vinculadas ao cadastro do trabalhador e com 
a Qualifi cação Cadastral esta situação será sanada. Um ponto 
primordial do e-Social é a redução de fraudes e pagamentos 
indevidos de seguro-desemprego e abono salarial e acabar com 
as divergências de valores entre Folha e Gfi p.

Foi uma importante experiência participar e contribuir para 
a evolução de um projeto desta magnitude, no qual tive a opor-
tunidade de testar e elaborar diversos cenários que envolvem o 
dia a dia de escritórios de contabilidade e empresas em âmbito 
nacional.

(Fonte: Tatiana Golfe é Especialista de Regra de Negócio da Questor, uma 
das principais provedoras de soluções tecnológicas voltadas à área de 

contabilidade fi scal do país e empresa participante do Grupo de Trabalho que 
desenvolve a plataforma do e-Social).

Projeto Piloto do e-Social:
Uma iniciativa que deu certo

Roni de Oliveira Franco (*)

E, por isso, muitas empresas estão mudando um processo 
que parece ser simples, mas que demanda bastante tem-
po de vários profi ssionais, o de assinatura de contratos. 

Você pode estar pensando: vários funcionários? Sim, porque a 
assinatura manuscrita não envolve somente o signatário. Ela 
demanda a compra, a impressão, o manuseio, a assinatura em 
si, o envio físico à outra parte interessada e o armazenamento 
do documento. E como essas companhias estão otimizando suas 
rotinas? Migrando esse processo para o digital.

As corporações, cada vez mais, usam o Certifi cado Digital para 
assinar contratos e demais documentos. E se a assinatura é feita 
por meio do Certifi cado, não há todas as etapas mencionadas re-
ferentes ao processo físico. Isso porque a cada uso do Certifi cado 
é gerada uma assinatura digital que tem mesmo valor jurídico da 
manuscrita garantido pela legislação brasileira. Ou seja: o papel dá 
espaço ao arquivo eletrônico e a caneta para o Certifi cado Digital.

Certo. Mas como uma empresa pode formalizar um contrato 
com uma outra que não tem Certifi cado Digital? Cerca de 25% 
das companhias, até mesmo as pequenas, já têm Certifi cado, 
porque o utilizam para o envio das obrigações fi scais. Esse dado 
deixa claro que migrar da assinatura manuscrita para a digital é 
muito mais uma questão de hábito do que de tecnologia.

Já pensou que maravilha poder formalizar um contrato estando 
na China e o seu parceiro aqui no Brasil? Ou ainda em alto mar? 
Com o Certifi cado é possível. Em 2013, durante uma travessia 
pelo atlântico, o velejador Beto Pandiani assinou digitalmente 

Formalização de negócios por 
meio da assinatura digital

Com a correria do dia a dia, cada minuto que conseguimos economizar do nosso tempo e o dedicamos 
a outra tarefa, seja profi ssional, seja pessoal, é importante. Falar assim parece clichê? E é, mas não 
deixa de ser a mais pura realidade em todo o mundo. Hoje, tudo o que é feito e pensado para otimizar 
o tempo, sem prejudicar a rotina empresarial, é muito valorizado

um contrato de patrocínio. Ele acessou o portal de assinaturas 
e com poucos cliques realizou a transação.

Outro exemplo importante é o da Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE), que modernizou o sistema de assina-
turas dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente 
Regulado (CCEARs) por meio do portal de assinaturas, onde 
esses e outros documentos podem ser assinados digitalmente 
via o Certifi cado Digital.

Em seis meses, foram assinados, aproximadamente, cinco mil 
contratos, que envolveram 141 empresas. O uso do Certifi cado 
Digital e do portal geraram uma economia de 35% devido à re-
dução do uso de papel, deslocamentos e autenticações. E não 
parou por aí. A efi ciência operacional melhorou também: antes, 
a formalização de um contrato demorava, em média, quatro dias 
e, agora, apenas um.

Quando o Certifi cado Digital é utilizado para a formalização 
de contratos o ganho é enorme para todos. As empresas envol-
vidas na transação reduzem custos e melhoram sua efi ciência 
operacional. E qual é valor de conquistar isso em tempos de 
crise? Imensurável. 

(*) É diretor Administrativo da Certisign.

Senac São Paulo oferece diversifi cada 
programação de eventos na área

de TI no segundo semestre
Agora no segundo semestre, 

o Senac São Paulo promove 
uma extensa programação de 
eventos na área de tecnologia 
da informação em diversas 
unidades do Estado, com 
profissionais que vão discutir 
empregabilidade, futuro do 
mercado e uso de algumas 
ferramentas. Em setembro, 
o Senac Digital Show, sob o 
tema Transformação Digital, 
reunirá especialistas das 
áreas de computação gráfica 
e internet para apresentar os 
principais conceitos relacio-
nados ao uso de tecnologias 
web para a Internet das 
Coisas. 

Neste período, ainda estão 
previstos o Senac Soluções Fu-

rukawa, Cisco - Certifi cações e 
tecnologias e Oracle - Soluções 
e Certificações. Os eventos 
são compostos por palestras, 
ofi cinas e workshops voltados 
para os profi ssionais da área de 
tecnologia da informação e de-
mais interessados no assunto. 
Para conferir a programação 
completa e se inscrever, acesse 
o Portal Senac: www.sp.senac.
br/agendaeventos.

Serviço: 
Senac Digital Show – setembro a 
outubro
Senac Soluções Furukawa – 23 a 
31 de agosto
Cisco - Certifi cações e tecnologias 
– 12 a 28 de setembro
Oracle - Soluções e Certifi cações 
- outubro
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Esta quinta é o quinto dia da lunação. Lua em mau aspecto com Vênus pode fazer surgir difi culdades nas relações. A 

Lua fi ca fora de curso durante toda a manhã até ingressar em Libra a tarde às 12h38 e o resto do dia deve ser de mais 

harmonia e cooperação. A noite promete ser mais divertida e bem animada. A Lua faz bons aspectos com Marte e com o 

Sol que aumenta a energia e dá grande vitalidade. Bom para terminar o dia fazendo aquilo que foi preparado durante os 

primeiros dias da semana. Tudo o que foi preparado pode ser realizado até o fi nal da semana, sem medo, pois vai dar certo. 
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Aproveite para realizar mudanças 
necessárias no trabalho, se não ob-
teve ainda bons resultados. Haverá 
uma boa disposição pela infl uência 
positiva da Lua, do Sol e de Marte. 
Qualquer alteração na rotina deve 
ser planejada, devagar e ser reali-
zada de forma bem-feita e pensada. 
67/567 – branco.

Os sentimentos estimulados darão 
uma forte energia pela manhã e 
maior força de vontade para obter as 
metas que foram traçadas nos dias 
anteriores. A Lua em Virgem fi ca fora 
de curso até depois do meio dia, por 
isso é melhor não esperar demais 
dos acontecimentos de manhã. 
57/457 – azul. 

O dia valoriza a liberdade e também 
amplia teimosia na defesa dos seus 
valores pessoais. Faça as melhorias 
necessárias cuidando melhor do 
lar e das pessoas que vivem nele. 
É uma fase importante para curtir 
o ambiente e rever amigos que es-
tavam afastados. 72/372 – amarelo.

Muita disposição e energia pela 
manhã com o bom aspecto entre a 
Lua, Sol e Marte. Bom para exercícios 
físicos e para iniciativas em geral. 
A Lua em Virgem fi ca fora de curso 
de manhã, por isso é preciso evitar 
a impaciência e não mudar nada 
na rotina até depois do meio dia. 
67/667 – azul.

Com o Sol em seu signo uma situação 
pode começar a se modifi car no setor 
material, um dinheiro a mais vai 
chegar depois do aniversário. A noite 
promete ser mais divertida e bem 
animada. A Lua faz bons aspectos 
com Marte e com o Sol que aumenta 
a energia e dá grande vitalidade. 
54/454 – amarelo.

A renovação de sua vida irá aconte-
cer até o fi nal de agosto. O Sol logo 
irá aumentar a disposição para agir 
e resolver situações que estejam 
perturbando sua rotina. Aguarde o 
seu aniversário para iniciar novas 
atividades e mudar sua vida como 
deseja e planeja. 94/594 – verde.

Pode contar com benefícios causados 
pelo aumento de prestígio no meio 
social. As conquistas pessoais serão 
ampliadas aos poucos nesta metade 
de agosto. O relacionamento social 
poderá trazer soluções que estão 
sendo esperadas há muito tempo. 
56/856 – cinza.

Lua em mau aspecto com Vênus 
pode fazer surgir difi culdades nas 
relações. A Lua fi ca fora de curso 
durante toda a manhã até ingressar 
em Libra a tarde às 12h38 e o resto 
do dia deve ser de mais harmonia 
e cooperação. Neste momento é 
necessário cuidar das questões 
materiais. 66/566 – azul.

A Lua em Virgem fi ca fora de curso 
toda a manhã, por isso é melhor 
não esperar demais dos aconteci-
mentos e nem mudar nada na rotina 
no fi nal desta quinta-feira. Novas 
perspectivas e desejos acalentados 
há tempos se realizarão em breve. 
76/376 – marrom.

Na intimidade poderá acontecer 
afastamento ou fugirá dos envolvi-
mentos. Precisa se integrar a novas 
ideias e aos ambientes novos que 
estão surgindo no seu dia a dia. 
Mesmo assim, pode haver excessiva 
meticulosidade pela manhã. 15/515 
– branco.

Uma associação poderá ser inicia-
da neste momento ou passar por 
alguma alteração. Aguarde depois 
que o Sol for para Virgem, seu signo 
oposto, deverá logo decidir-se sobre 
alianças, parcerias e sociedades. 
Uma união sentimental poderá ser 
alterada em breve. 86/886 – azul.

Não é um bom período para começar 
algo que ainda desejamos desenvol-
ver e ver crescer. Se tiver um plano 
em mente espere o momento certo 
para executá-lo. Sempre há uma 
dúvida quanto tem que escolher um 
caminho, mas na hora ouça a voz in-
terior e não vai errar 59/459 – violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 27 de Julho de 2017.  Dia de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, São Pantaleão, Santo Aurélio, Santa Natália, São Aurélio de 
Córdoba, Santa Maria Madalena Martinengo, Santa Vivência Generosa, 
e Dia do Anjo Nemamiah, cuja virtude é a saúde. Dia Nacional da 

Prevenção de Acidentes de Trabalho, Dia do Despachante e Dia 

do Motociclista. Hoje aniversaria o humorista Paulo Silvino que faz 
78 anos, o ator Benvindo Sequeira que nasceu em 1947, o ex-jogador 
de futebol Marcos Assunção que completa 41 anos e o ator Cássio Reis 
que nasceu em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é idealista e sensível. É uma pessoa 
intuitiva, imaginação fértil e criativa, que impressiona pelas suas ideias 
originais. Às vezes é reservado, excessivamente racional ou distante, mas 
na verdade pode estar escondendo grandes emoções. Pode alcançar a 
prosperidade em todos os setores, tem sonhos proféticos e muita lucidez 
nos atos da vida. Alcança destaque por sua bravura e grandeza; suporta 
o cansaço com muita coragem. No lado negativo pode ser traidor, fraco 
e atacar pessoas indefesas.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO- Muitos, segurança maior nas questões fi nan-
ceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser 
roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, 
sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, infor-
túnio. Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, 
irá superar difi culdades. Fazer parte de um bando e ser 
um ladrão, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Para não faltar dinheiro: Após cortar um limão ao 
meio esprema as duas partes até tirar todo o caldo. 
Colocar três moedas de qualquer valor em uma das 
metades e amarre em volta delas uma fi ta branca. Em 
seguida enterre-o num vaso de fl or qualquer. Repetir 
a cada seis meses para nunca faltar dinheiro.

ágina 8

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Últimas apresentações do espetáculo “Pobre 
Super-Homem, Avesso do Herói”. A peça do autor 
canadense Brad Fraser, com releitura de Jean 
Mendonça e inspirada na obra de Caio Fernando 
Abreu e de fotografi as do livro “Flexões, um estudo 
sobre a sexualidade plural”, de André Martins e 
João Zambom aborda de forma poética temas 
como HIV/AIDS e identidade de gênero, assuntos 
ainda tratados como tabus na nossa sociedade 
contemporânea, com o intuito de promover uma 
refl exão crítica sobre essas questões sociais. Na 
peça, David é um artista plástico bem-sucedido em 
crise de criatividade e decide retomar a profi ssão 
de garçom. Shannon é uma transexual infectada 
pelo HIV que sonha em fazer uma cirurgia de 
mudança de sexo. Kryla é uma jornalista bem-

Comédia
Na peça “Os Três Médicos”, um alopata, um 

homeopata e um hidropata disputam entre si a 
primazia da cura de um paciente terminal. Quan-
do ele é dado como morto, engalfi nham-se em 
acusações mútuas sobre qual dos métodos foi o 
causador do óbito. Com Paloma Oliveira, Diogenes 
Peixoto, Ricardo Sequeira, Roberto Francisco, 
Raul Andrade, Orias Elias e Walter Lins.

Serviço: Espaço Cultural Encena, R. Sargento Estanislau 
Custódio, 130, Jardim Jussara, Butantã, tel. 2867-4746. Sá-
bados às 20h30. Pague quanto puder. Até 26/08.

Rock
Luso apresenta o show “Cazuza, o Poeta Está 

Vivo”. A performance traz no repertório as com-
posições do artista amazonense com parceiros 
e hits de Cazuza, uma de suas referências. Com 
“Ynterkallado”, lançado há um ano, o cantor e 
compositor, com sua voz rascante, potente e vis-
ceral vem ganhando mercado na cena musical. As 
canções do artista, comercializadas pela One RPM, 
estão presentes nas principais plataformas digitais.

Serviço:Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Le-
opoldina, tel. 2574-7749. Segunda (31) às 20h30. Ingresso: R$ 40.

Reestreia
Sucesso de público a comédia “Cada Um Com 

Seus Pobrema”, com Marcelo Medici já é con-
siderado um clássico na carreira do ator. Com 
direção de Ricardo Rathsam, Medici interpreta 
oito personagens hilários e surpreende com sua 
agilidade e talento de mudar radicalmente de 
expressão e voz.

 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, 
Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Sextas e sábados, às 21h e aos 
domingos, às 19h. Ingressos: Sextas, R$ 50  e R$ 70, sábados, 
R$ 50 e R$ 90 e aos domingos, R$ 50 e R$ 80. Até  10/9.

Dia 4 de agosto acontece o show inédito “Eduardo 
Lages Convida”. O maestro do Rei Roberto Carlos, pia-
nista, arranjador e produtor musical, divide o palco com 
a cantora Rosemary em um show inédito, pautado por um 
refi nado repertório que passeia por entre a música popular 
brasileira e pela trajetória de cada um dos artistas. Neste 
projeto, Eduardo Lages, toca seu piano acompanhado pela 
bela voz de Rosemary. Entre um número e outro, Lages 
interage com a plateia e conta memoráveis passagens de 
suas experiências com alguns dos maiores artistas brasi-
leiros com quem já trabalhou. Roberto Carlos faz parte do 
repertório, como também de suas histórias e curiosidades 
reveladas ao público, além de canções compostas pelo 
próprio Lages gravadas por Roberto. Aliás, do repertório 
de músicas gravadas pelo Rei, 19 são do maestro. 

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel.  3611-3042. Sexta 
(4) às 21h30. Ingressos: de R$ 80 a R$ 120.

Cena de “Protesto”.

“Protesto”, o novo trabalho do 
Núcleo Artérias tem o objetivo 
de gerar um novo ponto de 
vista imagético e sensorial, o 
grupo convida o público a fruir 
a obra perto dos bailarinos

O Núcleo Artérias observou nos 
últimos anos diferentes práticas 
de transe para a pesquisa que dá 

base a esse espetáculo. Neste estudo, o 
grupo reconheceu princípios físicos co-
muns presentes em muitos rituais, como 
a desorientação do sistema vestibular, a 

vibração de tecidos corporais modifi cando 
o acionamento do sistema nervoso, a repe-
tição de padrões percussivos e práticas de 
chacoalhar para ativar fl uxos emocionais.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, 
Sexta (28) sábado (29)  às 21h30 e domingo (30) às 18h30. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). 
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Maestro do Rei

Cantora Rosemary e Eduardo Lages.

Um Fim
É hora de dizer adeus.
Algo em sua vida está prestes a terminar, pelo menos por enquanto. 
Poderia haver sentimento de tristeza e um vazio profundo, à medida 
que você sente esta decepção ao deixar ir. É importante expressar 
os seus pensamentos e sentimentos de forma criativa para permitir 
o fl uxo de cura.
Saiba que você, como todos os envolvidos, estão cheio de contradi-
ções e de complexidades que são interessantes e você é diferente 
de qualquer pessoa e é digno. Novos amigos positivos e inspiradores 
serão atraídos para qualquer um de vocês que escolha enviar esta 
vibração. Saiba que o que você está fazendo é realmente para o bem 
de todos, mesmo que, às vezes, não se sinta assim.
O Mantra para hoje é: “Estou deixando ir com amor o que precisa ser 
liberado, de modo que eu possa avançar para algo mais signifi cativo 
para mim.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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Tabus
sucedida, independente e procura entender as 
relações humanas. Violet e Matt, são proprietários 
de um restaurante onde todas as personagens 
transitam e vivem suas histórias. As personagens: 
Narrador, Benita e Bill, representam as memó-
rias, vivências e consciências das personagens 
durante todo o espetáculo. A história retrata os 
seres humanos, seus anseios e buscas em meio 
a virtualidade, solidão e ao caos da metrópole. 
Com Danilo Miniquelli, Felipe Lima, Fernando 
Benicchio, Keila Ribeiro, Luiza Lio, Renata Peron, 
Ricardo Almeida e Rodrigo Schorts.

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui Barbosa, 153, Bela 
Vista. Sábados às 19h e domingos às 20h. Ingressos: R$ 30 
e R$ 15 (meia). Até 31/07.

Espetáculo “Pobre Super-Homem

Avesso do Herói”
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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: ELISEU DE SOUZA SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/05/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz de Souza Santos e de Irene Pereira dos 
Santos. A pretendente: LEIDYANE RODRIGUES NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/01/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro do 
Nascimento e de Evaniza Rodrigues de Sousa.

O pretendente: LUCAS VANDERLEI LANCHA SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/02/1996, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Roberto Machado Silva e de Vania de Fatima 
Lancha Silva. A pretendente: BRUNA MARIA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/02/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Antonio da Silva e de 
Antonia de Sousa Rosa.

O pretendente: LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 12/06/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Soares de Oliveira e de Cleide 
Teixeira de Oliveira. A pretendente: CAROLINE DIAS FONTES, profi ssão: caixa, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 02/11/1994, residente 
e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, fi lha de Francisco Vieira de Sousa Fontes e de 
Silvania Dias de Assis Fontes.

O pretendente: SEVERINO LUIS DE ARAUJO, profi ssão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Pirpirituba - PB, data-nascimento: 20/02/1974, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba - SP, fi lho de Pedro Luis de Araújo e de Maria Gilda dos Santos. A 
pretendente: ROMILDA DA PAIXÃO, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/04/1967, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Olindo da Paixão e de Maria de Lourdes da Paixão.

O pretendente: ANTONIO OLIVEIRA FERREIRA, profi ssão: montador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Belmonte - BA, data-nascimento: 21/08/1956, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Ferreira e de Joana 
Oliveira Ferreira. A pretendente: RAILDA BARBOSA DE SOUZA, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Una - BA, data-nascimento: 16/04/1955, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Barbosa de Souza e de 
Francisca Barbosa de Souza.

O pretendente: MARCOS ANTONIO FERREIRA, profi ssão: líder de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 04/05/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Oliveira Ferreira e de Maria 
Raimunda Ferreira. A pretendente: LUCIANA GOMES DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/12/1976, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdevino José da Silva e 
de Elza Gomes da Silva.

O pretendente: MARCOS JOSÉ DA SILVA, profi ssão: armador, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Nova Olinda - PB, data-nascimento: 26/06/1983, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco José da Silva e de Maria Diolina 
Irmã Silva. A pretendente: PAULA SILVA DA COSTA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 10/07/1983, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lindomar Castro da Costa e 
de Ovanda Aparecida Fernandes da Silva.

O pretendente: ROMÁRIO DA SILVA FERREIRA SALGADO, profi ssão: separa-
dor de pedido, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/04/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flávio Ro-
berto Ferreira Salgado e de Maria Vanuza da Silva ferreira Salgado. A pretendente: 
JUSLEY MARTINS SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 19/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcos Vinicius Silva e de Eni Martins Silva.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA LOPES, profi ssão: técnico quimico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 16/09/1982, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jonas Lopes e de Ilda Fernandes da Sil-
va Lopes. A pretendente: ROSÂNGELA JOSEFA GOMES, profi ssão: auxiliar de pro-
dução, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/11/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Miguel Gomes e 
de Josefa Maria da Conceição Gomes.

O pretendente: ALEXANDRE DIAS DO AMARAL, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/09/1968, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Airton do Amaral e de Ivone Dias 
do Amaral. A pretendente: VANESSA APARECIDA EVANGELISTA PAREDIS, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/12/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Adão 
Paredis e de Darci Evangelista.

O pretendente: CHRISTIANO CARVALHO, profi ssão: escrevente cartórario, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/10/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco Rodrigues Carvalho 
e de Iraci Carvalho. A pretendente: MARIA ISABEL PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
operadora de rebobinadeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 02/07/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco Jucieux Pereira da Silva e de Maria Aparecida Monteiro.

O pretendente: RODRIGO BRAZ PADOVAN DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar 
técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/11/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Padovan 
do Nascimento e de Daniela Braz da Silva. A pretendente: THAIZE SILVA SANTOS, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, da-
ta-nascimento: 11/05/1994, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Ernesto 
Manoel dos Santos e de Ana Quiteria da Silva.

O pretendente: ANDRÉ COÊLHO SANTOS, profi ssão: marceneiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fausto Domingos Santos e de Julia Maria Coêlho. 
A pretendente: ANDRÉIA BUENO DA SILVA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/11/1977, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elza Bueno da Silva.

O pretendente: MANOEL ELIAS DA SILVA FILHO, profi ssão: operador de empilha-
deira, estado civil: solteiro, naturalidade: Gameleira - PE, data-nascimento: 11/10/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Elias da Silva e de 
Maria Rosa dos Santos Silva. A pretendente: LAUDICÉIA MARIA FELIX DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Água Preta - PE, data-nascimento: 
19/08/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Joaquim 
Felix da Silva e de Maria José Santos da Silva.

O pretendente: HUGO CESAR GOMES DOS SANTOS, profi ssão: operador de máqui-
nas, estado civil: divorciado, naturalidade: Aracaju - SE, data-nascimento: 31/03/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Paz dos Santos 
e de Nivalda Gomes dos Santos. A pretendente: ANGELICA GOMES DE PROENÇA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Apucarana - PR, data-nascimento: 
26/03/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de e de Laurinda 
Gomes de Proença.

O pretendente: GABRIEL TRAJANO CABRAL, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/2001, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Cabral Neto e de Damiana 
Trajano Cabral. A pretendente: ALESSANDRA DOS SANTOS FEITOSA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/11/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Alves Feitosa e de 
Sônia Maria dos Santos Feitosa.

O pretendente: GEOVANE JORGE FRANCISCO, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/06/1992, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, fi lho de Jose Francisco Filho e de Ana Maria Jorge Francisco. A 
pretendente: ARIANE BARBOSA SOARES, profi ssão: atendente de loja, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/03/1998, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademar Soares e de Vilma Barbosa Soares.

O pretendente: NIANDISON GABRIEL CORDEIRO DE VASCONCELOS, profi ssão: 
auxiliar de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: Caruaru - PE, data-nascimento: 
01/01/1994, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de José Nildo Bezerra de 
Vasconcelos e de Cícera Luiza Cordeiro Vasconcelos. A pretendente: MARIA CECILIA 
MERGULHÃO DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Celso Alves de Oliveira e de Marili Mergulhão da Silva.

O pretendente: CLEITON SOUSA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: impermeabilizador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/05/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar Pereira da Silva e de 
Rosângela Domingues de Sousa. A pretendente: LUANA ALVES DE SOUSA, profi s-
são: arrematadeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Alves de 
Sousa e de Maria Gorete de Lima.

O pretendente: DANILO RIBEIRO PEREIRA, profi ssão: soldador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/06/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Damião Pereira e de Gessi Ribeiro Pereira. A 
pretendente: LUCILENE ALVES DE SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/01/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Alves de Sousa e de Maria Gorete de Lima.

O pretendente: ANTONIO MARCOS DELGADO, profi ssão: manobrista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Mossoró - RN, data-nascimento: 12/02/1971, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Martins Delgado e de Teresinha 
Pinheiro Delgado. A pretendente: CÉLIA MARIA DE FRANÇA, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ipanguaçu - RN, data-nascimento: 28/07/1977, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Oliveira Bezerra de França e 
de Raimunda Lourenço de França.

O pretendente: ÁLYSSON SILVA MAGALHÃES DE JESUS, profi ssão: operador de 
caixa, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/04/1996, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Adailson Paulo Magalhães de Jesus e 
de Sueli da Silva Santos. A pretendente: CAROLINA ROSA RODRIGUES, profi ssão: 
jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Cesar 
Rodrigues e de Maria Alaide Rosa Rodrigues.

O pretendente: LION DO AMARAL FALCÃO, profi ssão: empresário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 15/11/1989, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Antonio do Amaral Falcão e de Vanilda Afonso do Amaral Falcão. A 
pretendente: MICHELE MOURA DA SILVA, profi ssão: assistente comercial, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/06/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cicero da Silva e de Maria de Lourdes Moura.

O pretendente: ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/07/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Raimundo dos Santos e de Damaris 
Alves da Silva Nascimento. A pretendente: SCARLATY RODRIGUES FONTOURA 
BARBOSA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 25/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Luiz Antonio Barbosa e de Sonia Rodrigues de Fontoura.

O pretendente: LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: pesador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/11/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Tania Rodrigues da Silva. A pretendente: 
MICHELE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 23/01/1987, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Moacir Joaquim da Silva e de Edite Ferreira da Silva.

O pretendente: DIEGO DA SILVA PEIXOTO, profi ssão: salva vidas, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ideraldo Luiz de Souza Peixoto e de Antonia 
Felicia da Silva Peixoto. A pretendente: TALITA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/04/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Xavier de 
Oliveira e de Jesuina Angelica da Silva Oliveira.

O pretendente: ERISVALDO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Serrolândia - BA, data-nascimento: 22/03/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Evaldo Ferreira da Silva e de Helenita 
Maria da Silva. A pretendente: GISLENE DOS SANTOS SILVA, profi ssão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Barueri - SP, data-nascimento: 07/02/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Ferreira da Silva e de Maria 
Dionisia Corrêa dos Santos.

O pretendente: DANIEL PEREIRA, profi ssão: operador de máquina, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 27/03/1987, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Altemiro Aparecido Pereira e 
de Devanete José Pereira. A pretendente: KELLY DO CARMO ASSUNÇÃO, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson dos 
Santos Assunção e de Maria Rosangela do Carmo.

O pretendente: JOSE ALBERTO NOGUEIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/01/1962, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair Nogueira e de Delzira de Jesus 
Nogueira. A pretendente: MARIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ibitiara - BA, data-nascimento: 24/01/1968, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Olinto Alves de Oliveira e de Julinda 
Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: KLEBER NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/02/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Clebio Julio Barros da Silva 
e de Maria Izabel Nascimento Soares. A pretendente: AMALIA BEATRIZ MAIA DOS 
SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 09/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Jideval Gomes dos Santos e de Luciene Maia dos Santos.

O pretendente: HENRIQUE MANOEL DE CAMPOS, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 27/12/1992, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cicero de Campos e 
de Zilda Barboza Manoel de Campos. A pretendente: RAQUEL BATISTA DE SOUSA, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 17/09/1984, residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de Aldecio Batista de 
Sousa e de Tania Batista de Sousa.

O pretendente: THIAGO DA SILVA SOUZA, profi ssão: mecânico alinhador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 06/05/1993, residente e domi-
ciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Jurandir Joaquim de Souza e de Rosa Maria da Silva. 
A pretendente: ALDIA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos - SP, data-nascimento: 21/05/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Claudia de Souza.

O pretendente: LEANDRO ALVES LINS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 20/06/1994, residente e domiciliado 
em Poá - SP, fi lho de Marcio Lins e de Helena Alves Portal Lins. A pretendente: ANGELICA 
TOMAZ GOMES DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 11/02/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Damião Augusto Gomes de Souza e de Miriam Pereira Tomaz de Sousa.

O pretendente: JEDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: técnico de infor-
matica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/07/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jackson Rodrigues dos 
Santos e de Claudia Barros dos Santos. A pretendente: LARISSA BARBOSA COU-
TINHO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 18/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Juarez Antunes Coutinho e de Andrea Rangel Barbosa dos Santos.

O pretendente: JOSEILTON DE FIGUEIRÊDO, profi ssão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Ibotirama - BA, data-nascimento: 16/12/1987, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Neusa de Figueirêdo. A pretendente: SILVIA DE SOUZA 
BAPTISTA ALVES, profi ssão: educadora física, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 13/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Silvio Baptista Alves e de Vera Lucia de Souza Alves.

O pretendente: JONAS FERNANDO DE LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 15/02/1995, residen-
te e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Elizabete Fatima de Lima. A pretendente: 
ÁGDA RIOS RAMOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 05/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Batista Ramos e de Elenizia Rios da Silva.

O pretendente: HERLON ALMEIDA DE SOUSA, profi ssão: mecânico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna - BA, data-nascimento: 05/04/1989, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Egnaldo Almeida de Sousa e 
de Elza Maria Almeida de Sousa. A pretendente: ALINE HELEN OLIVEIRA SILVA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Iguaí - BA, data-nascimento: 
24/07/1991, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Leci Oliveira Silva e de 
Aldanice Ramos de Oliveira.

O pretendente: DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA, profi ssão: líder de ofi cina, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/03/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Donizetti Luiz de Oliveira e de Divanet-
te Moreno de Oliveira. A pretendente: ALADIA FRANCO DA SILVEIRA, profi ssão: 
agente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
Franco da Silveira e de Joselina Franco da Silveira.

O pretendente: MANOEL ALMEIDA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Brumado - BA, data-nascimento: 31/01/1952, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Calixto Almeida e de Marcionila Rosa de Almeida. A 
pretendente: ETIENE ALVES EXPINDOLA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 26/07/1969, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira Expindola e de Maria Pereira Alves.

O pretendente: MURILO ALVES DE CARVALHO, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/01/1988, residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de Wilmar Fernandes de Carvalho e de Joana Angelica 
Alves de Souza Carvalho. A pretendente: BRUNNA CARLOS NASCIMENTO, profi s-
são: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 21/08/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Osvaldo Nascimento e de Vera Lucia Carlos Nascimento.

O pretendente: UANDSON MARTINS MUNIZ, profi ssão: repositor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Pedra - PE, data-nascimento: 27/01/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvan José Muniz do Nascimento e de Maria 
José Martins Muniz. A pretendente: JÉSSICA CAROLINE CARDOSO MORAES, pro-
fi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-
nascimento: 13/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Moraes e de Rosana Alves Cardoso.

O pretendente: ÉMERSON MORAIS DE MEDEIROS, profi ssão: psicologo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Limoeiro - PE, data-nascimento: 04/02/1983, residente e domicilia-
do em Arujá - SP, fi lho de Gabriel José de Medeiros e de Margarida Morais de Medeiros. 
A pretendente: MARYANA DA SILVA ARROJO, profi ssão: securitária, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Aurelio Arrojo e de Ivone Alayde da Silva.

O pretendente: ACINDOR FRANCISCO SOARES, profi ssão: operador de empilha-
deira, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/08/1971, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pedro Soares 
e de Desondina Olímpia Soares. A pretendente: ANÁLIA APARECIDA FERNANDES, 
profi ssão: assistente de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo - SP, data-nascimento: 25/12/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Milton Fernandes e de Josefa de Oliveira Fernandes.

O pretendente: ILDIONETO ALVES DE SOUZA, profi ssão: pedreiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Barra do Mendes - BA, data-nascimento: 30/09/1988, residente 
e domiciliado em Pirajuí - SP, fi lho de João Alves de Souza e de Maria Milza Rosa 
de Souza. A pretendente: ELISÂNGELA DE LUCAS MARTINÊZ, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/04/1977, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Augusto Martinez 
e de Adelina Carvalho de Lucas Martinez.

O pretendente: ANTÔNIO JOSÉ DE LIMA E SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Limoeiro do Norte - CE, data-nascimento: 29/12/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Nonato da Silva e de 
Terezinha Rosa de Lima e Silva. A pretendente: TELMA PEREIRA ALVES, profi s-
são: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Pedra Azul - MG, data-nascimento: 
12/03/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdivino 
Martins Alves e de Maria Lourdes de Jesus.

O pretendente: WESLLEY MORAES LIBERATO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/03/1990, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cleber Moraes Liberato e de Andréia 
Aparecida da Silva Liberato. A pretendente: HERICA DE FATIMA FERREIRA, profi s-
são: auxiliar de oftalmologista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 18/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Ferreira e de Diva de Fatima Ferreira.

O pretendente: ARMANDO GONÇALVES FERNANDES, profi ssão: vendedor técni-
co comercial, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/12/1955, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Avelino Fer-
nandes e de Eliza da Conceição Gonçalves. A pretendente: CRISTIANE DARLENE 
DOS SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 05/12/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Anamaria dos Santos.

O pretendente: EDNELTON FREIRE DA SILVA, profi ssão: supervisor de instalação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/06/1986, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Freire da Silva 
e de Maria da Gloria de Lima Silva. A pretendente: LETÍCIA BARROS DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 26/01/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Reginaldo Tavares da Silva e de Cleonice Barros da Silva.

O pretendente: ANGELO ROBERTO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de recebimentos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Roberto da Silva e 
de Maria José da Conceição. A pretendente: KELLEM PERES POENTE, profi ssão: 
auxiliar de serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, da-
ta-nascimento: 12/09/1980, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Nelson 
Jacomo Poente e de Luzia Peres Poente.

O pretendente: ANA PAULA ROSA, profi ssão: conferente, estado civil: divorciada, na-
turalidade: Araxá - MG, data-nascimento: 12/04/1973, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Terezinha de Fatima Rosa. A pretendente: ELISANGELA 
PEREIRA ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 10/06/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jeremias Trigueiro Alves e de Sufi a Pereira Alves.

O pretendente: ANDRÉ LUÍS BERNARDI, profi ssão: fi scal de pátio, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/01/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wlaumir Bernardi e de Maria Cicera de Lima. A 
pretendente: MÔNICA ROQUE DE MENEZES, profi ssão: encarregada de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Lagoa de Itaenga - PE, data-nascimento: 18/05/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ezequiel Luiz de Menezes 
e de Maria Roque de Menezes.

O pretendente: ISRAEL PATROCINIO LIMA, profi ssão: ajudante de instalação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Serrinha - BA, data-nascimento: 12/03/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Rosa Lima e de Maria Madalena 
do Patrocinio Lima. A pretendente: NELIANA SOUZA, profi ssão: agente comunitaria de 
saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/07/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Selma Souza.

O pretendente: VALDEMAR FERREIRA ALVES, profi ssão: pedreiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Boa Nova - BA, data-nascimento: 17/05/1970, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maurilio Ferreira Alves e de Rauzina Maria 
de Jesus. A pretendente: SOLANGE ALVES DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Araripina - PE, data-nascimento: 02/07/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Eugenio dos Santos e de Maria 
Vilani Alves dos Santos.

O pretendente: ROBSON SILVA SANTOS, profi ssão: aplicador de adesivo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/03/1983, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson Silva Santos e de Marcia Regina 
dos Santos. A pretendente: JANAINA RODRIGUES PAULINO, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/07/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Fernandes Paulino e 
de Elaine Rodrigues Paulino.

O pretendente: FERNANDO ALVES FRAJUCA, profi ssão: orientador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1979, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Fernandes Frajuca e de Maria 
Sebastiana Alves Frajuca. A pretendente: BRUNA THAMIRIS COSTA DE MOURA 
ROCHA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 06/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Antonio Maria Rodrigues Rocha e de Bernadete Costa de Moura.

O pretendente: OTAVIO CAVALCANTI BARBOSA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vicência - PE, data-nascimento: 06/10/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juarez Cavalcanti Barbosa e de Nair 
Severina Barbosa. A pretendente: RUTE MARIA DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: au-
xiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Palmares - PE, data-nascimento: 
18/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cicero 
de Oliveira e de Marluce Maria da Silva.

O pretendente: THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS, profi ssão: farmaceutico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/02/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dionizio Paulo dos Santos e de 
Maria do Socorro Cordeiro dos Santos. A pretendente: MARIANA ESMAIL SENRA, 
profi ssão: técnica de farmacia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 22/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Miguel Rodrigues Senra e de Sonia Maria Esmail.

O pretendente: SONIVALDO DA SILVA SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 11/11/1955, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos José dos Santos e de Valdete da 
Silva Santos. A pretendente: DINORÁ HORA VALLU, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Wagner - BA, data-nascimento: 25/03/1953, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Guimarães Vallu e de Edelzuita 
da Hora Vallu.

O pretendente: WAGNER RAMOS DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Triunfo - PE, data-nascimento: 09/01/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando Alves da Silva e de Helena Ramos da 
Silva. A pretendente: CARMINA DOMINGUES NOGUEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Acopiara - CE, data-nascimento: 04/10/1990, residente e do-
miciliada nesta Capital - SP, fi lha de Dorgivan Domingues Nogueira e de Maria Valdinete 
Guedes Nogueira.

O pretendente: REGINALDO DE JESUS ROCHA, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 03/05/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Soares Rocha e de Valdecí 
Maria de Jesus Rocha. A pretendente: SIRLEIDE DE CARVALHO HIPÓLITO, profi s-
são: assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: Mata de São João - BA, 
data-nascimento: 11/06/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Valdomiro Santos Hipólito e de Hildete Gomes de Carvalho.

O pretendente: GILMAR DE ALMEIDA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Senhor do Bonfi m - BA, data-nascimento: 03/07/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Manoel da Silva e de Sonia Maria de Almeida 
Silva. A pretendente: ADRIANA PAIVA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1980, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lauci Paiva Silva e de Jailda Alves da Silva.

O pretendente: PAULO ROBERTO VIANA, profi ssão: pintor de autos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Aparecida - SP, data-nascimento: 08/09/1970, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Laurindo Viana e de Maria José Viana. 
A pretendente: DENISE DE CARVALHO MONTEIRO MACIEL, profi ssão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/10/1994, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Manoel Monteiro 
Maciel e de Marcia de Carvalho.

O pretendente: CLAYTON SOARES PEIXOTO DA SILVA, profi ssão: servidor público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/10/1978, residen-
te e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Joaquim Soares da Silva e de Maria Ilêda Pei-
xoto da Silva. A pretendente: DAIANE BEZERRA BRAGA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/01/1988, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Braga e de Ana Lucia Bezerra.

O pretendente: ELIAS EMIDIO DOS SANTOS, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/08/1984, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Emidio dos Santos e de Maria 
Helenita de Jesus dos Santos. A pretendente: TATIANA GOMES DE SALES, profi s-
são: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 26/02/1985, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de 
Edvaldo Francisco de Sales e de Maria de Fatima Gomes do Nascimento.

O pretendente: PAULO RICARDO RAMOS, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1984, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de José Ramos Neto e de Jací Bernardo Ramos. A pretendente: JA-
CKELINE SIQUEIRA DA SILVA, profi ssão: técnica em química, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/06/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Peres da Silva e de Marcia Siqueira da Silva.

O pretendente: WALLACE FELIPE DE OLIVEIRA, profi ssão: servente do cozinha, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/11/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Patricia de Oliveira. A pretendente: 
JESSICA DA SILVA RIBEIRO, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/09/1995, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adeir da Silva Ribeiro e de Luciana da Silva.

O pretendente: WANDERSON FREITAS DA SILVA, profi ssão: assistente de logís-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: Vila Velha - ES, data-nascimento: 29/01/1987, 
residente e domiciliado em Mogi das Cruzes - SP, fi lho de José Alves da Silva e de 
Maria Aparecida Freitas da Silva. A pretendente: CLEONICE CRISTINA DA COSTA, 
profi ssão: vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Liberalino 
Bernardo da Costa e de Marta Rosa da Costa.

O pretendente: ALEX FERNANDES, profi ssão: mecânico de manutenção, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 07/02/1982, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Fernandes e de Nilza Apa-
recida de Oliveira. A pretendente: GLAUCIA CALDEIRA PEREIRA, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 20/02/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Pereira e 
de Maria Suzanilda da Silva Caldeira Pereira.

O pretendente: FRANCISCO XAVIER GOMES DA SILVA, profi ssão: perfi lador, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Santo Sé - BA, data-nascimento: 03/07/1964, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gomes da Silva e de 
Caetana Maria Alves. A pretendente: JACIARA RODRIGUES MACEDO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Sítio do Mato - BA, data-nascimento: 04/05/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eraldo Macêdo de Jesus 
e de Anelice Pereira Rodrigues Macêdo.



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
 

ou ligue para
www.netjen.com.br

netjen@netjen.com.br

Continuação

Página 10 São Paulo, quinta-feira, 27 de julho de 2017

        

Benedito Aparecido Morelli - 

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: CID APARECIDO DE ALMEIDA CUNHA, -
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/05/1975, residente e 

LEILA NUNES SILVA, -
teira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/04/1978, residente e domiciliada 

O pretendente: AMILTON MARCONI DEZUANI,
divorciado, naturalidade: Salmourão - SP, data-nascimento: 14/01/1956, residente e do-

Dezuani. A pretendente: ELAINE GONÇALVES DOS SANTOS, -
ria individual, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 

-

O pretendente: ÉRICK ANDRÉ SILVA DA CRUZ, -
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/06/1993, residente e domiciliado nes-

A pretendente: PATRÍCIA ALVES DO NASCIMENTO, -
teira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 03/06/1998, residente e domiciliada neste 

O pretendente: WILLIAN RODRIGUES PACHECO FONTES, profissão: recep-
cionista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 

-
VALÉRIA 

DE OLIVEIRA SANTOS, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
Pedro II - PI, data-nascimento: 13/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 

Oliveira.

O pretendente: KELISSON SABINO PORTO,

Sabino Porto. A pretendente: GISLEINE PEREIRA DOS SANTOS, -
reira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/05/1987, 

Pereira dos Santos.

O pretendente: MARCIEL CORREIA DOS SANTOS, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ubatã - BA, data-nascimento: 19/07/1991, resi-

THAYNA SANTOS DE OLIVEIRA, 

- SP, data-nascimento: 11/09/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São 

Santos.

O pretendente: JOSE SILVA DE AGUIAR,
naturalidade: Brumado - BA, data-nascimento: 12/01/1953, residente e domiciliado nes-

Silva. A pretendente: TEREZINHA COSTA CAMPOS,

O pretendente: JOSÉ AILTON DE FRANÇA JUNIOR,
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/03/1992, residente e 

SUELEN GOMES DE MAGALHAES,
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-

O pretendente: SERGIO DUARTE DE ANDRADE JUNIOR,
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/02/1988, resi-

JANAINA ARMANDO DO 
NASCIMENTO,

-

O pretendente: TIAGO BARBOZA DA SILVA,
naturalidade: Pesqueira - PE, data-nascimento: 25/12/1988, residente e domiciliado neste 

Silva. A pretendente: ANACLETE RODRIGUES DA SILVA,
-

O pretendente: RAFAEL NERINHO MINGORAZI,

ANELICE NEVES DE SOUZA,
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/09/1990, residente e domiciliada 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
 

Roberto de Almeida - 

O pretendente: LEANDRO RAPOSO REZENDE, solteiro, cientista da computação, natural 
de São Bernardo do Campo - SP, nascido em 22/01/1990, residente e domiciliado neste 

pretendente: MARCELLA MARIA SPOSITO, 

O pretendente: CLAYTON SOARES MIRANDA, 

HELOISA DI NAPOLI 
RAMOS, solteira, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, nascida em 24/08/1974, 

O pretendente: EDUARDO GONÇALVES COSTA, 
Bernardo do Campo - SP, nascido em 05/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito 

THAÍS 
GIL MACHADO E SILVA, 

O pretendente: ROBSON ALVES DE SOUZA, solteiro, representante comercial, natural de 

MARINA LOU-
REIRO, solteira, recepcionista, natural de São Paulo - SP, nascida em 15/12/1978, residente 

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE KRONEMBERGER, solteiro, gerente de tecnologia, 

DANIELLE 
HALAX AMARO, -

O pretendente: FERNANDO MITSUO ZAMBRANO HORIE, solteiro, advogado, natural de 

VANESSA 
EL MIR ARIDA, 

O pretendente: EDUARDO VIANA DOS SANTOS,
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 

pretendente: LIGIA AMODIO,
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/05/1978, residente 

Amodio.

O pretendente: FRANCISCO DA SILVA ALENCAR,
civil: solteiro, naturalidade: em Campos Sales - CE, data-nascimento: 13/12/1971, 

GILVONEIDE MARTINS DA SILVA,

O pretendente: CAIO MAKOTO FERREIRA KAWASHAKI, profissão: contador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari - SP, data-nascimento: 

MAYARA BORGES GAVASSA, profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/03/1993, residente e 

O pretendente: ROBERTO CARNEIRO BARROS,
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 17/07/1978, residente e 

LUCIENE MURCIA MARQUES DOS 
SANTOS,

dos Santos.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA LINHAM,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 

VANESSA 
MARUO MOREIRA,
São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 02/07/1989, residente e domiciliada no 

 
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: FELIPE GRANJA DE OLIVEIRA,
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 16/10/1991, residente e 

BRUNA BEZERRA VIEIRA,

O pretendente: JADER LIRA RODRIGUES,
civil: solteiro, naturalidade: em Paranavaí - PR, data-nascimento: 12/08/1985, residente 

GABRIELA NANA COLANERI,

O pretendente: WILLIAM HIDENARE ARAKAWA,
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 05/09/1982, 

SUZI HAYASHI,
solteira, naturalidade: em Diadema - SP, data-nascimento: 27/03/1980, residente e 

O pretendente: FABIO IGNACIO RAFAEL,
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 26/04/1976, residente 

RITA DE CASSIA DOS SANTOS,
analista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 

O pretendente: VINICIUS BRENTAN,

Cristina Rossi Brentan. A pretendente: VERIDIANA IAÑEZ,
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 

O pretendente: MAIKEL SAM-SIN,

SUZANA AYUMI YOSHIDA,
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 

O pretendente: DENILSON ALEXANDRE DE MORAES,

CLÁUDIA REGINA 
GOMES LIRA,

O pretendente: DANIEL BAZARIN, 

Catini Francisco Bazarin. A pretendente: MARIA HELENA DA SILVA,
assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-

O pretendente: ERIVALDO DE JESUS,

WANDA CAETANA DOS SANTOS,

O pretendente: HELIO SANDRO PRATA FERNANDES,
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 04/04/1974, residente e 

Fernandes. A pretendente: RITA DE CÁSSIA SOUZA,
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 29/09/1978, residente 

O pretendente: WELLINGTON SILVEIRA MORAES, 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 15/09/1989, residente e 

LUANA DA COSTA DE OLIVEIRA, 

O pretendente: IGOR ALVES DE ALMEIDA,
naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 06/05/1994, residente e 

pretendente: INGRID CAROLINE SOARES CAMPOS,
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/12/1997, residente 

O pretendente: VINÍCIUS CERQUEIRA,

LEILA RODRIGUES SIMÕES,

O pretendente: PAULO VICTOR LEITE DA SILVA,
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 14/09/1989, 

Leite da Silva e de Audeni Leite da Silva. A pretendente: CAROLINE SAMPIETRI 
BEZERRA,
Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1992, residente e domiciliada em São Caetano do 

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO CADAMURO, solteiro, militar, natural de Agudos - 

FABIANA 
RIBEIRO DA SILVA, solteira, comerciante, natural de São Paulo - SP, nascida em 

O pretendente: RODRIGO CANIATTI ALBUQUERQUE, solteiro, administrador de 
empresas, natural de São Bernardo do Campo - SP, nascido em 26/02/1988, resi-

ANA CAROLINA ESTEVÃO, 
solteira, advogada, natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida em 12/05/1987, 

O pretendente: LEOMAX SOUSA DA SILVA, solteiro, bombeiro, natural de Cubatão 

LILIAN NASCI-
MENTO LEITE, 

Sonia Aparecida Leite.

O pretendente: FERNANDO MITIO KAWAKAMI, solteiro, analista de testes, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 28/06/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 

KELLY ALVES DE 
LIMA, solteira, analista jurídica, natural de Lençois Paulista - SP, nascida em 02/12/1985, 

Raquel Pires Corrêa Alves de Lima.

O pretendente: CARLOS ANDRÉ GUEDES SIQUEIRA, solteiro, business intelligence 

FERNANDA APARECIDA ANDRADE 
MAGALHÃES, 

Eugenia Andrade Lelli.

O pretendente: RENAN SOUTO TAVORE, solteiro, comerciante, natural de São 

ALINE 
LEITE FOGAÇA FABRO, 

1ª VC – Reg. Lapa. - -07.2012. 
- Lapa, Estado de São 

Paulo, Dr(a). Lúcia MARCIO DE 
MORAES SANTOS, CPF. 318.046.708- -5 que EST Empreendimentos e Suportes 
Tec. e Educacionais LTDA ação Monitória
objetivando o recebimento de R$ 3.769,56 (Dez/2012), oriundos do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o requerido em lugar ignorado, 

pagamento, sob pena de conversão de mandato 

SP., 22.06.2017 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias-Processo Nº 1069711-81.2014.8.26.0100 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) Alco Ferramentas, Ferragens, Importação e Exportação Ltda, CNPJ
61.765.459/0001-70, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de
Condomínio Edifício Garagem Florêncio de Abreu, para cobrança da quantia de R$ 4.576,12
(07/2014), a ser corrigida e acrescida das cominações legais, que decorrem da ausência de
pagamento das despesas condominiais ordinárias e/ou extraordinárias e fundo de reserva do edifício
autor, tudo conforme descrito na petição inicial. 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.                            (27 e 28)

2ª RP. 
-34.2012.8.26.0100 - 1334/12. 

Registros Públicos, do Foro Central Cível
na forma da Lei, etc. Valdir Aufo do Nascimento ou Valdir Orphão do 
Nascimento, Sandra Regina Capel do Nascimento, Ivani Ferreira da Silva e Edson Roberto Berti, 
Fabio Chacon Guadagnani e Mercia Chacon, Rogerio Ferreira Rosa, Antonia Morales Romero, 
Luiz Romero Pine, Jose Macedo e Maria Mendes de Macedo, C. Jose Moreira e Esperança de 
Oliveira Saavedra
cônjuges e/ou sucessores, que Luciano de Almeida Soeiro, Eloiza Tavares Soeiro ajuizou(ram) ação 
de USUCAPIÃO - 

legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

 

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. - 
0018198- - São 

 
WALDEMIR APARECIDO FERNANDES, CPF 916.400.088- -9, 

que por parte de Associação Santos Dumont de Educação e Cultura ta uma ação 
Ordinária que encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença, para o pagamento da 

-
fluir após os 20 (vinte) dias supra, 

 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de março de 2017. 

5ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara. -  
-16.2016.8.26.0003. 

Regional III -   
CHEHADE TARCHA, MARTA TARCHA, ESPÓLIO DE CÉSAR CORAIN e 

ESPÓLIO DE SALIME SAAD  e 
ação de Procedimento Comum por parte de ISMAEL 

JANUÁRIO e s/m MARISA BENITE JANUÁRIO, bem como contra ao Espólio de 
Outros, objetivando a Adjudicação do imóvel descrito como: um terreno 

-  a Rua Santa Cruz, por 22,50m 
da frente aos fundos, tendo nos fundos igual largura da frente, 
CRI da Capital. Encontrando-  
para os atos e termos da ação proposta e para que, no 

 
 

extrato, afixa  Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 31 de maio de 2017. 

8ª VC – Reg. Santana. - -
o Foro Regional I - Santana, Estado de 

EZI 
TEIXEIRA DE MEDEIROS -04, que INSTITUTO DE EDUCAÇÃO NEOLATINO 
LTDA ação de Procedimento Sumário, para COBRANÇA da quantia de R$ 

ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, 

ma da lei. 
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DESCONTO DE HORAS NEGATIVAS
Empresa pode descontar o acumulo de horas negativas que o funcio-
nário somou ao longo dos anos na empresa, em virtude da demissão. 
Como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA FOI DIAGNOSTICADA COM DOENÇA GRAVE PRÉ-EXIS-
TENTE, PODE SER DEMITIDA?

Esclarecemos que perante a legislação trabalhista e previdenciária não 
há impeditivo para rescisão contratual salvo exame médico demissional 
inapto ou previsão em convenção coletiva.

FÉRIAS VENCIDAS DO APOSENTADO POR INVALIDEZ
Funcionário foi aposentado por invalidez e possui férias vencidas, 
como proceder para regularizar? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDIU DEMISSÃO SEM AVISO PRÉVIO
Funcionário pediu demissão alegando ser contratado por 
outra empresa, como proceder em relação ao aviso prévio? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHER SOBRE O TOTAL DA RECEITA DO MÊS
Profissional liberal recolhe a contribuição como autônomo pelo teto 
mesmo não alcançando o total da receita. Poderá recolher sobre a 
receita líquida ocorrida no mês? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUSÊNCIA PARA CONSULTA
Funcionária foi ao médico e voltou ao trabalho apresentando ates-
tado do período. A empresa pode descontar a ausência? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
Existe previsão legal que estipula prazo para devolução de valores 
descontados indevidamente no salário mensal do funcionário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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