
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Terça-feira,
08 de agosto de 2017

Ano XV – Nº 3.443

“Para falar ao vento 
bastam  palavras; 
mas para falar 
ao coração são 
necessárias obras”.
Padre Antônio Vieira (1608/1697)
Orador português

BOLSAS
O Ibovespa: +1,56% Pontos: 
67.939,65 Máxima de +1,71% 
: 68.043 pontos Mínima de 
-0,02% : 66.887 pontos Volu-
me: 7,89 bilhões Variação em 
2017: 12,81% Variação no mês: 
3,06% Dow Jones: +0,12% Pon-
tos: 22.118,42 Nasdaq: +0,51% 
Pontos: 6.383,77 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1248 Venda: R$ 3,1253 
Variação: -0,07% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,19 Venda: R$ 3,29 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1261 Venda: R$ 
3,1267 Variação: +0,14% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1200 
Venda: R$ 3,2670 Variação: es-
tável - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,05% ao 
ano. - Capital de giro, 13,36% ao ano. 
- Hot money, 1,40% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.264,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: estável - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,500 
Variação: +0,16%.

Cotação: R$ 3,1400 Variação: 
-0,22% - Euro (17h34)  Compra: 
US$ 1,1793   Venda: US$ 1,1794   
Variação: +0,18% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6840 Venda: R$ 
3,6860 Variação: +0,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6470 Ven-
da: R$ 3,8300 Variação: +0,08%.

Futuro: +1,86% Pontos: 68.150 
Máxima (pontos): 68.225 Míni-
ma (pontos): 66.995. Global 40 
Cotação: 947,332 centavos de 
dólar Variação: estável.

O presidente Michel 
Temer assinou ontem 
(7), um protocolo de 

intenções para ceder parte 
da área do Campo de Marte 
à prefeitura de São Paulo. 
No terreno, de pouco mais 
de 400 mil m², será criado um 
parque e instalado o Museu 
Aeroespacial Santos Dumont. 
A instituição terá um acervo 
de peças da Aeronáutica e 
da companhia aérea Latam, 
que vai transferir o material 
de que dispõe em São Carlos. 
O acordo fez parte de um 
processo para acabar com a 
disputa judicial envolvendo a 
área, que, segundo o prefeito 

     

Governo federal cede área para 
criação de parque no Campo 
de Marte, em São Paulo

João Doria, dura 60 anos. A Ae-
ronáutica deverá tomar posse 
de todo o restante de área, 
cerca de 170 mil m2, onde atu-
almente funcionam hangares e 
um aeroporto.

“Já há vários aeroportos fun-
cionais operando e novos, que 
serão implantados no entorno 
da região metropolitana de São 
Paulo. Já há Jundiai, Sorocaba 
e outros dois aeroportos que 
estão em vias de ser concluídos. 
Não há nenhum problema para 
acomodar a chamada aviação 
geral, nem a aviação de helicóp-
teros. Apenas a Brigada Águia 
da Polícia Militar vai permane-
cer onde está”, ressaltou Doria, 

ao descartar que as mudanças 
causem problemas ao tráfego 
aéreo na capital paulista.

O prefeito aproveitou a 
oportunidade e pediu ao go-
verno federal recursos para 
os programas de drenagem e 
de habitação e para progra-
mas sociais. “Também fi zemos 
uma solicitação ao presidente 
Temer de um valor de R$ 100 
milhões para investimento 
social, através do ministério 
comandado pelo ministro Os-
mar Terra, com quem temos 
trocado boas opiniões e ações 
efetivas na área de assistência 
às pessoas em situação de rua 
e que são usuárias de drogas.”

O presidente Michel Temer e prefeito de São Paulo, João Dória, durante cerimônia

de assinatura de acordo para a criação do Parque Campo de Marte.

O presidente Michel Temer 
disse que o acordo é um exem-
plo da união e conciliação que 
tem tentado pôr em prática no 
plano nacional. “Temos que 
unir o Brasil. É claro que há 

difi culdades para isso. Há um 
emocionalismo hoje no país. E 
se eu e o João nos pautássemos 
pelo emocionalismo, talvez 
não se tivesse chegado a esse 
ato”, enfatizou. Temer fez elo-

gios ao prefeito, um deles ao 
citar a desburocratização da 
administração pública, que 
afi rmou também estar pondo 
em prática no governo federal 
(ABr). 

Messi aplaude Alan Ruschel, que voltou a jogar futebol

após mais de oito meses.

Na partida que marcou a volta 
aos gramados de Alan Ruschel, 
um dos sobreviventes do aci-
dente aéreo com a delegação da 
Chapecoense, o clube brasileiro 
perdeu por 5 a 0 do Barcelona 
ontem (7), mas emocionou o 
público presente no Camp Nou. 

Os gols foram marcados por 
Deulofeu, Busquets, Messi, 
Suá rez e Denis Suárez, e o 
goleiro Elias ainda foi obrigado 
a fazer grandes defesas. Na 
metade do segundo tempo, 
Artur Moraes assumiu a meta 
da Chapecoense e pegou um 
pênalti de Paco Alcácer. 

Mas o grande nome da noite 
foi Alan Ruschel. Pouco mais 
de oito meses depois de ter 
sobrevivido ao acidente aéreo 
na Colômbia, o lateral jogou 
os primeiros 36 minutos da 

partida e saiu ovacionado pelo 
Camp Nou, além de ter trocado 
camisas com Messi. Os outros 
atletas que escaparam do desas-
tre, Neto e Jackson Follmann, 
também estiveram presentes 
e deram o pontapé inicial do 
confronto. A partida no Camp 
Nou foi apenas a primeira parada 
da Chapecoense em seu tour 
internacional. No próximo dia 
15, o time enfrentará o Urawa 
Red Diamonds, atual campeão 
japonês, pela Copa Suruga, 
torneio para o qual se classifi cou 
como vencedora da Copa Sul-
-Americana de 2016. O duelo 
será em Saitama, no Japão. Em 
1º de setembro, a Chape enfren-
tará a Roma na Itália, em viagem 
que deve incluir um encontro 
da delegação catarinense com 
o papa Francisco (ANSA).

Brasileiro já pagou 
R$ 1,3 trilhão em 
tributos

Nesta terça-feira (8), por vol-
ta das 13h30, o Impostômetro 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) mostrará 
que os brasileiros já terão 
desembolsado nada menos do 
que R$ 1,3 trilhão em tributos 
desde o início do ano. O painel 
considera todos os valores 
arrecadados pelas três esferas 
de governo a título de tributos: 
impostos, taxas e contribui-
ções, incluindo as multas, juros 
e correção monetária. 

A marca de R$ 1,3 trilhão 
chega 22 dias antes do que em 
2016, revelando que a receita 
tributária acelerou de um ano 
para outro. Na avaliação do 
presidente da ACSP, Alencar 
Burti, esse avanço já refl ete, 
possivelmente, a elevação do 
PIS e da Cofi ns sobre os com-
bustíveis, além da infl ação do 
período. “Conclusão: o rombo 
no bolso dos consumidores está 
cada vez maior” (ABr).

A Pesquisa do Mercado 
Imobiliário, realizada pelo 
Departamento de Economia e 
Estatística do Secovi-SP, apurou 
em junho a comercialização de 
1.853 unidades residenciais no-
vas. O volume é 14,6% inferior 
ao total vendido em maio (2.170 
unidades) e 11,6% abaixo do 
resultado de junho de 2016, 
quando foram comercializadas 
2.097 unidades. No primeiro 
semestre deste ano, foram co-
mercializadas 7.888 unidades, 
representando aumento de 
9,6% em relação ao mesmo perí-
odo de 2016, quando as vendas 
totalizaram 7.194 unidades.

De acordo com dados da 
Embraesp, foram lançadas na 
cidade de São Paulo em junho 
1.502 unidades novas residen-
ciais, volume 34,7% inferior 
ao resultado de maio (2.300 
unidades) e 31,0% abaixo dos 
lançamentos de junho de 2016 
(2.178 unidades). No acumula-
do do semestre, foram lançadas 
6.547 unidades residenciais 
na capital paulista, resultado 
10,3% superior ao mesmo pe-
ríodo de 2016 (5.933 unidades).

O mercado imobiliário da 
cidade de São Paulo apresentou 
no primeiro semestre do ano, 

Inscrições do Encceja 
Começaram ontem (7) as inscri-

ções para o Exame Nacional para 
Certifi cação de Competências de 
Jovens e Adultos (Encceja) 2017. 
Ele é direcionado aos jovens e 
adultos que não tiveram a opor-
tunidade de concluir seus estudos 
em idade própria. As inscrições são 
gratuitas e vão até o próximo dia 
18. Elas podem ser feitas no site 
(www.inep.gov.br), pelo sistema 
de inscrição disponível no portal. A 
prova ocorrerá em 22 de outubro.

Quique García/EFE

Alan Santos/PR

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, defendeu 
ontem (7) as reformas em an-
damento no país, independen-
temente de uma eventual saída 
do PSDB da base do governo 
federal. “O importante é o apoio 
às reformas, como a trabalhista 
foi importante, nós devemos 
entregar o apoio à reforma 
tributária que é necessária, 
à reforma previdenciária e à 
reforma política, que é a mais 
urgente”. Para ele, o sistema 
atual precisa ser atualizado 
logo. “Se não for feita até o mês 
que vem não vale para a eleição 
de 2018, nós poderemos perder 
quatro anos em um modelo 
político totalmente exaurido”, 
defendeu.

Presente na abertura do 
encontro da Associação Brasi-
leira dos Atacadistas e Distri-
buidores de Produtos Indus-
trializados, em São Paulo, o 
governador defendeu o modelo 
previdenciário paulista. “Nós 
fi zemos a reforma em 2012. 
Aqui em São Paulo, o servidor 
público que entrou com a nova 
lei só vai aposentar com o teto 
do INSS, de R$5 mil, acima é 
previdência complementar, en-
tão não tem défi cit. Essa é uma 

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse ontem 
(7) que o governo articula a 
apresentação de um novo re-
latório na Câmara modifi cando 
o projeto que trata do parcela-
mento de débitos tributários, o 
Refi s. “Deverá ser apresentado 
outro relatório, visando fazer 
um projeto mais equilibrado e 
justo. O projeto [do Refi s] visa, 
ou deve visar, dar oportunidade 
aos devedores de pagar a sua 
dívida, mas também levar à 
arrecadação do país. Não se 
pode incentivar as empresas a 
deixar de pagar imposto”, disse 
o ministro.

O novo documento seria um 
contraponto ao relatório do 
deputado Newton Cardoso Jr 
(PMDB-MG), que prevê des-
contos de até 99% de multa 
e juros para os débitos tribu-
tários. Contando com esses 
benefícios, “gerou-se uma 
expectativa que seria aprovado 
Refi s com perdão quase integral 
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Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.
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São Paulo - O secretário de 
Política Econômica do Ministé-
rio da Fazenda, Fabio Kanczuk, 
considerou que a recessão eco-
nômica brasileira está acabando, 
embora ainda haja alguns dados 
econômicos ruins. Durante 
evento da Associação Brasileira 
de Atacadistas e Distribuidores 
(Abad), o secretário fez um 
breve discurso no qual defendeu 
iniciativas pela simplificação 
de processos de abertura e 
fechamento de empresas ou 
pagamento de impostos.

Kanczuk participou de um 
painel sobre o possível im-
pacto de reformas como a da 
Previdência, tributária e a tra-
balhista. Ele avaliou que, para 
além da agenda de reformas, 
a Fazenda tem uma série de 
metas a cumprir até 2018. 

Segundo o secretário, o 
objetivo é reduzir o tempo 
necessário hoje nas empresas 
para quitar impostos, o prazo 

Fazenda articula novo relatório 
para modifi car Refi s, diz Meirelles

um projeto para substituir a 
MP que trata da reoneração da 
folha de pagamento. A MP per-
de a validade nesta semana. O 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, afi rmou que não há tempo 
hábil para realizar a votação. 
“Combinamos que estamos 
trabalhando para apresentar 
um projeto em regime de ur-
gência para que o Congresso 
possa discutir isso o mais rápido 
possível”, disse Meirelles. 

O ministro da Fazenda citou 
ainda as reformas tributária e 
da Previdência como priorida-
des do governo. Com relação à 
Previdência, ele afi rmou que o 
Congresso é soberano, mas de-
fendeu a aprovação do projeto 
nos moldes atuais. “Quanto mais 
perto do projeto como está, mais 
tempo vamos passar no Brasil 
sem voltar a discutir Previdên-
cia”, declarou. A expectativa 
do governo é que “o ciclo de 
reformas esteja concluído até 
o fi nal do ano” (ABr). 

de juros, multas, o que levou 
a acreditar que os devedores 
seriam excessivamente benefi -
ciados. Que as empresas com-
pletem seu processo de adesão 
à medida como está proposta 
agora e não fi quem esperando 
um projeto que perdoe todas 
as dívidas”, pediu o ministro.

Meirelles também confi rmou 
que o governo enviará à Câmara 

Chape é goleada, mas 
emociona Camp Nou

Alckmin defende 
reformas indepentemente 

de posição do PSDB

reforma necessária”, afi rmou.
Aos jornalistas, Alckmin 

justifi cou a ausência em um 
evento com a presença do pre-
sidente Michel Temer na capital 
paulista. “Não fui ao encontro 
porque já estava marcado há 
mais de um mês o lançamento 
da Univesp [Universidade Vir-
tual do Estado de São Paulo], 
com 16.421 vagas de ensino 
universitário à distância em 
todo o estado, mas amanhã 
devo estar com o presidente 
na Fenabrave”, disse. Onterm 
(7), foi realizada na sede da 
prefeitura uma cerimônia de 
transferência de parte da área 
do Aeroporto Campo de Marte 
para a construção de um parque 
municipal (ABr).

Mercado imobiliário de 
São Paulo reaquece no 

primeiro semestre

tanto em lançamentos quanto 
em vendas, comportamento 
quase 10% acima dos resulta-
dos apurados em igual período 
de 2016. Além do crescimento 
em relação ao ano passado, ou-
tro fato a destacar no primeiro 
semestre foram as vendas pou-
co mais de 20% superiores aos 
lançamentos. 

“O semestre positivo pode 
ser creditado aos resultados 
dos meses de maio e junho 
que, somados, representaram 
51% das vendas e 58% dos 
lançamentos do período. Não 
podemos desconsiderar a sa-
zonalidade do início do ano, 
com férias escolares e inúmeros 
feriados”, afi rma Celso Petrucci, 
economista-chefe do Secovi-SP.
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Economia tem dados ruins, 
mas recessão ‘está acabando’

para abertura e fechamento de 
empresas e facilitar processos 
relacionados à importação e à 
exportação.

O secretário defendeu ainda 
que o setor privado tem um 
forte papel na recuperação da 
economia. Citando a história 
dos Estados Unidos, mencionou 
o papel de empresas do setor 
logístico e de distribuição na 
economia norte-americana e 
avaliou que atacadistas no Brasil 
também podem contribuir para 
uma economia melhor (AE).
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OPINIÃO
O que Neymar pode nos 
ensinar sobre carreira 

Há uma máxima no 

futebol que diz: “Em 

time que está ganhando, 

não se mexe!”

Talvez esta mesma lógica é 
muitas vezes equivocada-
mente adotada por vários 

profi ssionais em suas carreiras, 
ou seja, estou numa organiza-
ção/empresa que é destaque em 
sua área de atuação, tenho um 
bom salário, sou reconhecido 
em minha profi ssão e tenho 
bons relacionamentos, por que 
mudar? Por que trocar o certo 
pelo duvidoso?

E o que podemos dizer então 
de Neymar, que há pouco estava 
em um dos maiores times do 
mundo, com um salário acima 
da média até mesmo para os 
melhores profi ssionais da sua 
área, com um bom reconheci-
mento do seu trabalho e ainda 
com várias amizades no clube? 
Se você estivesse no lugar dele, 
mudaria? Ainda mais para uma 
empresa de expressão menor? 
E o caso do Paris Saint Germain, 
time grande na França, mas, 
com bem menos expressão in-
ternacional do que o Barcelona.

Será que Neymar errou? Esta-
va insatisfeito ou com problemas 
que muitos não sabiam? Será 
que foi por causa de dinheiro. 
Nenhuma das alternativas an-
teriores. Acompanhamos não 
apenas a maior transferência do 
ponto de vista fi nanceiro de um 
jogador de futebol da história, 
mas, sim, o maior acerto de 
todos os tempos de um jogador 
em sua carreira na história do 
futebol mundial.

Para entendermos o tamanho 
do acerto que Neymar, fi ca mais 
fácil à luz do modelo dos 3 “R’s” 
da motivação profi ssional. Este 
modelo se baseia em outros 
estudos realizados por especia-
listas, bem como, na experiência 
profi ssional do autor.

O primeiro R é o da Razão. 
Adaptado do círculo dourado 
de Simon Sinek, a razão é o 
“motivo”, “porque” cada um de 
nós faz o seu trabalho. E isto, 
não é fácil descobrir e validar, 
como o próprio estudo de Sinek 
apresenta, boa parte dos profi s-
sionais não tem clareza exata do 
“porque” fazem o seu trabalho, 
o que os inspira. Geralmente os 
que se destacam, tem!

Fica claro no caso de Neymar 
que é um profi ssional movido a 
desafi os e, o projeto apresenta-
do a ele pelo novo clube, é talvez 
um dos maiores desafi os de sua 
carreira. O que poderia “parali-
sar” muitos, foi justamente um 
dos principais combustíveis para 
a decisão dele, pois tem clareza 
de que é um profi ssional movi-
do a desafi os (sua razão, seu 
porque) e precisa de grandes 
desafi os para “performar” em 
alto nível, como se espera dele 
e como ele mesmo se cobra.

O segundo R é o do Reconhe-
cimento. Conforme Mário Sergio 

Cortella, o reconhecimento é 
um dos principais fatores que 
infl uencia na motivação dos pro-
fi ssionais. Ninguém questiona 
se o Neymar era reconhecido 
no Barcelona, mas o fato a ser 
analisado é se o reconhecimento 
que ele tinha era sufi ciente para 
ele, ou mesmo, se era o que ele 
esperava depois dos anos e re-
sultados obtidos. Ainda segundo 
Cortella, não é apenas a questão 
de promover elogio pelo elogio e, 
sim, reconhecer o profi ssional na 
medida adequada para que ele 
tenha a energia para continuar 
a atuar em alta performance 
e, esta é a realidade de pro-
fi ssionais do nível de Neymar, 
sempre obtendo resultados 
diferenciados.

O terceiro R é o do Relacio-
namento, e para verifi carmos 
este, podemos levar em conta 
o estudo que tem como res-
ponsável Robert Waldinger 
professor da Harvard Medical 
School, o qual ao longo de 75 
anos acompanhando a vida de 
724 homens ano após ano e, 
tentando entender o que mais os 
fazem felizes, identifi cou que o 
principal causador da felicidade 
era: bons relacionamentos.

Sejam eles, no ambiente de 
trabalho, amigos ou família. Ter 
e manter bons relacionamentos 
está entre as principais causas 
de felicidade das pessoas.

É claro que Neymar não tinha 
um ambiente ruim ou hostil no 
Barcelona, longe disto, mas, por 
outro lado, também terá um 
excelente ambiente do ponto 
de vista de relacionamentos, 
com pessoas que já conhece, 
tem empatia e por isto gosta e, 
convive antes mesmo de chegar 
ao clube, o que no mínimo é um 
agente facilitador para a decisão 
e impulsionador para o sucesso 
no médio e longo prazo.

Neymar é uma pessoa e pro-
fi ssional muito acima da média, 
até mesmo pela maturidade que 
precisou ganhar numa velocida-
de muito grande, pode-se che-
gar à conclusão de que cercado 
de profi ssionais como ele é, uma 
decisão como esta de carreira 
é mais fácil, porém, no caso de 
Neymar ele chegou a contrariar 
a opinião do pai, responsável 
por sua carreira e, este é um 
exemplo de que ele realmente é 
uma pessoa e profi ssional muito 
acima da média dos excelentes 
jogadores.

Ele mostrou ao mundo nesta 
decisão de mudança na car-
reira o seu mais belo gol até o 
momento e, que em time que 
está ganhando e bem, pode-
-se sim mexer para melhorar 
ainda mais.

(*) - Mestre em Administração 
de Empresas pela FGV-EAESP, 

especializado em Administração 
Pública e de Empresas e graduado 

em Ciência da Computação pela 
Universidade Santa Cecília, é 

idealizador do portal Carreiras e Alta 
(http://carreirasemalta.com.br), em 

que oferece mentoria. 

Alexsandro Nascimento (*)
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China quer 
negociar 
tratado de livre-
comércio com 
Mercosul

O conselheiro econômico e 
comercial da Embaixada da 
China no Uruguai, Zhou Quan, 
declarou que o país asiático 
tem “intenções de negociar um 
tratado de livre comércio (TLC) 
com o Mercosul e o Uruguai”. 
Sobre a possibilidade de um 
TLC entre China e Uruguai, 
o diplomata destacou que “o 
governo chinês sempre tem 
uma atitude muito positiva e 
aberta para assinar um trata-
do que possa promover ainda 
mais as relações comerciais e 
econômicas com o Uruguai”.

“A questão é que o Uruguai 
também faz parte do Mercosul, 
então, dentro desse bloco é pre-
ciso cumprir algumas condições 
ou assinar alguns documentos 
com eles para possibilitar um 
TLC”, explicou. Em relação a 
esta situação, o representante 
chinês concluiu que existem 
duas possibilidades: “ou que 
ocorram negociações entre 
Mercosul e China ou avançar 
[em um TLC com] o Uruguai, 
mas com o respaldo dos outros 
países-membros”.

O diretor da região Ásia, Áfri-
ca e Oceania do Ministério de 
Relações Exteriores uruguaio, 
Alberto Fajardo, também res-
saltou a possibilidade de um 
TLC ao apontar que “o desejo 
de todos os parceiros do Mer-
cosul é o de, eventualmente, 
assinar um acordo comercial 
com a China”. Fajardo disse 
que  “houve o desejo de esta-
belecer e assinar um acordo de 
livre-comércio [com a China]”, 
mas que a negociação precisou 
ser adiada “por ser um tema 
que necessita ser coordenado 
com os parceiros no Mercosul” 
(Agência EFE).

Coreia do Norte 
ameaça com 
represálias 

A Coreia do Norte condenou 
ontem (7) as novas sanções 
adotadas pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas 
e ameaçou com represálias 
os Estados Unidos se o país 
mantiver a sua política ‘hostil’. 
“Cobraremos o preço devido 
aos Estados Unidos pelo seu 
odioso crime contra a nossa 
nação e o nosso povo”, diz texto 
publicado pela agência estatal 
norte-coreana Kcna.

No documento, o regime da 
Coreia do Norte considera que 
as sanções aprovadas no sába-
do passado constituem uma 
violação da sua soberania e do 
seu direito ao desenvolvimento. 
“Faremos uma ação justa e deci-
siva (contra os Estados Unidos) 
tal e como já advertimos”, diz o 
texto. Os 15 países do Conselho 
de Segurança adotaram - por 
unanimidade - no último sábado 
resolução que levou um mês 
de negociações e resultou em 
sanções que representam US$ 
1 bilhão (Agência EFE).

A nova regulamentação amplia o número de dias para as visitas 

sociais e de advogados.

Uma portaria do Departa-
mento Penitenciário Nacional 
(Depen) regulamenta tempora-
riamente os horários e as regras 
para visitas sociais com contato 
físico e o atendimento de advo-
gados nas penitenciárias fede-
rais. A nova regulamentação 
amplia o número de dias para as 
visitas sociais e de advogados, 
de acordo com o Ministério da 
Justiça. As visitas sociais com 
contato físico acontecem em 
locais monitorados por câmeras 
e com a presença de agentes 
penitenciários. 

Pela portaria, podem ter a 
duração de três horas e ocor-
rer de segunda-feira a sexta-
-feira, no período da tarde, em 
horário defi nido pela direção 
da unidade prisional. Antes, 
as visitas sociais com contato 
físico eram permitidas apenas 
duas vezes por semana. Cada 
preso poderá receber até três 
pessoas em cada dia de visita. 
Os presos em regime discipli-
nar diferenciado só poderão 
receber visitas em parlatório 
pelo período de duas horas. No 
caso de parentes, cônjuge ou 
companheira que apresentem 
pendências criminais, compro-
vadas por certidões positivas, 
as visitas também só poderão 
ser feitas em parlatório.

As visitas íntimas permane-
cem suspensas. A suspensão 

Os saques foram feitos entre 10 de março e 31 de julho.

Mais de 31 milhões de atendimentos presenciais

foram feitos nas agências.

A Caixa informou ontem (7) 
que foram pagos mais de R$ 
44 bilhões relativos às contas 
inativas do FGTS. Isso repre-
senta 88% do valor atualizado 
disponível, de R$ 49,8 bilhões. 
A medida benefi ciou mais de 
25,9 milhões de trabalhado-
res. Os saques foram feitos 
entre 10 de março e 31 de 
julho, apenas de contas que 
foram desativadas até 31 de 
dezembro de 2015. Mais de 
31 milhões de atendimentos 
presenciais foram feitos nas 
agências.

Segundo o presidente da 
Caixa, Gilberto Occhi, não 
existe a possibilidade de pror-
rogação geral do saque. “Da 
parte da caixa não haverá esse 
pedido. Nós acreditamos que o 
governo já faz um grande gesto 
e todos esses recursos vieram 
para a economia de uma forma 
ou de outra”, disse. Ele contou 
ainda que 36% do valor foi 
usado pelos trabalhadores 
para pagamentos de dívidas; 
o restante foi para o consumo 
ou para poupança.

No entanto, quem compro-
var que estava impossibilitado 
de sacar no período estabele-
cido, poderá retirar o recurso 
até o dia 31 de dezembro de 
2018. Quem perdeu o prazo, 
só poderá usar os recursos 
em situações como a compra 

Representante da UE para a Política Exterior,

Federica Mogherini.

“A posse da Assembleia 
Constituinte e suas 
primeiras ações, in-

cluindo a remoção de Luisa Or-
tega de seu posto no Ministério 
Público, debilitaram ainda mais 
as perspectivas de uma volta 
pacífi ca à ordem democrática 
na Venezuela”, destacou uma 
porta-voz de Mogherini em 
um comunicado. Além disso, 
“aumentou a polarização de 
uma sociedade já dividida”, 
lamentou.

A porta-voz insistiu que “não 
há alternativa relacionada às 
instituições legítimas, à sepa-
ração de poderes e ao direito 
dos cidadãos a expressarem li-
vremente sua opinião política”. 
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União Europeia critica destituição 
de procuradora-geral da Venezuela
A representante da União Europeia (UE) para a Política Exterior, Federica Mogherini, afi rmou ontem (7) 
que a tomada de posse da Assembleia Constituinte na Venezuela e a destituição da procuradora-geral, 
Luisa Ortega, difi cultam a “volta pacífi ca à ordem democrática”. As informações são da agência EFE

instalar a confi ança necessária 
para uma solução negociada da 
crise institucional”.

A UE pediu ao presidente 
Nicolás Maduro que “libere 
urgentemente todos os pri-
sioneiros políticos e garanta o 
respeito ao Estado de Direito 
e aos direitos humanos”. A 
UE, destacou o comunicado, 
“seguirá trabalhando com 
todos os parceiros, nacionais 
e internacionais, para garan-
tir um apoio adequado a um 
retorno não violento à ordem 
democrática e uma solução 
aos apuros econômicos e so-
ciais” nos quais se encontra 
o povo venezuelano (Agência 
EFE).

“O Governo da Venezuela tem 
a responsabilidade de garantir 
o respeito à Constituição vene-

zuelana”, disse, reiterando que 
a UE “chama todos os atores na 
Venezuela a trabalharem para 

Saque das contas inativas do FGTS 
injetou R$ 44 bilhões na economia

da casa própria, aposentadoria, 
em caso de demissão sem justa 
causa, quando a conta perma-
necer sem depósitos por três 
anos ou no caso de algumas 
doenças. Mais de 6,7 milhões 
de trabalhadores deixaram de 
sacar R$ 5,8 milhões. Segundo 
a Caixa, 80% dos trabalhadores 
que não fi zeram o saque tinham 
valores menores que um salário 
mínimo.

Para Occhi, o governo tem 
feito grandes esforços para re-
tomar a economia, com a parti-
cipação da Caixa. Segundo ele, 
no primeiro semestre de 2017, 
o fi nanciamento imobiliário da 
Caixa aumentou 27%, em rela-

ção ao primeiro semestre de 
2016. “A Caixa tem a capaci-
dade de melhorar a economia 
na área da construção civil”, 
disse Occhi, contando que 
hoje ( 8) , o presidente Michel 
Temer, anuncia uma nova 
linha de fi nanciamento para 
o mercado imobiliário, para 
a produção de loteamentos 
e lotes urbanizados. “Há um 
movimento de retomada da 
economia em diversos seto-
res. Temos a possibilidade de 
ter um bom crescimento, de 
fazer ajustes e acredito que 
o Brasil vai ter uma condição 
melhor no próximo ano”, disse 
o presidente da Caixa (ABr).

Depen regulamenta visitas sociais 
em penitenciárias federais

nas quatro penitenciárias 
federais de segurança máxima 
– Catanduvas (PR), Campo 
Grande (MS), Porto Velho 
(RO) e Mossoró (RN) – foi 
determinada pelo Depen após 
investigações revelarem que 
presos estavam aproveitando 
o contato sem supervisão com 
familiares para repassar mensa-
gens a organizações criminosas, 
inclusive ordens de assassinato 
de agentes penitenciários. No 
caso dos advogados, eles po-
derão fazer atendimentos no 
período da manhã, de segunda 
a sexta-feira. Até então, os 
atendimentos eram permitidos 
apenas duas vezes por semana, 

de acordo com o Ministério da 
Justiça.

A portaria prevê o cancela-
mento temporário das visitas 
quando houver suspeitas fun-
dadas de rebelião, motim ou 
outros eventos que possam 
fragilizar a segurança da pe-
nitenciária. Nesses casos, a 
portaria diz que as visitas po-
derão ser suspensas pelo prazo 
de até 30 dias, ou enquanto 
durar a situação que motivou a 
suspensão. A portaria também 
detalha quem pode entrar nos 
presídios, os procedimentos de 
revista e objetos proibidos de 
entrar nas unidades prisionais 
(ABr).
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Melhor apostar numa 
renda extra ou focar 
no próprio negócio?

A CNI (Confederação 

Nacional da Indústria) 

revela que o percentual 

de pessoas que buscaram 

complemento de renda 

passou de 25% em 2013, 

para 48% em 2015

Este dado permite con-
cluir que a crise po-
tencializa a busca pelo 

famoso “bico” ou renda extra. 
Outro dia um amigo, que é mo-
torista Uber, me ligou contando 
que um cliente dele havia lhe 
apresentado uma linha mascu-
lina de cosméticos e ofereceu 
pra ele começar a vender nas 
horas vagas. Queria saber mi-
nha opinião, se eu considerava 
uma boa ideia. A resposta certa 
pode ser: sim, não ou talvez. 

O cenário do segmento da 
beleza é animador. Se analisar-
mos os números do mercado 
de cosméticos no mundo será 
tentador, afi nal, o Brasil é o 
terceiro maior mercado de 
cosméticos do planeta. Quando 
o assunto é beleza masculina, 
o Brasil já é o segundo maior 
mercado do mundo, dobrou o 
faturamento nos últimos cinco 
anos e alguns especialistas 
acreditam que nos próximos 
anos deve ultrapassar os Es-
tados Unidos, atual campeão 
com um faturamento anual de 
US$ 46,4 bilhões.

Vamos analisar as respostas 
Sim, Não e Talvez:

- SIM: eu penso que, se o in-
divíduo estiver desempregado 
ou é um funcionário que possui 
uma ótima rede de contatos, 
vale a pena estudar detalhada-
mente a proposta, os valores, a 
possibilidade de renda extra e 
encarar, num curto ou médio 
prazo, a oportunidade de isso 
ser efetivamente o seu próprio 
negócio. A palavra-chave é: 
OPORTUNIDADE.

- NÃO: para quem tem o 
próprio negócio e o resultado 
está de médio a bom, não vale 
a pena e explico por que me 
baseando no princípio 80/20 
criado pelo economista italiano 
Vilfredo Pareto. Estudando o 
próprio negócio deve-se tam-
bém chegar à conclusão de que 
80% do faturamento atual está 
concentrado em 20% dos seus 
clientes.

A resposta deve ser: o que 
este empreendedor precisa ou 

pode fazer com o seu tempo ex-
tra para não perder estes 20% 
valiosos? E mais: o que pode 
criar para que estes clientes 
seletos e vitais não vão para a 
concorrência? E ainda, quais 
produtos e serviços adicionais 
pode oferecer a eles, afi nal, 
continuando na lei de Pareto, 
20% dos seus clientes estão 
aptos a comprar mais do que 
você já vende para ele. Mas 
você tem pensado e ofertado 
isso? 

Geralmente, os negócios 
levam tempo até atingir ma-
turidade, calma e persistência. 
Cuidado para não dispersar 
ou cair em caminhos que vão 
sugar o seu tempo e minar 
o seu recurso fi nanceiro. In-
vista tempo e dinheiro para 
agregar mais valor e aposte 
na sua diferenciação.  O em-
preendedor deve ter cuidado 
para não fi car dando tiro para 
vários lados e, sem perceber, 
acabar não colhendo ótimos 
resultados em nenhum deles. 
Atenção também às tentações 
de “bons” negócios, pois vários 
servirão para desfocar do que 
realmente lhe trará resultados 
expressivos. A palavra-chave 
é FOCO.

- TALVEZ: agora, se você 
é um empreendedor descon-
tente com a sua escolha ou 
que amarga maus resultados e 
pretende trocar de ramo, talvez 
essa oportunidade de atuar 
com o marketing multinível 
possa focar nessa atividade ou 
ainda ser uma boa opção para 
fazer uma transição. E, mais 
adiante, você pode decidir de 
forma mais assertiva se deve 
entrar de cabeça nesse ou em 
outro novo negócio. Estude 
minuciosamente o que cerca 
a atividade em questão, pois é 
preciso identifi car claramente 
os pontos fortes e fracos, 
ameaças e oportunidades. A 
palavra-chave é PESQUISA.

Portanto, a resposta certa ou 
a melhor opção vai depender 
de como você percebe a sua 
atividade atual e aonde quer 
chegar.

(*) - Palestrante motivacional, 
especialista em vendas com 

qualifi cação internacional, consultor 
e autor dos livros: A Divertida Arte 
de Vender; Motivação Nota 10; 21 

soluções para potencializar seu 
negócio; e Atendimento Mágico 
- Como Encantar e Surpreender 

Clientes, entre outros.
(www.erikpenna.com.br).

Erik Penna (*) 

A - Festa da Cerveja
A 8ª edição do Paulistânia Beerfest será realizada no próximo dia 12 
(sábado), na sede da importadora Bier & Wein (Av. Engº Eusébio Ste-
vaux, 1469 - Bairro Jurubatuba). Estarão disponíveis diversos rótulos do 
potfólio Bier & Wein para venda em preços especiais, como Erdinger, HB, 
Warsteiner, entre outras. A gastronomia fi cará por conta dos foodtrucks 
e haverá outras atrações como música ao vivo, espaço kids, brassagem 
ao vivo e o famoso desafi o do copo de 3 litros. No evento, lançamento 
ofi cial da nova linha Paulistânia Craft, que homenageia a história do 
Brasil. Serão 3 rótulos exclusivos: Paulistânia Pátio do Colégio - Bel-
gian Tripel; Paulistânia Caminho das Índias - Session IPA; e Paulistânia 
Ipiranga - Strong Wood Red Lager. Para participar realize pré-cadastro 
no site: (http://www.paulistania.com.br/beerfest.html).

B - Ofi cinas de Leitura 
Incentivar a prática da leitura para as crianças, ensinar adolescentes 
e adultos a planejarem sua vida fi nanceira, e promover a refl exão dos 
jovens sobre a infl uência do ensino na renda e na empregabilidade fu-
tura. Estes são, entre outrras atividades, os objetivos da 1ª Semana de 
Ação Voluntária Global que a Fundação Itaú Social, uma das instituições 
responsáveis pela coordenação das atividades voluntárias, realiza até 
o próximo dia 12, no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. O 
evento envolve mais de 2.600 participantes e benefi cia diretamente 
cerca de 5.700 crianças, adolescentes e familiares nos cinco países. Mais 
informações: (https://www.fundacaoitausocial.org.br/pt-
br/programas/mobilizacao-social/voluntarios-itau-unibanco).

C - Sequestro de Dados
Em sua terceira edição, o Mind The Sec, o maior e mais qualifi cado 
evento de Segurança da Informação do Brasil, reunirá no Grand Hyatt, 
nos dias 12 e 13 de setembro, gestores das principais empresas priva-
das e públicas do país, membros do Comando de Defesa Cibernética 
do Exército e os principais especialistas em cibercrime e segurança da 
informação do mundo para debater tendências e discutir os desafi os do 
segmento e a vulnerabilidade do Brasil no cenário mundial. Presença 
do icônico autor do bestseller “Hackers Expostos”, Stuart McClure, e 
Eugene Kaspersky, CEO da Kaspersky Lab. Mais informações: (www.
mindthesec.com.br).

D - Encontro de Projetistas
Conforto e efi ciência são essenciais quando se fala em climatização de 
ar, sobretudo em ambientes de hospedagem. É por isso que o ar condi-
cionado dentro dos hotéis é o tema central do XVII Encontro Nacional 
de Projetistas, que ocorre nos dias 12 e 13 de setembro, no Expo São 
Paulo. O evento, que reunirá diversos palestrantes, ocorrerá dentro 
da Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 
Aquecimento.  As palestras contam com representantes dos principais 
players do mercado que falarão sobre tecnologias e inovações no setor 
hoteleiro referentes a climatização. Informações e inscrições estão 
disponíveis no link: (https://www.sympla.com
.br/xvii-encontro-nacional-de-projetistas-e-consultores-abra-
va__154487).

E - Cenário Político 
Até quando vai a crise? Quais as perspectivas para o ano que vem? Estas 
e outras questões serão discutidas na palestra “O Cenário da Crise Polí-
tica e as Eleições de 2018”, com Ibsen Costa Manso, um dos principais 
analistas políticos do Brasil. O palestrante já foi editor de política da 
TV Bandeirantes, SBT e TV Globo, editor-executivo do Grupo Estado e 
chefe de redação de O Estado de S. Paulo em Brasília. Ocupou também o 
cargo de chefe de produção nacional da TV Globo em Brasília e dirigiu a 
Globonews. O evento acontece no próximo dia 15 (terça-feira),  a partir 
das 19h00, no auditório da Ancord (Rua Líbero Badaró, 425 – 8º andar). 
A palestra será gratuita e as vagas são limitadas. Confi rme participação 
em (eventos@ancord.org.br).

F - Torcedor da Lusa
No próximo dia 19 (sábado), no Auditório do Museu do Futebol (Estádio 
do Pacaembu), acontece a exibição do documentário “Rubro Verde Es-
petacular – Tri Fita Azul”, de Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento. O 
fi lme retrata as conquistas do clube nos anos 1950, quando conquistou 
a Tri Fita Azul, um título de honra concedido aos clubes de futebol que, 
após suas excursões internacionais, retornavam invictos ao Brasil. Em 
seguida, lembrando que a Portuguesa de Desportos completa 97 anos 
neste mês, e está em uma crítica situação, com a eliminação da série D 
do Campeonato Brasileiro, ocorre um debate sobre a atual situação do 
clube, relembrando sua história e conquistas. O evento é gratuito, não 
sendo necessária a inscrição prévia.

G - Prótese Dentária 
Entre os dias 26 e 28 de outubro, no Expo Center Norte, acontece o 15º 
Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária e Exposição 
Comercial. Com a organização da Associação de Técnicos em Prótese Den-
tária, entidade de classe mais representativa da América Latina, o evento 
deve reunir mais de 8 mil participantes. Destinado a técnicos em prótese 
dentária, estudantes, técnicos em saúde bucal, auxiliares e cirurgiões den-
tistas, o evento terá uma abrangente programação científi ca com a presença 
de palestrantes internacionais, mostra de Casos Clínicos, apresentação de 
equipamentos e materiais em uma Linha do Tempo da Prótese. As inscrições 
estão abertas em:  (www.tpdinteligente.com.br) ou  tel. (11) 3287-1933.

H - Desenvolvedor de Produto
A Shift, empresa especializada no desenvolvimento de softwares para 
medicina diagnóstica e preventiva, abre inscrições para processo seletivo 
de desenvolvedores high potential. Os selecionados irão participar do 
desenvolvimento de um produto de melhorias que, ao fi nal do projeto, 
será incorporado às soluções Shift. Os candidatos serão avaliados em um 
Challenge Day, de onde serão selecionados quatro candidatos que partici-
parão da próxima fase. Os candidatos devem ter até 2 anos de formação em 
TI, Ciência da Computação ou Desenvolvimento de Sistemas. Ter domínio 
em SQL e NoSQL, Java, JavaScript, Node ou Phynton, capacidade para 
atuar como Fullstack developer e inglês técnico obrigatório. Enviar currí-
culo para (recrutamento@shift.com.br) com o assunto “Challenge Shift”. 

I - Infraestrutura e Logística 
Luiz Fernando Furlan, chairman of the Board do LIDE – Grupo de Líde-
res Empresariais, informa a realização do 5º Fórum de Infraestrutura e 
Logística LIDE. Nesta edição, o tema principal será “Os Caminhos para o 
Desenvolvimento Acelerado” e contará com a participação dos ministros 
Maurício Quintella (Transportes, Portos e Aviação Civil) e Fernando Co-
elho (Minas e Energia). O evento reúne líderes empresariais dos setores 
da construção civil, logística e tecnologia, juntamente com autoridades 
públicas, para debater questões, diretrizes e soluções para as áreas de 
infraestrutura, mobilidade e logística no Brasil. O Fórum será realizado 
na quinta-feira (10), das 8h00 às 12h30, no Palácio Tangará, no Panamby. 

J - Indústria de Pagamento
Se o seu lance é programar, agende-se para participar do Agi#Tech, Ha-
ckathon promovido por meio de uma parceria entre as empresas Agillitas, 
Sensedia (www.sensedia.com) e Visa, que acontece nos próximos dias 26 
e 27, em Campinas. Na ocasião, os candidatos terão 24 horas seguidas para 
desenvolver soluções inovadoras e criativas que contribuam para fomentar 
o uso do #TeenCard Agillitas, um cartão mesada pré-pago específi co para 
a galera mais jovem. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 14, 
no site (www.agillitas.com.br/agitech). As equipes que apresentarem as 
soluções mais inovadoras receberão os prêmios de R$ 12 mil para o primeiro 
lugar, R$ 5 mil para o segundo colocado e R$ 3 mil para o terceiro lugar.

A - Festa da Cerveja
A 8ª edição do Paulistânia Beerfest será realizada no próximo dia 12 

D - Encontro de Projetistas
Conforto e efi ciência são essenciais quando se fala em climatização de 
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Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

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

TRARÁ PALESTRANTES DE RENOME

os dias 9 e 11 de outubro de 2017, no Centro de Eventos Pro 
Magno, em São Paulo.

geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 

Os convencionais terão a oportunidade de assistirem a 
palestras sobre “O Novo Relatório do Auditor Independente e 

Os efeitos da crise se destacam entre as justifi cativas.

O Indicador de Propensão 
ao Consumo apurado pelo 
SPC Brasil (Serviço de Prote-
ção ao Crédito) e pela CNDL 
(Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas) revela 
que 53% dos brasileiros 
pretendem cortas gastos em 
agosto. Os efeitos da crise 
se destacam entre as justifi -
cativas: 19% mencionam os 
altos preços, 18% dizem que 
reduzirão as despesas por 
estarem desempregados, 14% 
por conta do endividamento e 
da situação fi nanceira difícil e 
9% a redução da renda. Esses 
entrevistados citam também o 
esforço constante de economi-
zar (24%) e a intenção de fazer 
reserva fi nanceira (11%).

Excluindo os itens de su-
permercado, os produtos que 
os consumidores planejam 
adquirir ao longo do mês de 
agosto são em sua maioria re-
médios (24%), roupas, calçados 
e acessórios (19%), recarga 
para celular pré-pago (19%) e 
perfumes e cosméticos (14%). 

O indicador revela que apenas 
17% dos consumidores brasilei-
ros estão com as contas no azul, 
ou seja, com sobra de recursos 
para consumir ou fazer investi-
mentos. A maior parte (38%) 
admite estar no zero a zero, sem 
sobra e nem falta de dinheiro, 
enquanto 38% encontram-se 
no vermelho e não conseguiram 
pagar todas as contas em julho, 
com a renda que possuem.

 “A proporção de consumido-
res com orçamento apertado 
mostra bem o impacto da crise 
sobre as fi nanças pessoais, em-
bora o estado da economia não 
seja o único fator a explicá-lo”, 
afi rma a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti. 
“Há também a importante 
questão da falta de controle 
do orçamento. E, como não 
poderia ser diferente, a situação 
fi nanceira impacta o consumo, 
seja porque restringe o crédito 
ou porque leva o próprio con-
sumidor a rever seu padrão de 
consumo”, avalia (SPC/CNDL) 
(ABr).

Desta vez, a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 3,40% para 3,45%. 
O percentual consta do boletim Focus, uma publicação 

divulgada no site do Banco Central (BC) todas as semanas, com 
números dos principais indicadores econômicos.

Para 2018, a projeção para o IPCA é mantida de 4,20% há três 
semanas consecutivas. Mesmo com o aumento na projeção para 
este ano e manutenção para 2018, as estimativas para a infl a-
ção permanecem abaixo do centro da meta de 4,5%, que deve 
ser perseguida pelo BC. Essa meta tem ainda um intervalo de 
tolerância entre 3% e 6%. Para alcançar a meta, o BC usa como 
principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente 
em 9,25% ao ano. 

Quando o Copom aumenta a Selic, a meta é conter a demanda 
aquecida, e isso gera refl exos nos preços porque os juros mais 
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Mercado eleva de 3,40%
para 3,45% projeção

da infl ação para este ano
O mercado fi nanceiro ajustou pela terceira semana seguida a projeção para a infl ação este ano, após o 
aumento da tributação sobre combustíveis

altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Já quando o 
Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo 
o controle sobre a infl ação.

A nova previsão do mercado fi nanceiro para a Selic ao fi nal 
de 2017 passou de 8% para 7,50% ao ano. Para o fi m de 2018, 
a expectativa também caiu, ao passar de 7,75% para 7,50% ao 
ano. A estimativa do mercado fi nanceiro para a expansão do 
Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país), foi mantida em 0,34% para este ano. Para 
2018, a projeção segue em 2% (ABr).

53% dos brasileiros 
pretendem diminuir 
gastos em agosto
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Integração é requisito 
básico para inovar

O que está em debate 

é a condição para o 

avanço das inovações na 

indústria da mobilidade

Diante do atual cenário 
de inovações na indús-
tria da mobilidade, os 

times de engenharia já não 
podem trabalhar em áreas de 
desenvolvimento desconec-
tadas, cada qual fazendo a 
sua parte para entregar o seu 
melhor – como se nenhuma 
infl uenciasse a outra. Integrar 
diferentes disciplinas numa 
mesma plataforma de desen-
volvimento é o grande desafi o 
da engenharia para inovar e se 
manter competitiva.   

A indústria chegou num es-
tágio de desenvolvimento em 
que precisa atender simulta-
neamente diversos requisitos 
– muitas vezes confl itantes 
– que envolvem diferentes 
áreas como segurança, custo e 
durabilidade. Talvez o grande 
segredo da engenharia moder-
na seja formular o problema 
para conseguir colocar todas 
as necessidades do cliente em 
cima de equações que repre-
sentam as diversas áreas da 
Física envolvidas.

Até então avaliada como 
item secundário, a conectivi-
dade se tornou um diferencial 
de mercado. Cada vez mais 
os motoristas valorizam as 
avançadas centrais multimí-
dias, mas não desejam, por 
exemplo, perder a visibilidade 
na direção quando acessam 
os botões. Este é somente 
um exemplo prático que de-
monstra o quão importante é 
observar simultaneamente os 
diversos requisitos na hora do 
desenvolvimento.

Essa perfeita integração 
entre os diversos sistemas 
de um produto, que devem 
funcionar de maneira colabo-
rativa, representará aos novos 
veículos a mesma revolução 
observada nos computadores 
com o advento da internet. Os 
carros já estão deixando de se-
rem equipamentos mecânicos 
para se tornar computadores 
conectados, que conversam 
com outros computadores para 
saber o que estão fazendo. 

Dessa maneira, o que está 
em debate é a condição para 
o avanço das inovações na 
indústria da mobilidade, que 
precisa criar protocolos onde 

áreas que originalmente eram 
independentes passem a se 
comunicar. Somente assim, 
os times de engenharia con-
seguirão desenvolver produtos 
realmente competitivos, que 
se encaixem nas tendências 
de mercado. 

A integração de áreas precisa 
ser fomentada desde a fase 
conceitual do produto, afi nal 
decisões iniciais não contam 
com protótipo físico. O pri-
meiro passo então é agregar 
tecnologias de simulação nas 
etapas iniciais do projeto. Dada 
a evolução dos sistemas com-
putacionais de simulação, que 
hoje conseguem cada vez mais 
aproximar o mundo real do 
virtual, já é possível interagir 
com um produto virtualmente. 

Já no estágio de desenvolvi-
mento, é necessário dispor de 
uma plataforma que combine 
várias disciplinas, como análise 
estrutural, dinâmica de fl uídos 
e dirigibilidade, todas num 
ambiente onde seja possível 
fazer as devidas conexões. Vale 
lembrar que de nada adianta 
ter uma ferramenta que inte-
gre testes e simulações se não 
houver know how. Portanto, 
a empresa que tiver capital 
humano certamente avançará.

A indústria também precisa 
dispor de tecnologias de tes-
tes efi cientes, que sejam mais 
inteligentes para que façam a 
interface do ser humano no 
produto e respondam as per-
guntas o mais rápido possível, 
afi nal as empresas precisam es-
tar preparadas para responder 
a mudanças que acontecem 
de maneira cada vez mais 
drástica. É preciso evoluir nas 
práticas de engenharia para 
estar à altura desses novos 
desafi os.

Agora é a onda da multidis-
ciplinaridade. Ou a indústria 
surfa nessa onda agora, ou 
perde a chance de competir. 
Quem tiver interesse em dis-
cutir o assunto está convidado 
para o 15º Simpósio Sae Brasil 
Automaker de Testes e Simula-
ções, que reunirá especialistas 
de montadoras, empresas de 
testes e de simulações, con-
sultorias e universidades dias 
15 e 16 de agosto, no Centro 
de Eventos Pro Magno, em 
São Paulo.

 
(*) - É presidente da Altair Brasil e 

chairperson do 15º Simpósio
Sae Brasil Automaker de

Testes e Simulações.

Valdir Cardoso (*)

Em entrevista à Rádio 
CBN, Maia voltou a de-
fender que o plenário 

aprove o quanto antes a mesma 
proposta que foi aprovada na 
comissão especial, em maio. 
“Se a gente tiver um pouco 
de bom senso, maturidade e 
responsabilidade a gente tem 
que votar, no mínimo, o texto 
que foi aprovado na comissão. 
Porque não adianta que a gente 
faça uma reforma menor do que 
isso, porque não vai resolver o 
problema dos brasileiros”.

Maia espera que a base aliada 
ao governo esteja recomposta 
para alcançar o quórum de 
308 votos, mínimo necessário 
para aprovar uma proposta 
de emenda à Constituição. 
“A Câmara precisa votar essa 
matéria em setembro. E eu 
espero que a gente esteja com 
a base organizada já no fi nal de 
agosto pra que a gente consiga 
avançar nessa votação que é 

O Senado deve concluir 
nesta semana a votação da 
proposta que torna o crime 
de estupro imprescritível e 
inafiançável. Atualmente, 
o tempo de prescrição dos 
crimes de estupro pode se 
estender a até 20 anos. Em 
caso de estupro de vulnerável 
– menor de 14 anos de idade 
– a contagem só começa após 
a vítima completar 18 anos. A 
proposta foi aprovada em pri-
meiro turno no mês passado, 
com relatório da senadora 
Simone Tebet (PMDB-MS).

A pauta do plenário, no 
entanto, tem como primeiro 
item, o projeto de resolu-
ção que diminui o custo do 
querosene de aviões para 
aumentar o número de voos 
ofertados no país. O projeto 
foi apresentado por Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) para 
unifi car a alíquota do ICMS 
incidente sobre o querosene 
de aviação. Uma reunião hoje 
(8) entre o presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, e os 
lideres dos partidos vai eleger 
as pautas prioritárias. 

Considerada urgente para 
senadores e deputados, a 
reforma política, que pode ser 
votada na Câmara, na semana 

A CPI do BNDES no Senado também vai defi nir um plano de 

trabalho.

Comissão fará debate 
sobre reforma do 
Código Penal

A Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado faz hoje (8) 
audiência pública para instruir 
a votação do projeto que trata 
da reforma do Código Penal bra-
sileiro. O requerimento foi apre-
sentado pelo vice-presidente 
da comissão, senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), atual 
relator da matéria. O projeto 
do novo Código Penal é fruto de 
proposta apresentada por uma 
comissão de juristas e tramita 
no Senado desde julho de 2012. 

O texto, que já foi aprovado 
por uma comissão temporá-
ria de senadores, aumenta a 
pena mínima para o crime de 
homicídio, torna a corrupção 
crime hediondo e prevê mais 
possibilidades de substituição 
da pena de prisão para delitos 
de menor potencial ofensivo. A 
complexidade e relevância do 
assunto motivaram a realização 
desse debate, segundo justifi -
cou Anastasia. 

O tema deverá ser analisado 
pelos seguintes convidados: 
Maria Thereza de Assis Mou-
ra, ministra do STJ; Douglas 
Fischer, procurador da Repú-
blica; Pierpaolo Cruz Bottini, 
advogado e professor da USP; 
professores Luís Greco e Alaor 
Leite, da Universidade de Au-
gsburg (Alemanha); Gustavo 
de Oliveira Quandt, defensor 
público da União; Antônio Carlos 
de Almeida Castro, advogado; 
e Frederico Gomes de Almeida 
Horta, professor da UFMG. A 
audiência poderá ser acompa-
nhada a partir das 10h00 pelo 
Portal e-cidadania (Ag.Senado).

Os líderes dos Ministérios Públicos dos países que fazem 
parte do Mercosul repudiaram a destituição da procura-
dora-geral da Venezuela, Luisa Ortega, por parte da nova 
Assembleia Constituinte. Segundo os representantes 
dos MPs de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile 
e Peru, a destituição “é um claro atentado à autonomia 
e à independência do Ministério Público venezuelano”.

“Com este ato ilegal, abala-se profundamente o 
Estado de Direito, em especial em sua faceta de 
administração da justiça, que afeta de forma direta 

todos os habitantes da Venezuela, por não disporem 
de uma instituição autônoma e independente que de-
fenda os direitos fundamentais de vítimas e acusados 
e conduza investigações de maneira independente e 
imparcial”, diz ainda o comunicado.

A nota foi assinada pelo brasileiro Rodrigo Janot, 
pela argentina Alejandra Gils Carbó, pelo paraguaio 
Javier Díaz Verón, pelo uruguaio Jorge Díaz Almeida, 
pelo chileno Jorge Abbot Charme e pelo peruano 
Pablo Sanchez Velarde (ANSA).

A destituição foi um ‘atentado à autonomia e à independência 

do MP venezuelano’.
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A regulamentação do traba-
lho de agentes comunitários de 
saúde e dos agentes de combate 
às endemias será tema de au-
diência pública na Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado 
amanhã (9). A proposta consta 
no projeto da Câmara, que 
dispõe sobre as atribuições, 
nível de qualifi cação, jornada 
e condições de trabalho da 
categoria. A presidente da 
comissão, senadora Marta Su-
plicy (PMDB-SP), é a relatora 
do projeto.

Aprovado em maio na Câmara, 
o projeto traz defi nições para 
a qualifi cação requerida para 
exercer a profi ssão. De acordo 
com a proposta, os profi ssionais 
que já atuam como agentes 
comunitários e que não tenham 
concluído o nível médio poderão 
permanecer na atividade. Para 
os novos, será exigido o ensino 
médio completo, curso de for-
mação inicial de 40 horas, em 
conformidade com as diretrizes 

O senador Cristovam Bu-
arque (PPS-DF), disse estar 
preocupado com o futuro da 
ciência e tecnologia no país, 
em decorrência da crise que 
atinge as contas do governo. 
Ele afi rmou que recebeu cópia 
de documentos em que a SBPC 
e a Academia Brasileira de 
Ciências pedem que o governo 
desbloqueie os recursos do 
orçamento do CNPq, órgão que 
tem como principais atribui-
ções fomentar a pesquisa cien-
tífi ca e tecnológica e incentivar 
a formação de pesquisadores 
brasileiros. 

A intenção das entidades é 
dar continuidade às atividades 
de pesquisa no país. Cristovam 
reconheceu a pertinência dos 
pedidos, mas alertou que, num 
momento de crise e falta de 
dinheiro, é preciso cortar gas-
tos num setor para que outro 
possa receber dinheiro ou ter o 
seu orçamento elevado. “E não 
é muito o que se precisa para 
resolver a crise das universida-

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF).

Projeto facilita 
averbação de casas 
térreas

A Comissão de Desenvolvimento 
Regional do Senado pode votar 
amanhã (9),  projeto que torna 
mais ágil e mais barata a averbação 
de casas térreas construídas há 
mais de cinco anos. O texto, da 
Câmara dos Deputados,  dispensa 
a exigência do alvará de construção 
no processo de averbação desse 
tipo de imóvel. 

A averbação de um imóvel é a 
mudança de informações no seu 
registro. Esse tipo de procedi-
mento é necessário sempre que 
o dono fi zer nova construção ou 
demolição, realizar uma grande 
alteração estrutural, tiver mudança 
em seu estado civil ou transferir 
a propriedade para outra pessoa.

Do deputado Irajá Abreu (PSD-
-TO), o projeto se refere apenas 
às unidades que sirvam como 
residência para uma única família. 
O objetivo do autor é desburocra-
tizar o processo de atualização do 
registro dos imóveis – a chamada 
averbação – e também “dinamizar 
os mercados imobiliários em bair-
ros e cidades economicamente 
menos favorecidos”.

Relator do projeto na CDR, o 
senador José Pimentel (PT-CE) 
recomenda a aprovação da matéria. 
Para ele, a proposta é uma iniciativa 
que vem em boa hora para eliminar 
uma injustifi cável barreira buro-
crática à regularização de imóveis 
unifamiliares de um só pavimento 
já construídos (Ag.Senado).
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Maia quer votar reforma da 
Previdência até início de setembro
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afi rmou ontem (7) que quer votar a reforma da Previdência até 
o início de setembro

Receita Federal (Refi s) e a que 
cria a taxa de juros de longo pra-
zo para remunerar contratos de 
fi nanciamento com o BNDES, 
devem ser votadas em plenário 
até a próxima semana.

O deputado voltou a criticar 
a possibilidade de mudança na 
meta fi scal defi nida pelo gover-
no e que já foi aprovada pelo 
Congresso Nacional. Para ele, é 
necessário que o governo reveja 
gastos obrigatórios para evitar 
que a dívida pública aumente. 
Maia disse que hoje (8) à noite 
volta a se reunir com o presiden-
te do Senado, Eunício Oliveira, e 
com o relator da reforma política 
da Câmara, deputado Vicente 
Cândido (PT-SP). Entre as 
principais mudanças propostas 
na reforma está a criação de um 
fundo público de fi nanciamento 
de campanha para as eleições de 
2018 e a adoção do sistema dis-
trital misto a partir das eleições 
de 2022 (ABr).

decisiva para o Brasil”. A última 
contabilidade feita pela lide-
rança governista apresentava 
o número de 290 votos favorá-
veis à reforma. No entanto, na 
votação em plenário do parecer 
que pedia o arquivamento da 
denúncia contra o presidente 
Michel Temer, o governo teve 
o apoio de 263 deputados.

Na entrevista, Rodrigo Maia 
também adiantou que a MP que 
trata da reoneração da folha de 
pagamento de alguns setores 
produtivos não deve ser apre-
ciada pela Câmara e Senado. O 
prazo da MP expira na próxima 
quinta-feira (10). No entanto, 
as outras MPs, entre elas a do 
refi nanciamento da dívida com 

Senado deve concluir votação de PEC 
que torna estupro crime imprescritível

que vem, é um dos temas que 
serão discutidos. No Conselho 
de Ética, será sorteado o relator 
da denúncia do senador José 
Medeiros (PSD-MT) contra 
senadoras da oposição que 
ocuparam a mesa do Senado 
para protestar contra a votação 
da reforma trabalhista. Glesi 
Hoffmann, Vanessa Grazziotin, 
Lídice da Mata, Fátima Bezerra, 
Ângela Portela e Regina Sousa 
podem ser punidas com adver-
tência ou censura.

A CPI do BNDES no Sena-
do defi ne hoje um plano de 
trabalho. Segundo o relator 
da comissão, senador Roberto 

Rocha (PSB-MA), os irmãos 
Batista, donos da JBS, deve-
rão ser convocados a prestar 
esclarecimentos. “O Brasil 
espera que isso aconteça, 
o nosso gabinete recebeu 
inúmeros e-mails para que 
eles sejam ouvidos. Acho que 
isso é uma medida mais que 
importante, necessária para 
esclarecer muitos fatos que 
fi caram obscuros”, disse.

O relator acrescentou que 
as CPIs existem para o que 
o Parlamento apure os fatos 
e proponha leis para evitar 
que novas práticas ilícitas 
aconteçam (ABr).

Lamentada a crise orçamentária na 
ciência e tecnologia

des e da ciência e tecnologia. É 
possível reduzir certos gastos, 
mas é preciso, mesmo assim, 
mais recursos. Não é possível 
deixar fechar universidades, 
não é possível deixar interrom-
per pesquisas”, disse.

Buarque lembrou que a atu-
al situação fi scal é culpa dos 
governos anteriores, que não 
souberam defi nir prioridades 

e distribuíram dinheiro para 
diversas corporações, sem 
olhar para o todo. Já o atual 
governo, segundo o senador, 
também não sabe defi nir prio-
ridades e, ainda, gasta dinheiro 
para impedir que os deputados 
federais votem pela continuida-
de da denúncia feita pela PGR, 
contra Michel Temer, no STF 
(Ag.Senado).

Procuradores do Mercosul repudiam 
destituição de Luisa Ortega

Regulamentação do 
trabalho de agentes de 

saúde

estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Educação. Outra 
previsão do projeto é a formação 
continuada, mediante curso de 
aprimoramento de 200 horas a 
cada 24 meses de atuação.

O projeto prevê pagamento 
de uma indenização de trans-
porte para o trabalhador, visto 
a necessidade de locomoção 
inerente à atividade dos agen-
tes comunitários nas suas 
áreas de atuação. Além disso, 
também estabelece meios de 
auxiliar na solução do proble-
ma da contratação temporária 
irregular, visto que a legislação 
já prevê à obrigatoriedade de 
vínculo direto entre os agentes 
comunitários de saúde e de 
combate às endemias e os entes 
da Federação. Quem quiser 
participar com comentários ou 
perguntas pode enviá-los por 
meio do Portal e-Cidadania e da 
central de teleatendimento Alô 
Senado, por meio do número 
0800 61 2211 (Ag.Senado).

Divulgação
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DOS VALORES: 1º leilão: R$ 486.856,25 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e 
cinco centavos) 2º leilão: R$ 302.786,53 (Trezentos e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), calculados 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O 

 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 16/08/2017  - 10:45h  -  2º LEILÃO: 17/08/2017  - 10:45h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 
1º Leilão: 16/08/2017 às 10:45 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 17/08/2017 às 10:45 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, 
Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: WALMIR MUNHOZ LOPES

CAMILA BACELLAR MUNHOZ
 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco 

Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 278.650,21 (Duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos) 
2º leilão: R$ 220.197,42 (Duzentos e vinte mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ON-

LINE:
OBSERVAÇÕES:

 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
E

N
 –

 to
do

s 
os

 d
ir

ei
to

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-a

go
/1

7

TERÇA-FEIRA, 08 DE AGOSTO DE 2017

EXERCER ATIVIDADE EM DOMICÍLIO
Empresa pretende alterar a atividade exercida pelo funcionário do 
escritório para o domicílio, deve continuar oferecendo os benefícios de 
transporte e refeição? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DEVE 
SER VIA HOLERITE OU VIA CAIXA DIRETO?

Esclarecemos que os reembolsos devem sempre passarem pela 
folha de pagamento e holerite do empregado. Base Legal – 
Decreto nº3.048/99, art.225, §9º.

HORAS EXTRAS APÓS JORNADA DE 06 HORAS
Como devem ser pagas as horas extras para funcionário que trabalha 
jornada de 06 horas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

VÍNCULO DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO POR INVALIDEZ
Qual o vínculo empregatício do funcionário aposentado por invalidez? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O AFASTAMENTO POR ABORTO ESPONTÂNEO DA FUNCIONÁRIA 
PODE SER ABATIDO DA GPS?

Esclarecemos que as duas semanas de afastamento em virtude de 
aborto não criminoso é salário maternidade e assim passível de 
reembolso/abatimento na GPS do empregador.

COOPERADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Como calcular o INSS e FGTS para cooperativa? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE COMISSÃO
Quais são os impostos que podemos descontar em pagamento de 
comissão sobre vendas a representante comercial. Como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de
contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessida-
de de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral
no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspen-
são/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto
à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 ramais 1761 / 4089. Empresa:
C. I. e C. de V. T. LTDA - ME - CNPJ: **.*97.327/0001-** - Contrato: 4500014751;
Empresa: A. E. F. do C. S/S LTDA - CNPJ: **.*32.253/0001-** - Contrato:
4500013202; Empresa: C. R. R. - CNPJ: **.*38.306/0001-** - Contrato: 4500000680;
Empresa: F. P. R. - CNPJ: **.*88.316/0001-** - Contrato: 4500011035; Empresa: R.
R. N. S. - ME - CNPJ: **.*29.143/0001-** - Contrato: 4500010249; Empresa: H. - I.
em N. LTDA. - EPP - CNPJ:  **.*32.072/0001-** - Contrato: 4500000191;
Empresa: A. C. de S. F. - CNPJ: **.*37.310/0001-** - Contrato: 4500012887.

Novênio Pavan Participações S.A.
CNPJ nº 03.483.357/0001-66 - NIRE nº 35300173929

Extrato da Ata AGO Realizada em 28/04/2017
Data, Hora e Local: 28/04/2017, às 13 horas, sede social; Convocação: Dispensada. Presença: 
totalidade; Mesa: Presidente - Elizabeth Pavan, Secretário - João Luciano Granado. Deliberação 
por Unanimidade: Em AGO: i) relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social findo em dezembro de 2016 publicados ambos em 27/04/2017 no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios; ii) absorção de parte do prejuízo apurado no 
exercício encerrado em 31/12/2016, no montante de R$ 2.530.851,96, utilizando o saldo existente de 
R$ 637.431,36 na conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial, e o restante do prejuízo, no montante de 
R$ 1.893.420,60  será transferida para conta de prejuízos acumulados. Por conta deste resultado ne-
gativo, não haverá distribuição de dividendos; iii) Deixou-se para fixar eventuais honorários mensais 
posteriormente; iv) Eleito os membros do Conselho de Administração da Sociedade, com mandato 
de 03 anos, tomando posse neste ato, sendo eleita como Presidente do Conselho a Sra. Elizabeth 
Pavan, e como demais membros do Conselho a Sra. Enide Pavan e o Sr. Emerson Roberto Pavan 
Rodriguez. Declaram os Conselheiros eleitos não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos 
em lei que os impeçam de exercer a atividade objeto da Sociedade. Encerramento: A ata foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes. Elizabeth Pavan - Presidente, João Luciano Granado 
- Secretário. Acionistas: Elizabeth Pavan, Enide Pavan, Emerson Roberto Pavan Rodriguez, Nelson 
Marinelli e João Luciano Granado. A Ata em seu inteiro teor, encontra-se arquivada na Jucesp n° 
348.432/17-3 em 31/07/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ nº 08.103.049/0001-81              NIRE 35300331681

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 28/04/2017
Data: 28/04/2017, às 11 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos acionista.
Mesa: Presidente, Carlos Alberto de Arruda Botelho; Secretário, Sérgio Amaral de Almeida.
Deliberações: 1. Aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2016
publicadas no Diário Oficial do Estado e Jornal Empresas & Negócios, edição de 25/04/
2017; 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício no montante de R$ 876.079,36:
- Reservas Especiais de Lucros - Outras = R$ 705.079,36; - Juros sobre o capital próprio =
R$ 171.000,00; Total = R$ 876.079,36. 3. Referendar a distribuição de Juros sobre o Capital
Próprio, no montante de R$ 171.000,00, conforme deliberação da Diretoria aprovada em
reunião de 26/12/2016. 4. Referendar a distribuição de dividendos no montante de R$
300.000,00, conforme deliberação da Diretoria aprovada em reunião de 26/01/2017. Assina-
turas: Presidente: Carlos Alberto de Arruda Botelho; Secretário: Sérgio Amaral de Almeida.
Acionistas: Roberto Amaral de Almeida; Sérgio Amaral de Almeida e Carlos Alberto de Arruda
Botelho. JUCESP nº 299.639/17-4, em 04/07/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secr. Geral.

1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE EDIMARCIO MINGUES 
FERNANDES, REQUERIDO POR EDILENE FERNANDES MACHADO - PROCESSO Nº1007209-
85.2014.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Elizabeth Kazuko Ashikawa, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 05/08/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO PARCIAL de Edimarcio Mingues 
Fernandes, RG. 58.717.855-3, declarando-o(a) PARCIALMENTE incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Edilene Fernandes Machado. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 12 de julho de 2017. - ADV: SABRINA LIGUORI SORANZ (OAB 195608/SP) 

2ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0073873-10.2012.8.26.0100 - 1592/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN LABRUNA CATAPANI, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Vera de Oliveira Salvatore e Paulino Salvatore, Helena Barbosa 
de Oliveira Zepini, Maria Lucia Barbosa de Oliveira Azzi, Enzo Azzi, Pericles da Silva Pereira e 
Marilia Campanaro da Silva Pereira, Leonardo Altieri, Antonio Gonçalves Ramos, Claudia 
Sobral Hollander, Antonio Francisco Keen e Maria Guadalupe, Raquel Johanna Von Wuthenau 
De Keen, Luiz Gregorio Novaes Correia, Claudia Sobral Hollander, Antonia Gonçalves Santos, 
Antonia Gonçalves Ramos, Mario Zepini, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que ANTONIO CARLOS BUENO NESTAREZ, 
MARGARIDA GONÇALVES DE CARVALHO NESTAREZ ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Atibaia, 447, Perdizes, São Paulo SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0002934-68.2013.8.26.0100 - 33/13.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Oscar Reynaldo Muller Caravellas e Edwiges Muller Caravellas, Isamu 
Edashige, Alice Kiyoko Imakado, Darcy Garcia, Espólio de Kenji Edashige, Espólio de Saichi 
Imakado, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Yomiko Ojima Edashige, Aparecida Kimiko Edashige Hanazono, Celso Kazuyoshi 
Hanazono, Dirceu Tadatoshi Edashige, Demair De LOurdes Ceciliano Edashige, Dino Aparecido 
Massao Edashige ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Estrada do M’Boi Mirim, 1171/1175, Lote 14 da quadra 01, do loteamento denominado 
Parque Santa Edwiges, com área de 317,50 m2, no 32º subdistrito Capela do Socorro, distrito, município, 
comarca e 11ª Circunscrição Imobiliária de São Paulo, medindo 10,00 metros de frente para a Estrada da 
Guarapiranga ou rua existente, por 34,00 metros de um lado, 29,50 metros de outro e 11.250 metros nos 
fundos cadastrado sob o contribuinte municipal nº 094.132.0081-5, conforme fls. 241., Piraporinha, São 
Paulo - SP, Cep. 04905-021, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 
1010229-02.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) SUELI DA SILVA PEREIRA, CPF 086.943.198-61, RG 203694612, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de VSTP EDUCAÇÃO LTDA, 
requerendo em síntese: o recebimento de R$11.547,47 (Maio/2014), oriundos do Instrumento 
Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes e não pago. Alega que, caso a 
executada reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, poderá requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 
mensais atualizadas. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 03 (três) dias úteis pagar a dívida ou, no prazo de 
15 dias úteis, opor embargos ou comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, acrescido de custas e de honorários, para valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. 
Os prazos referidos fluirão após o decurso do prazo do presente edital.Não havendo resposta da 
executada, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de julho de 2017. 

5ª Vara Cível - Regional VIII - Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0001840-31.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ACCELERA TELECOM REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.922.721/0001-02 que 
por este Juízo, tramita ação Monitória que foi julgada procedente, ora em fase Cumprimento de 
Sentença, movida por Transit do Brasil SA, condenando-a ao pagamento de R$ 16.822,80 
(atualizado até Março/2017). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, pague a quantia de supra citada, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de junho de 2017. 

A população se apropriou de aplicativos para chamar a atenção para 
os confl itos no momento em que estão ocorrendo, como forma 
de se proteger do perigo nos deslocamentos dentro das próprias 

comunidades ou na volta para casa.
No Complexo do Alemão, o jornal Voz da Comunidade, que completa 

agora em agosto 12 anos, foi criado com o objetivo de comunicar as ati-
vidades ligadas à cidadania, com uma cobertura de cidade para cobrar 
direitos e serviços. No entanto, com o aumento da violência no local, 
os moradores passaram a usar o WhatsApp do jornal para se comunicar 
sobre a ocorrência de tiroteios que costumam ser frequentes por lá.

“Para o relato de morador sobre tiroteio, a gente usa o WhatsApp, 
até para não contaminar, porque no jornal a gente dá a notícia voltada 
para o serviço de cidadania e a cobertura de cidade. Para falar de tiro, 
a gente só usa o WhatsApp. O Complexo do Alemão tem 13 favelas. A 
gente tem grupos no WhatsApp nessas 13 favelas e aí faz a transmissão. 
São muitas pessoas pedindo, por dia, para entrar nos grupos. É muita 
gente. As nossas redes sociais são para comunicar não só histórias po-
sitivas dentro da favela, mas também problemas sociais como lixo, casa 
caindo. ”, contou a jornalista Maria Carolina Morganti, de 25 anos, que 
atualmente é chefe de redação do Voz da Comunidade.  

No período de 12 anos, o jornal se expandiu e passou a ser distribuído 
em mais 15 comunidades, como a Maré e a Cidade de Deus, com infor-
mações voltadas para a cidadania. Para Maria Carolina, o valor social 
das comunicações extrapolou para o novo meio. “A gente alerta [no 

Moradores do Rio usam, cada vez mais, aplicativos, para a troca 

de informações de utilidade pública.

Moradores do Rio usam a internet para 
trocar informações sobre tiroteios

Os tiroteios em diversas partes do Rio de Janeiro transformaram os meios de comunicação entre moradores da cidade, que estão usando, cada vez mais, a 
internet para transmitir informações de utilidade pública na região
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Ramá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ n.º 12.954.738/0001-77 - NIRE n.º 35.30041547-7

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26/04/17.
Aos 26/04/17, às 11 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; 
e Secretário: Arthur José de Abreu Pereira. Documentos Lidos, Autenticados Pela Mesa, e Arquivados na Sede Social Da 
Companhia: (i) Relatório da administração; (ii) demonstrações financeiras; e (iii) parecer dos auditores independentes, todos 
relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/16. Deliberações: A assembleia geral ordinária foi considerada 
regularmente instalada, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, consoante o disposto nos artigos 124, §4º, e 130, §1º, 
da Lei 6.404/1976 (“LSA”), e foram consideradas regulares, na forma do artigo 133, §4º, da LSA, as publicações e anúncios 
que se encontravam à disposição dos acionistas o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos 
auditores independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocadas as 
matérias em discussão e votação, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
1. Aprovar, conforme manifestação favorável dos membros do Conselho de Administração da Companhia em Reunião do 
Conselho de Administração, realizada em 07/04/17, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, o relatório 
da administração e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16, nos termos 
em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no DOESP (página 49), e no Empresas e Negócios (página 
12), ambos em edição de 25/04/17. 1.1 Consignar que, nos termos da proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado 
da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/16, a Companhia apurou prejuízo líquido no exercício social 
encerrado em 31/12/16, de forma que as ações de emissão da Companhia não farão jus ao recebimento de quaisquer 
dividendos ou juros sobre capital próprio. 3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da 
Companhia, para mandato de 1 ano, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações 
financeiras do exercício social findo em 31/12/17: (i) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, RG n.º 23.194.919-4-SSP/
SP, CPF/MF n.º 259.912.388-71, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Maria Cristina Pinho de 
Almeida, RG nº 5.234.323-6 SSP/SP, CPF/MF nº 055.504.448-36, para o cargo de membro do Conselho de Administração; 
(iii)Robert John van Dijk, RG nº 6.729.594-0 SSP/SP, CPF/MF nº 040.330.638-89, para o cargo de membro do Conselho de 
Administração; e (iv) Luiz Renato Paim Fernandes, RG nº M 3.590.084 SSP/MG, CPF/MF nº 686.206.406-15, para o cargo 
de membro do Conselho de Administração. 3.1. Os conselheiros ora eleitos são empossados em seus cargos, mediante 
assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no livro de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração 
da Companhia, cujas cópias constam do Anexo III a presente, declarando, nos termos e para os fins do § 1º do artigo 147 da 
Lei das S.A., não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades 
empresárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 
Nada mais. São Paulo, 26/04/17. Jucesp nº 317.513/17-5 em 12/07/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SPE Diogo Moreira S.A.
CNPJ/MF nº 12.360.052/0001-58

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
(Valores expressos em milhares de Reais)

Demonstração do Resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Ativo Nota   2016   2015
Ativo circulante  200.608.259,15 199.437.552,01
Disponível  1.248,76 27.596,85
Imóveis destinados a venda 4 200.597.348,83 199.400.293,59
Impostos a recuperar  9.661,56 9.661,56
Partes relacionadas  – 0,01
Total do ativo  200.608.259,15 199.437.552,01

1. Contexto operacional – A Sociedade tem por objetivo a construção de 
edifícios, podendo ainda, participar de incorporação imobiliária. 2. Apre-
sentação das demonstrações contábeis – 2.1. Base de apresentação: 
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2016 
foram preparadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com base nas disposições contidas na lei das sociedades por ações 
(Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07), nos pronunciamentos, nas 
orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores. 2.2. Adoção 
inicial da Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08: As demons-
trações contábeis para o exercício findo em 31/12/2016 e 31/12/2015 são 
apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Estas demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com o 
CPC 13 aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio 
da Resolução nº 1.152/09. A Sociedade elegeu 01/01/2008 como a data 
de transição para adequar-se às novas práticas contábeis. 2.3. Sumário 
das práticas contábeis modificadas: As principais alterações nas práti-
cas contábeis promovidas pela Lei nº 11.638/07 e pelos artigos 36 e 37 
da Medida Provisória nº 449/08 aplicáveis à Sociedade são as seguintes: 
a) Substituição da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 
(DOAR) pela Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborada con-
forme regulamentado pelo pronunciamento técnico CPC 03 – Demonstra-
ção dos Fluxos de Caixa; b) Obrigatoriedade de análise periódica quanto 
à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado, 
conforme regulamentado pelo pronunciamento técnico CPC 01 – Redução 
ao valor recuperável dos ativos; c) Requerimentos de que as aplicações em 
instrumentos financeiros sejam registradas: (i) pelo seu valor de mercado 
ou valor equivalente, quando se tratar de aplicações destinadas à nego-
ciação ou disponíveis para venda; (ii) pelo valor de custo de aquisição ou 
valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, 
ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, quando se 
tratar de aplicações que serão mantidas até a data de vencimento; (iii) pelo 
custo amortizado os empréstimos e financiamentos e contas a receber; con-
forme regulamentado pelo pronunciamento técnico CPC 14 – Instrumentos 
financeiros, reconhecimento, mensuração e evidenciação; d) Eliminação da 
rubrica “Resultado não operacional” na apresentação da Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE), conforme regulamentado pela Medida Pro-
visória nº 449/08; e) Divulgação das operações realizadas pela Sociedade 
envolvendo partes relacionadas, conforme regulamentado pelo pronuncia-
mento técnico CPC 05 – Divulgação sobre partes relacionadas; f) Ajuste a 
Valor Presente (AVP) dos ativos e passivos monetários levando em conside-
ração os fluxos de caixa contratuais e as taxas contratadas ou praticadas no 
mercado para transações semelhantes, quando aplicável, conforme regu-
lamentado pelo CPC 12 – Ajuste a valor presente. 3. Principais práticas 
contábeis – 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa incluem dinheiro em espécie, depósitos bancários, investimentos de 
curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. 
3.2. Contas a receber: As contas a receber de clientes estão representadas 
por notas fiscais de serviços faturados a receber, retenções contratuais que 
serão liquidadas no término das obras e serviços medidos a faturar (medi-
ção do mês), contabilizados pela competência em que o serviço foi exe-
cutado, e estão avaliadas no momento inicial pelo seu valor presente. 3.3. 
Provisão para perdas: As perdas na realização do contas a receber são 
reconhecidas no resultado do exercício obedecendo critérios definidos pela 
Administração, com base na análise dos riscos para cobrir possíveis perdas. 
3.4. Investimentos: As participações societárias em controladas, coliga-
das e equiparadas às Sociedades coligadas, são avaliadas pelo método da 
equivalência patrimonial. 3.5. Imobilizado líquido: Registrado pelo custo de 
aquisição, formação ou construção e deduzido da respectiva depreciação 

       2016     2015
Receita bruta de vendas – –
Receita líquida de vendas – –
Custos de vendas – –
Resultado bruto – –
Despesas/Receitas operacionais
Despesas comerciais (3.720,50) –
Despesas administrativas (49.604,71) (29.442,13)
Despesas tributárias – (34.627,33)
Despesas/receitas financeiras (5.049,66) (2.482,84)
    (58.374,87) (66.552,30)
Lucro operacional (58.374,87) (66.552,30)
Despesas/receitas não operacionais 236.589,17 93.196,98
Resultado antes de provisão para o 
 imposto de renda e contribuição social 178.214,30 26.644,68
Contribuição social (7.094,70) (8.392,23)
Imposto de renda (11.824,51) (15.200,05)
Resultado líquido do exercício 159.295,09 3.052,40

Das atividades operacionais      2016   2015
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social 178.214 26.645
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Estoques (1.197.055) –
Tributos a recuperar – (0)
Créditos diversos – (1)
Acréscimo em passivos
Fornecedores 47.743 (767)
Obrigações trabalhistas e tributárias (20.703) (8.263.610)
Outros passivos (35.035.454) (45.786.537)
Caixa aplicado nas operações (36.027.255) (54.024.270)
Imposto de renda e contribuição social pagos (18.919) (23.592)
Caixa líquido (aplicados nas) atividades 
 operacionais (36.046.174) (54.047.862)
Das atividades de financiamento com acionistas
Integralização de capital 108 130.525.892
Constituição de reserva 30.182.415 130.525.892
Partes relacionadas 5.837.303 (45.386.537)
Caixa líquido utilizado pelas atividades 
 de financiamento com acionistas 36.019.826 85.139.355
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
 de caixa (26.348) 31.091.493
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 27.597 1.803.830
No final do exercício 1.249 27.597
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
 de caixa (26.348) (1.776.234)

     Lucros
     Capital social   acumulados   Total
Saldos em 31/12/2014 33.500.000,00 (63.047,91) 33.340.004,72
Lucro do exercício 130.525.892,00 3.052,40 130.528.944,40
Saldos em 31/12/2015 164.025.892,00 (59.995,51) 163.965.896,49
Integralização do capital 108,00 – 108,00
Lucro do exercício – 159.295,09 159.295,09
Constituição da reserva 
 de capital 30.182.415,00 – 30.182.415,00
Saldos em 31/12/2016 194.208.415,00 99.299,58 194.307.714,58

A Diretoria
Rogério Gonçalves – Contador CRC 1SP 201.412/O-7

Passivo e Patrimônio Líquido Nota   2016   2015
Passivo circulante  63.241,54 35.071.655,52
Fornecedores  57.375,14 9.631,81
Obrigações tributárias  5.866,40 26.569,60
Afac 5 – 35.035.454,11
Passivo não circulante  6.237.303,03 400.000,00
Partes relacionadas  6.237.303,03 400.000,00
Patrimônio líquido  194.307.714,58 163.965.896,49
Capital social 6 164.026.000,00 164.025.892,00
Reserva de capital  30.182.415,00 –
Lucros acumulados  99.299,58 (59.995,51)
Total do passivo e patrimônio líquido  200.608.259,15 199.437.552,01
acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas 
taxas determinadas e reconhecidas no resultado do exercício. 3.6. Redu-
ção ao valor recuperável de ativos: Os valores de imobilizado e outros 
ativos são revistos anualmente, para avaliar se os montantes demonstrados 
estão acima do seu valor de recuperação, seja pela venda ou pelos fluxos 
de caixa futuros gerados pelo ativo. Os ativos que estejam demonstrados 
acima de seu valor recuperável são ajustados e suas taxas de depreciação 
e amortização são revistas para que melhor representem a sua vida útil-
-econômica. 3.7. Empréstimos e financiamentos: São atualizados pelas 
variações monetárias incorridas até a data do balanço e os juros respecti-
vos transcorridos estão provisionados. 3.8. Adiantamento de clientes: Os 
valores adiantados pelos clientes para execução das obras são registrados 
no passivo circulante e faturados na medida em que os serviços são exe-
cutados, com base nas medições mensais. 3.9. IRPJ e CSLL: O IRPJ e a 
CSLL são calculados e registrados com base no lucro presumido, conside-
rando as alíquotas previstas pela legislação. 3.10. Estimativas contábeis: 
Na preparação das demonstrações contábeis são adotadas premissas para 
o reconhecimento das estimativas para registro de certos ativos, passivos 
e outras operações como: provisões para contingências e depreciação do 
ativo imobilizado e medições de receitas e custos. Os resultados a serem 
apurados quando da concretização dos fatos que resultaram no reconhe-
cimento destas estimativas, poderão ser diferentes dos valores reconheci-
dos nas presentes demonstrações. 3.11. Ativos e passivos contingentes 
e obrigações legais: As práticas contábeis para registro e divulgação de 
ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: a) Ati-
vos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou 
decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes 
com êxito provável são apenas divulgados em nota explicativa; b) Passivos 
contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como 
prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis 
são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes ava-
liados como de perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados; c) 
Obrigações legais: são registradas como exigíveis, independente da ava-
liação sobre as probabilidades de êxito. 3.12. Demais ativos e passivos 
circulantes e não circulantes: Os ativos circulantes e não circulantes são 
apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicá-
vel, as variações monetárias e os correspondentes rendimentos auferidos. 
Os passivos circulantes e não circulantes demonstrados por valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, das variações monetá-
rias e os correspondentes encargos incorridos. Não há ativos ou passivos 
sujeitos a ajustes relevantes para trazer sua mensuração a valor presente 
de realização. 4. Imóveis destinados à venda – A composição do estoque 
da Sociedade é assim representada: 
         2016    2015
Terrenos e gastos relacionados 197.670.368 196.599.411
Gastos com materiais e prestações de serviços 2.926.981 2.800.882
Total 200.597.349 199.400.293
5. Partes relacionadas – A composição dos partes relacionadas da Socie-
dade é assim representada: 
        2016    2015
Ilaja Empreendimento Imobiliario Ltda 623.625 –
Iuni Participacoes E Serviços S/A 326.529 –
Maragogipe Investimentos e Participações Ltda 5.287.149 –
    6.237.303 –
6. Capital social – O capital social autorizado em 31/12/2016 é de 

R$ 164.026.000 milhões. O capital social é dividido em 184.077.313 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 7. Cobertura de seguros – A 
Empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração, como sufi-
cientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua ati-
vidade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. 
Consideramos que temos um programa de gerenciamento de riscos bus-
cando no mercado coberturas compatíveis com nosso porte e operações.

No site Fogo Cruzado, criado para divulgar informações que servem 
para estudos sobre onde e quando ocorrem os tiroteios, os dados são 
atualizados frequentemente. A jornalista Cecília Olliveira, gestora de 
dados do Fogo Cruzado, disse que a utilização das informações vai de-
pender do perfi l de quem acessa a página - podem ser pesquisadores ou 
a imprensa, para contextualizar as questões de violência no estado. Há 
também quem procura se inteirar se perto de casa tem um tiroteio ou 
em algum lugar para onde está indo. Os dados são abertos.

Segundo Cecília, a sensação de insegurança muito grande na cidade 
levou as pessoas a se comunicar mais. Ela alertou que, por isso, aumentou 
o número de boatos nas redes sociais. “As pessoas estão atemorizadas. Elas 
realmente buscam mais informação sobre o que está acontecendo, como, 
onde e porque. Tem inclusive a porta aberta para os boatos”, acrescentou.  

De acordo com a jornalista, o Fogo Cruzado tem a preocupação de checar 
as informações que recebe para garantir a distribuição de dados de qualidade. 
“Temos vários fi ltros nas redes, em que conseguimos cruzar as informações 
de mais pessoas. Então, a gente consegue fazer o cruzamento de informações 
e saber se tem outras ocorrências na mesma área. Geralmente, quando há 
uma situação assim, várias pessoas estão falando sobre a mesma coisa”, disse.

Cecília Oliveira revelou que o número de downloads do aplicativo tem 
aumentado mês a mês e já atingiu 95 mil pessoas, que podem acom-
panhar os dados por meio do celular. No Twitter, o Fogo Cruzado tem 
5.834 seguidores, que são atualizados sobre a ocorrência de tiroteios 
com base nas informações passadas ao site (ABr).

WhatssApp] os moradores por onde ir. A gente apura. O caveirão está lá, 
não vai. É muito funcional. O que está em jogo é a vida dos moradores. 
É um aplicativo gratuito que funciona bem”, disse.
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Especial
Fotos: Divulgação

Nelson Oliveira/Ag. Senado/Especial Cidadania

A circunstância em que Artur foi baleado, em plena perse-
guição da polícia militar a trafi cantes da Comunidade do 
Lixão, é o principal ingrediente do quadro de insegurança: 

a incapacidade do Estado de oferecer proteção aos cidadãos de 
forma sistemática, continuada e abrangente.

Segundo o Fórum de Segurança, realizado de 17 a 19 de julho 
em São Paulo, entre as soluções para mudar o atual panorama, 
no qual uma pessoa é morta a cada 9 minutos, estão o estímulo 
à notifi cação completa por parte do cidadão e a cobrança do 
esclarecimento dos casos. “As polícias dependem da população 
para que seu trabalho seja efi ciente, e a população precisa de 
polícias dispostas ao diálogo”, defende o fórum. A participação 
social na segurança pública também é fundamental, especialmente 
por meio de conselhos comunitários de segurança (Consegs).

A arquiteta Flávia Portela, presidente do Conseg Brasília-Centro, 
tem uma avaliação positiva da atuação da entidade.

— Os índices de segurança melhoram. Antes da criação do 
conselho, as demandas não eram atendidas com tanta agilidade.

A articulação com outros 36 Consegs é feita por meio de reu-
niões mensais e troca de informações.

Direito
O temor de ser assassinado acomete 62,4% dos brasileiros, 

segundo o Sistema de Indicadores de Percepção Social (Sips) do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). No Nordeste 
e no Centro-Oeste, os percentuais chegam a 72,9% e 70,4%, 
respectivamente. Isso revela, segundo o sociólogo e professor 
da Universidade de Brasília (UnB) Arthur Trindade, que um dos 
pilares básicos da cidadania vem sendo seriamente alvejado: o 
direito à segurança.

— O nível de violência e criminalidade leva a que o país tenha 
uma alta taxa de medo, o que afeta as condições de vida de des-
locamento e de trabalho dos brasileiros. Uma das justifi cativas 
para nos submetermos ao Estado é o de ele nos dar segurança, 
o que não está ocorrendo — diz.

O incidente do bebê Artur inclui-se no ambiente onde acontece 
a maior parte dos assassinatos no país, segundo aponta a edição 
de 2017 do Atlas da Violência, elaborado pelo Ipea em parceria 
com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública: localidades pobres, 
com alta incidência de crimes e nas quais os jovens, principal-
mente negros, estão vulneráveis, sob várias formas, tanto à ação 
de criminosos quanto das forças de segurança.

É a mesma constelação de mazelas mapeada pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) do Assassinato de Jovens, cujo 
relatório, do senador Lindbergh Farias (PT-RJ), foi aprovado há 
cerca de um ano. “A cada 23 minutos um jovem negro é assas-

Segurança pública: 
solução depende de 
participação social
Quando, no dia 30 de junho, uma bala perdida atingiu 
o bebê Artur, ainda na barriga da mãe, durante tiroteio 
entre policiais e criminosos em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense, os brasileiros incorporaram mais 
um choque à extensa lista de episódios que marcam 
há décadas o dia a dia de um país efetivamente 
inseguro, segundo a avaliação de várias instituições 
especializadas no tema

sinado no Brasil. Genocídio da população negra é a expressão 
que melhor se enquadra”, disse ele na ocasião. A presidente da 
CPI, senadora Lídice da Mata (PSB-BA), observou que, um ano 
depois, “o diagnóstico está mantido. É preciso agora avançar nas 
causas e na adoção de medidas para combater o desenvolvimento 
da violência no Brasil”.

O relatório da CPI, em 2013, citou 56 mil assassinatos por ano 
no Brasil, o que equivale a 29 mortes por 100 mil habitantes, taxa 
considerada alta demais pela ONU. O próprio Atlas da Violência 
aponta a ocorrência de 57.396 homicídios naquele ano. Em 2015, 
esse número chegou a 59.080, crescimento de 22,7% sobre 2005, 
quando foram registrados 48.136 assassinatos.

O viés racial dos homicídios é indiscutível: enquanto a taxa de 
homicídios de negros cresceu 18,2% de 2005 para 2015, a de não 
negros caiu 12,2% no mesmo período.

O Atlas aponta “falta de comprometimento” das autoridades 
com políticas de segurança. Mas as debilidades são grandes 
mesmo onde há alguma política implantada e em razoável fun-
cionamento. “Os últimos episódios da greve da PM capixaba e o 
recrudescimento da violência letal em Pernambuco após 2013 
nos mostram o quão frágil é o equilíbrio em torno das políticas 
efetivas de segurança pública”, registra a publicação.

Auto de resistência
Como resultado da CPI do Assassinato de Jovens, a Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou em julho 
o projeto que suprime do Código de Processo Penal o chama-
do auto de resistência. O PLS 239/2016 recebeu emendas em 
Plenário, que serão agora apreciadas pela CCJ. Lídice da Mata 
lembra que o dispositivo tem sido muito usado por agentes de 

segurança, garantindo-lhes impunidade no caso de assassinatos, 
principalmente de jovens pobres e negros.

Mulheres
Os melhores resultados da participação social na segurança 

pública têm sido obtidos por grupos organizados em torno de 
causas específi cas, cujas reivindicações se convertem em agenda. 
Essa é a avaliação de Trindade, que foi secretário de Segurança 
Pública do DF em 2015. Ele se refere à pressão de grupos femi-
nistas que lutam para combater a violência contra a mulher há 
uma longa data.

Juventude 
perdida

Começaram com as de-
legacias da mulher e agora 
temos muitas outras ações 
e políticas, como a Patru-
lha Maria da Penha [PLS 
547/2015, que institui ron-
das policiais periódicas às 
residências de mulheres 
em situação de violência] 
— aponta.

O combate ao feminicídio é 
o foco de uma política pública 
desenvolvida desde 2016 pelo 
Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP) como 
uma atribuição específica 
do órgão dentro da Estraté-
gia Nacional de Segurança 
Pública (Enasp), programa 
que, num âmbito mais geral, 
agrega também o Ministério 
da Justiça e o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ).

O Senado também busca contribuir aprovando projetos que ajudam 
a diminuir a violência contra as mulheres. Entre as propostas aprova-
das em março, Mês da Mulher, este ano, estão as que deram origem à 
Lei 13.427/2017, que garante atendimento especializado no Sistema 
Único de Saúde (SUS) para mulheres vítimas de violência doméstica 
e sexual, com acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas 
reparadoras, e à Lei 13.421/2017, que cria a Semana Nacional pela 
Não Violência contra a Mulher, campanha de conscientização para 
ocorrer em toda última semana de novembro. A proposta Patrulha 
Maria da Penha também foi aprovada e vai à Câmara.

Eunício Oliveira (C) preside sessão do Dia Internacional da Mulher: Senado aprovou 
em março projetos para a segurança da mulher.
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News@TI
Aceleradora WOW amplia o prazo das 
inscrições para a nova rodada
de aceleração de startups 

@A WOW, uma das principais aceleradoras de startups do Bra-
sil, ampliou o prazo para as inscrições da sua nova rodada de 

investimentos. As startups interessadas em participar do processo 
podem realizar a inscrição no site da WOW (http://www.wow.ac/), 
até o dia 10 de setembro. Para se candidatar, as startups devem estar 
em um estágio pré-operacional, em que já possuem um protótipo, 
mas ainda não geram receita; ou em estágio de crescimento, no 
qual já tenham recebido investimentos anteriores ou que tenham 
tração comprovada. 

Evento em São Paulo reúne comunidades 
voltadas para a linguagem PHP

@ Organizado pela comunidade PHPSP e pela Locaweb, o PHP 
Community Summit acontece nos dias 1 e 2 de setembro, na 

sede da Fecomercio SP, e a expectativa é reunir 700 participantes. 
As apresentações serão divididas em dois locais – Sala People e Sala 
Code. Entre os palestrantes estão Ari Stopassola Junior (da Perito.
inf.br e responsável pelas principais iniciativas de certifi cação), Gui-
lherme Blanco (Senior Architect na Huge Toronto e contribuidor dos 
principais frameworks PHP), Luis Cobucci (Engenheiro na Usabilia 
Amsterdã e contribuidor Opensource) e Augusto Pascutti (Gerente 
de Desenvolvimento na Easy e co-fundador do PHPSP). As inscrições 
podem ser feitas pelo site.

Concentrix expande serviços digitais com 
aquisição da empresa Tigerspike

@A Concentrix, multinacional especializada em soluções de out-
sourcing, anuncia a aquisição da empresa global de produtos 

digitais Tigerspike. A transação tem como objetivo aprimorar as 
competências digitais da Concentrix e impulsionar o crescimento da 
companhia no mercado através da expertise da Tigerspike. A Tigers-
pike é uma empresa de produtos e estratégias digitais fundada em 
2003. Sua abordagem única combina tecnologia com conhecimento 
humano para alavancar resultados de forma rápida para seus clien-
tes, como melhorias na efi ciência, produtividade e engajamento de 
funcionários. A companhia possui um conjunto completo de compe-
tências digitais (estratégia, design, desenvolvimento de plataformas e 
aplicativos móveis e integração de sistemas) com foco na mobilidade 
empresarial. O CEO da Tigerspike, Alex Burke, permanece à frente 
da empresa e agora também se junta à equipe executiva sênior da 
Concentrix, reportando-se a Chris Caldwell, presidente da Concentrix 
(www.concentrix.com/about/locations/brazil/).

Com a proposta de garantir mais liberdade, diversão e qualidade 
sonora na hora de ouvir músicas, a Maxprint disponibiliza a Caixa 
de Som Bluetooth Maxbit LED.

Além de contar com tecnologia Bluetooth para a comunicação 
sem fi o com smartphones, tablets, notebooks, entre outros dispo-
sitivos, o aparelho possui rádio FM integrado com memória para 
35 estações e oferece o máximo de conectividade, contando com 
entradas USB e TF card para conexão de pen drives e cartões 
de memória para reprodução de arquivos MP3.

Além da ampla liberdade na hora de escolher o som desejado, 
a diversão e a autonomia são outros atrativos. A caixa de som 
tem potência de 5W RMS, iluminação Smart Led, com luzes que 

Caixa de Som Bluetooth

brilham de acordo com o ritmo da música, e é alimentada por 
bateria interna recarregável que garante até 4 horas de repro-
dução contínua de músicas.

A Caixa de Som Bluetooth Maxbit LED vem com cabos USB 
e auxiliar.

Com os cuidados certos, 
utilizar mídia programática 
é uma prática totalmente 
segura para a sua marca. 
Descubra aqui como.

BRAND SAFETY

O QUE É BRAND SAFETY?

Brandy Safety é o termo utilizado para 
descrever práticas que uma marca deve 
adotar para que seus anúncios não 
sejam vinculados a conteúdos inseguros 
e indesejados.

São considerados "inseguros" conteúdos 

(sexual, racial, social ou religiosa) e 
notícias falsas, por exemplo.

COMO GARANTIR A SEGURANÇA 
PARA SUA MARCA EM MÍDIA 
PROGRAMÁTICA?

Com tecnologias e processos corretos é possível 
associar a sua marca a conteúdos que sejam 
considerados adequados. Abaixo veja 3 dicas 
que podem auxiliar no processo:

CONCLUSÃO

Acompanhe sua campanha com atenção e 
utilize os recursos disponibilizados pelas 
plataformas. Mídia programática oferece 
maior controle e transparência, além de 
segurança para a sua marca!
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DETECTE CONTEÚDO INAPROPRIADO
EM TEMPO REAL

Ferramentas de análise de conteúdo em 
tempo real permitem que contextos 
"inseguros" sejam percebidos no momento 
da exibição do anúncio - inclusive em URLs 
consideradas adequadas ou novas demais 

Plataformas de mídia programática permitem que 
o anunciante selecione em quais URLs (sites) sua 
publicidade deve aparecer (whitelist) ou não pode 
aparecer (blacklist). Além disso, muitas DSP´s 

categorias 
e palavras-chaves, que podem ser selecionadas 
ou excluídas das campanhas pelos anunciantes.

VIGIE CONSTANTEMENTE ONDE 
SUA CAMPANHA É EXIBIDA

durante a campanha, os relatórios de exibição 

quais sua marca aparece. Nada substitui um 

SELECIONE O INVENTÁRIO: WHITELISTS,
BLACKLISTS E FILTROS CONTEXTUAIS 

Egton O Pajaro Jr (*)

Em toda minha carreira passei por inúmeros desafi os e 
pensei que “chegar lá”, faria as difi culdades acabar. Mas, 
cada vez que eu “chegava lá”, queria ir além e isso gerava 

ainda mais objeções e então persisti, insisti em minhas ideias 
e hoje percebo que consegui implementar grande parte delas. 

Não é fácil. É sofrido e ao mesmo tempo encantador. Foram 
muitos erros e acertos até chegar aos 25 anos como empresário. 
Por isso, listo os 3 grandes aprendizados que tive nesse tempo todo.

1. Prepare-se para os ajustes de percurso 

Normalmente o primeiro passo para se ter um negócio começa 
com uma ideia. Essa ideia pode ter diversas origens, entre elas 
é muito comum vir da percepção de alguma insatisfação ou da 
oportunidade de incremento diferencial relativo a algum ser-
viço ou produto disponível no mercado. Assim nasce a natural 
indagação, como posso fazer diferente e melhor? Como posso 
solucionar este problema?

A questão aqui é que este primeiro passo pode ser utópico. O 
que quero dizer com isso? Que há uma enorme lacuna entre a 
teoria e a prática. Basicamente, boa parte das difi culdades de 
implementação você só vai descobrir quando o negócio estiver 
em andamento. E aí, mora o primeiro perigo.

O empreendedor deve se preparar para lidar com mudanças 
logo no início, que podem ser desde simples adaptações, até 
uma profunda revisão no modelo e na orientação estratégica 
que pode, inclusive, colocar a existência do negócio em risco. 
Por isso, é importante testar e ajustar alguns passos. Avalie 
como seu negócio está indo nos primeiros meses e o critique 
de forma realística, verifi que se as expectativas iniciais se 
materializaram, gere conclusões sobre os desvios em relação 
ao seu pensamento inicial, inclusive se ele ainda faz sentido, 
seja pragmático.

2. Revise constantemente seus passos

Isso pode soar como um clichê, mas funciona. Você só saberá 
qual caminho seguir se souber qual é o objetivo a perseguir. 
Mas é preciso entender como chegar lá, quais recursos críticos 
merecem atenção especial, como estabelecer metas realísticas 
e em quanto tempo é possível atingi-las, assim como prever e 

Três lições que eu aprendi 
como empreendedor

Se você sonha grande, em algum momento da sua vida você vai precisar empreender. Mesmo que você 
conquiste promoções dentro de uma companhia, a carreira em um posto executivo exigirá que muitas 
decisões estratégicas sejam tomadas

construir alternativas mitigatórias aos potenciais obstáculos 
identifi cados no percurso.

Se você já conseguiu iniciar a operação de seu negócio e ele 
está em andamento há pelo menos 1 ano, não relaxe. O fato de ter 
dado certo até aqui não é garantia de que ele vai perdurar. Hoje 
as coisas mudam rapidamente, e se você não estiver antenado 
com as tendências, seu negócio pode ruir do dia para a noite.

Neste caso, habilite ferramentas que permita ampliar a ca-
pacidade de interpretar o cenário e como o comportamento de 
determinada variável infl uencia e impacta o seu negócio. Interaja 
com empresários experientes ou que já passaram por essa situ-
ação, estreite relacionamento com consultores, estude casos de 
negócios similares, desenvolva pesquisas etc.

3. Você terá que lidar com pouco (ou a falta de) 

dinheiro

Talvez a falta de recursos seja um dos principais empecilhos 
de um empreendedor. Não à toa vemos uma crescente de fundos 
de investimentos e investidores anjo apostando em ideias, bem 
como programas de televisão com especialistas que avaliam 
constantemente modelos de negócios.

É muito comum que no início do negócio o empreendedor 
tenha que investir recursos próprios em sua ideia. São várias as 
histórias de quem decidiu correr risco e vendeu carros e apos-
tou tudo na ideia, ou conseguiu um empréstimo bancário para 
fi nanciar seu projeto. Também é comum que o empreendedor 
misture o dinheiro da empresa com o dinheiro para fi ns pessoais.

Se você precisa de capital inicial ou de uma grana para alavan-
car seu negócio, cogite conversar com potenciais investidores 
interessados no seu business. Há muitos empresários dispostos 
a investir em ideias inovadoras e apostar em um longo prazo.

Empreender não é fácil. É se colocar a prova todos os dias. 
É entender que basicamente tudo dependerá do seu esforço e 
suas atitudes. Como empresário, são várias as lições que aprendi 
durante esse tempo. Após alguns erros e muitos acertos, concluo 
que o aprendizado foi enorme e a experiência muito gratifi cante.

Uma dica fi nal: acredite nos seus sonhos e nunca descanse.

(*) Cursou Administração na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e se 
dedica ao próprio negócio desde os 18 anos. Por isso, nunca teve a Carteira de 

Trabalho assinada. Ávido empreendedor foi um dos fundadores de uma empresa 
de meios de pagamento, onde atuou por quase duas décadas. Agora dedica-se 

ao grupo Kephas, empresa que tem negócios no setor de serviços, agronegócios 
e  construção civil.

Marketplace Udemy é uma 
alternativa aos especialistas 
que desejam compartilhar 
conhecimento e obter ganhos 
adicionais

O mercado de ensino à 
distância cresce exponen-
cialmente. Hoje, 90% dos 
brasileiros dizem que fariam 
cursos online, sendo que 61% 
delas inclusive já realizaram 
alguma aula via internet*. Com uma proposta inovadora o 
marketplace de educação à distância Udemy se mostra como 
uma oportunidade de renda extra para quem quer compartilhar 
conhecimento, uma vez que não só professores mas qualquer 
pessoa pode criar seu curso e começar a oferecer para milhares 
de alunos sem custo nenhum na plataforma.

“Na Udemy, todos ganham, o instrutor consegue ensinar o 
tema no qual ele é especialista e, com isso, obter dinheiro extra 
enquanto se dedica a outras funções, ao mesmo tempo em que 
o aluno consegue aprender de qualquer lugar, a qualquer hora 
e em seu ritmo”, explica Sérgio Agudo, Diretor da Udemy para 
o mercado brasileiro.

Como destaca, por exem-
plo, Jamilton Damasceno, 
desenvolvedor e instrutor 
do curso de iOS 11, lançado 
recentemente em português 
na Udemy, “com a evolução 
das tecnologias, está cada 
vez mais fácil aprender e criar 
uma carreira de sucesso na 
área de desenvolvimento”. 
O instrutor ensina pessoas 

que querem aprender a programar. Damasceno já ministrou 8 
cursos na plataforma, todos focados em programação, e atin-
giu aproximadamente 40 mil estudantes com seu conteúdo. 
Segundo ele, são estudantes que em sua grande maioria não 
têm conhecimentos prévios. “Todos os meus cursos começam 
do zero e seguem o passo a passo até o fi nal do curso”, explica.

Não são apenas os professores de tecnologia que podem ga-
nhar renda extra com Udemy, no marketplace há espaço para 
especialistas em Desenvolvimento Pessoal, Empreendedorismo, 
Artes e Artesanato, Treinamentos para professores, Produtivi-
dade no escritório, entre muitos outros temas.

*dados de pesquisa da NZN.

Ensino à distância: como ganhar 
renda extra ministrando cursos
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Esta terça é o décimo sétimo dia da lunação. Desde a madrugada a Lua forma um bom aspecto com Saturno que au-

menta a estabilidade e dá maior segurança emocional. Esse aspecto faz a gente ter mais foco, objetividade e favorece 

o trabalho feito com dedicação. De tarde a Lua forma um bom aspecto com Urano podendo provocar alguma novidade 

e até mesmo uma boa surpresa. Talvez surja uma nova ideia que leve a descobrir um novo rumo na vida. Logo de-

pois a Lua fi ca fora de curso até às 18h57 quando ingressa em Peixes para deixar a noite mais sensível e romântica.
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Lua em Peixes a noite não favorece a 
solução de assuntos mais complica-
dos, mas haverá maior capacidade de 
análise e concentração. E isso dará 
bons momentos para encontrar so-
luções junto da família. Novas ideias 
podem surgir, analise-as muito bem. 
81/681 – Cinza.

É hora de se buscar o bom debate 
e a discussão criativa nos assuntos 
pendentes. O momento é bom para os 
interesses fi nanceiros. Se começar a 
agir no fi nal da tarde poderá tomar as 
atitudes adiadas, obter soluções e ter 
surpresas agradáveis. 62/762 – Azul.

A insatisfação tende a afastá-lo de 
perto da família. De tarde a Lua 
forma um bom aspecto com Urano 
podendo provocar alguma novidade 
e até mesmo uma boa surpresa. A 
tarde irá encontrar saída para o que 
vem limitando as suas realizações. 
94/694 – Branco.

Na parte da manhã pode faltar 
clareza e há propensão à dispersão 
e até algum desânimo. A Lua em 
Peixes vai deixar a noite mais sen-
sível e romântica. Os sentimentos 
tendem a ser positivos à noite para 
superar até uma grande difi culdade. 
83/383 – Azul. 

No fi nal da manhã organização e 
disciplina dão segurança e tranqui-
lidade, com bom aspecto da Lua 
com Saturno. Boa disposição para 
o trabalho e negócios fi nanceiros 
enquanto o Sol estiver na casa do 
dinheiro. Permaneça mais perto do 
seu amor e use a imaginação. 94/494 
– Vermelho.

Muito cuidado para não destruir 
com suas atitudes o que estava 
sendo construído. A Lua forma 
um bom aspecto com Saturno que 
aumenta a estabilidade e dá maior 
segurança emocional. Aguarde para 
comemorar o novo ano astral que vai 
chegar. 31/731 – Verde.

Novas ideias impulsionam os empre-
endimentos profi ssionais. Antes que 
a Lua entre em Peixes a noite pode 
faltar clareza e há propensão à disper-
são e até algum desânimo que precisa 
ser controlado.  Use sua mente mais 
objetiva e prática para aumentar suas 
chances. 72/372 – Amarelo.

É hora de se buscar o bom debate 
e a discussão criativa. Não sofra 
antecipadamente por problemas 
que ainda não são reais e talvez 
nunca ocorram. De tarde a Lua 
forma um bom aspecto com Urano 
podendo provocar alguma novidade 
e até mesmo uma boa surpresa. 
31/931 – Azul.

Ajude quem precisa, estenda a mão 
ao próximo e faça como a si mesmo. 
Se surgirem confusões por problemas 
pessoais e domésticos, mantenha a 
calma. Cuidado, o que está sendo 
construído por ser destruído facil-
mente pelo pessimismo e desanimo.  
45/345 – Branco.

As atitudes tomadas podem afastar 
as pessoas de seu convívio. Use de 
sentimentos nobres e evite o egoís-
mo que sempre atrapalha sua vida. 
Saiba agir para não perder uma boa 
chance que precisará de agilidade 
para ser inteiramente aproveitada. 
91/391 – Azul. 

Lua forma um bom aspecto com 
Urano podendo provocar alguma 
novidade e até mesmo uma boa 
surpresa. Talvez surja uma nova 
ideia que leve a descobrir um novo 
rumo na vida. No fi nal do dia com a 
Lua em seu signo deve desenvolver 
ainda mais suas habilidades pesso-
ais. 66/466 – Branco. 

A Lua forma um bom aspecto com Sa-
turno que aumenta a estabilidade e 
dá maior segurança emocional. Esse 
aspecto faz a gente ter mais foco, 
objetividade e favorece o trabalho 
feito com dedicação. Haverá maior 
capacidade de análise e concentra-
ção ao fi nal do dia. 88/488 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 08 de Agosto de 2017. Dia de São Domingos de Gusmão, 
São Leônidas, São Emiliano, São Miro, e Dia do Anjo Rochel, cuja 
virtude é a força. Dia do Bandeirante. Hoje aniversaria o ator 
Dustin Hoffman que faz 80 anos, o ator Marcelo Picchi que é de 
1948, a cantora Preta Gil que completa 43 anos e a princesa Beatriz 
Isabel Maria que nasceu em 1988.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau costuma ser possuidor de uma 
mente criativa e racional. Tem aptidão para negócios e prospera 
muito se desenvolve as suas habilidades executivas e de organiza-
ção. A sua grande necessidade de se sentir seguro e estável o leva a 
fazer grandes planos e investimentos. Tem disposição para trabalhar 
duro e assumir responsabilidades. A capacidade de compreender e 
solidarizar-se com o sofrimento alheio é frequente, tendo também 
a habilidade de extrair um saldo positivo de quase tudo, mesmo 
quando aparentemente sai perdendo. No lado negativo deve evitar 
o orgulho e a vaidade.

Dicionário dos sonhos
LARANJAS- Colhe-las, felicidade no jogo du-
rante a fase da Lua em que sonhou. Compra-las, 
decepção amorosa. Chupa-las, novos amores. 
Podres ou bichadas, doença. Roupas ou objetos 
cor de laranja, bons tempos para ganhos fi nan-
ceiros. Números da sorte: 18, 22, 24, 46 e 65

Simpatias que funcionam
Para afastar pessoas malas de quem você ama: 
Escreva em 1 pedaço de papel branco os nomes 
dessas pessoas. Ao lado dele, acenda 1 vela azul 
e ofereça-a ao anjo da guarda dos seus colegas de 
trabalho. Espere a vela queimar e, depois, embrulhe 
os restos dela no papel. Jogue-o no lixo.
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(?) bur-
burinho,
objetivo 
do viral

(?) de 
dois, pra-
to típico
cearense

Fenômeno
sonoro de
grutas e
cavernas

Mamífero
alto e 

pescoçudo
do safári

Assinatura
(abrev.)

(?) Gaspa-
ri, escritor

ítalo-
brasileiro

"(?) Censu-
ra", progra-
ma de Leda
Nagle (TV)

(?) Party,
ala radical 
de republi-
canos (EUA)

São
traçados
pelo GPS
do carro

Marca do
visual da

banda
Restart

Estrutura
de carros
comum no
ferro-velho

Relações 
Interna-
cionais
(sigla)

Arma de 
camufla-
gem do
lagarto

Ex-colônia 
portuguesa
na Índia

Joana
d'(?): a

Princesa
de Orléans

Brincadei-
ra entre
torcidas

Metal do
acidente

radioativo 
de Goiânia

Assunto
decoreba
na auto-
escola

Guerreiro
feudal de
origem

japonesa
Criação e 
mercado-
ria do pe-
cuarista

As de amor
são ridícu-
las, segun-
do Pessoa

(?) 
Chagas, 

sanitarista
mineiro

Sucesso
de Raul
Seixas
(Mus.)

A do Rio é a segunda
maior da América La-
tina e estimula o trans- 
porte mais sustentável

Canalha;
patife

Roberta 
(?), cantora

A minhoca,
no anzol
de pesca

Pinha

Expressão
de nojo
PC da
Apple

Item da
montaria

Pedal ao la-
do do freio

Casa 
do tatu

(?) Vegas,
cidade

Depósito
de cereais
(?) Newton,
cientista

Rodovia
(abrev.)

O positivo
se chama
cátion e o
negativo,

ânion
(Fís.)

Tira
proveito

Juiz de Is-
rael (Bíb.)

Cervídeo 
que habita
a tundra
Conheço

Sufixo de
"urinol"

José (?),
tenor

Lacaio;
serviçal
Pratica

homicídio

Monograma
de "Rita" 

Luíza
Tomé, atriz

Nara Leão,
cantora

Sufixo de
"arbórea"

Sem
demora

Método para emagre-
cer que exige acompa-

nhamento
médico

3/arc — ata — las — tea. 4/imac. 5/césio. 9/cafajeste. 10/de passagem. 17/dieta hipocalórica.

Obra da exposição Segunda 

Natureza. Foto: Divulgação

O Quinteto Pers-
ch, cinco acordeões 
interpretando belas 
composições brasilei-
ras. Participação es-
pecial do acordeonista 
e compositor Toninho 
Ferragutti. O Quinteto 
Persch é formado pelos 
músicos Adriano Pers-
ch, André Machado, 
Daniel Castilhos, Eze-
quiel de Toni e Luciano 
Rhoden.

Serviço: CAIXA Cultural São 
Paulo, Praça da Sé, 111,  Centro, 
Tel. 3321-4400. De quinta (24) a 
domingo (27) às 19h15. Entrada 
franca.

Quinteto Persch

Refl exões Dança
Como carregar música? Como transportá-la de um lugar a 

outro? São essas as questões que ‘Montagem’ busca responder: 
procurar por uma forma de transportar segmentos musicais em 
caixas de papelão, gerando encontros, choques, arranjos, repe-
tições, sobreposições, paisagens e imagens. quadrado, cenário 
da performance, serve de trajeto principal para ‘Montagem’ 
e faz referência a “Square Dance”, do artista Bruce Nauman. 
Percorrendo os lados deste quadrado, quatro performers (cha-
madas, aqui, de movers) transportam caixas de papelão, onde 
um sistema falante-bateria-fonte sonora foi instalado. Cada caixa 
carrega uma informação musical. O movimento de cada perfor-
mer, percorrendo o perímetro do quadrado, determina arranjos 
musicais e estruturas coreográfi cas. O público é instalado dentro 
e fora desse quadrado de modo que a coreografi a e a música 
acontecem entre os espectadores e, assim, percebidas de forma 
diferente – de acordo com a posição de cada um. Concepção 
e Coreografi a: Elisabete Finger. Criação e performance: 
Beatriz Sano, Danielli Mendes, Júlia Rocha e Priscila Maia;
Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sextas (11, 18 e 25) e 
sábados (12, 19 e 26) às 20h30. Entrada franca. 

Com texto e direção de Mário 
Bortolotto “À Meia Noite Um 
Solo de Sax na Minha Cabeça” 
reestreia em São Paulo, em 16 
de agosto

Na história Billy interpretado por 
Henrique Stroeter é um bebê 
inquieto e já “consciente” sobre 

as difi culdades que a vida lhe trará. 

Com o tempo, ele se transforma num 
adolescente indignado e em um adulto 
idealista, ativista político e sem dinheiro. 
Já Jesse, personagem de Fábio Espósito, 
é uma criança educada, rica e com boas 
perspectivas de vida. Na adolescência 
experimenta comodidades burguesas e na 
maturidade opta pela segurança fi nancei-
ra e familiar. Entre 1950 e a passagem do 
ano de 1983 para 1984, eles compartilham, 
em 13 quadros, experiências pessoais, 
políticas e sociais pontuadas por ágeis 

trocas de fi gurinos e projeções de fatos 
reproduzidos em telão. A grande surpresa 
da peça é a forma com que Bortolotto 
conduz a trama, ele surpreende ao lançar 
um olhar doce e nostálgico à frente desta 
montagem, segundo avaliação da crítica 
da Folha de S.Paulo, Christiane Riera 
(em memória). Com, Henrique Stroeter 
e Fábio Espósito

Serviço: Teatro & Bar Cemitério de Automóveis. R. Frei 
Caneca, 384, Consolação, tel. 2371-5744. Quartas e quintas 
às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 12/10.

“À Meia Noite Um Solo de Sax 
na Minha Cabeça”

Tom Cavalcante no personagem João Canabrava.

O espetáculo “Stomdup”, show do humorista Tom 
Cavalcante vem acompanhado de muito humor. Tom 
canta suas perfeitas imitações de grandes nomes da 
música, entre outras supresas.  As observações do 
comportamento humano e o olhar atento sobre a 
política do país somam-se às hilariantes imitações de 
personalidades da televisão e aos personagens origi-
nais do humorista, como o hilário João Canabrava, O 
velho contador de causos Sr. Venâncio, a petulante 
doméstica Jarilene. 

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Domingo 
(20) a partir das 20h. Ingressos: de R$ 25 a R$ 180. 

Humor
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Liberdade
Liberdade verdadeira começa 
comigo. Eu não preciso fi car 
olhando para as ações dos ou-
tros. Eu não preciso fi car chate-
ado com o que vejo. Eu deveria 
apenas checar o que eu estou 
fazendo. As outras pessoas são 
atores da ilimitada ...Peça da 
Vida. Elas farão o que quiserem 
fazer, mas eu posso escolher em 
que direção ir. Eu decido ser ou 
não ser infl uenciado, compelido 
ou usado pelos outros. O mais 
importante é saber que uma 
melhor forma de viver está em 
minhas mãos, não nas mãos dos 
outros. Eu sou livre.

Brahma Kumaris
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: YAN PIER RATTO CASTRO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 31/12/1984, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Alfonso Ratto Paredes e de Lina Bertha Castro Panez. A pretendente: 
REYMIT BARDALES RODRIGUEZ, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, na-
turalidade: Peru, data-nascimento: 01/06/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Roe Roger Bardales Saboya e de Virginia Rodriguez Ojanama. R$ 11,55

O pretendente: CARLOS ANTONIO JESUS NUNES, profi ssão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jundiaí - SP, data-nascimento: 13/03/1997, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Antonio Barros Nunes e de Antonia 
Maria de Jesus. A pretendente: NAYARA LIMA GUIA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/06/1997, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Damasceno Guia e de Marlene 
Bernaldina Lima. R$ 11,55

A pretendente: LAIZE SILVA SANTOS, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itapetinga - BA, data-nascimento: 12/09/1986, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Moreira Santos Filho e de Leila Diniz 
Ribeiro da Silva. A pretendente: SIRLENE DESPLANCHES LEMES, profi ssão: moni-
tora de processos, estado civil: solteira, naturalidade: Araucária - PR, data-nascimento: 
05/06/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jairo Lemes e de 
Nerli da Aparecida Desplanches Lemes. R$ 11,55

Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - Ofi cial 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDERSON FELIPE DA CUNHA, solteiro, motorista, nascido em 
12/01/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Joel Felipe da Cunha e de Elenice Maria da Cunha; A pretendente: MARCELA 
PELLIZZARO LOPES, solteira, operadora de caixa, nascida em 16/01/1991, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alicio Lopes e de 
Vilma Pellizzaro.

O pretendente: JOILSON NUNES DOS SANTOS, solteiro, inspetor de segurança, nascido 
em 15/08/1972, natural de Uruçuca - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de João Calixto Nunes e de Petrina Bomfi m dos Santos; A pretendente: CINTHIA 
SILVA SANTOS, solteira, do lar, nascida em 15/03/1981, natural de Uruçuca - BA, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valmir de Jesus Santos e de Simone 
Evangelista Silva.

O pretendente: DURVAL VIEIRA DA SILVA, divorciado, motorista, nascido em 14/07/1961, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adão Vieira 
da Silva e de Ilda da Silva; A pretendente: MARA SANTANA NASCIMENTO, solteira, 
auxiliar de limpeza, nascida em 27/06/1985, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de Zacarias Gonzaga do Nascimento e de Carmelita 
da Conceição Santana Nascimento.

O pretendente: IGOR MICHEL SILVEIRA DE SOUZA, solteiro, motorista, nascido em 
26/01/1980, natural de São Vicente - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Josias Joaquim de Souza e de Zilá Celeste Michel Silveira de Souza; A pretendente: 
MAGDA YAMAUTI DA SILVA, divorciada, confeiteira, nascida em 19/09/1974, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Decio da Silva e 
de Ayako Yamauti da Silva.

O pretendente: SILVANI COELHO DE OLIVEIRA, solteiro, gari, nascido em 30/04/1970, 
natural de Salinas - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Terina Maria 
de Jesus; A pretendente: CLAUDIA MARIA DE JESUS, solteira, auxiliar de lavanderia, 
nascida em 29/06/1967, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Almerita Maria de Jesus.

O pretendente: EDUARDO MARCOS TRINDADE, solteiro, doceiro, nascido em 15/05/1990, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José An-
tonio Trindade e de Maria Izabel dos Santos Silva; A pretendente: NAGILLA MENDES 
SILVA, solteira, manicure, nascida em 16/05/1987, natural de Vitória da Conquista - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sandoval Santos Silva e de Nilde 
Mendes dos Santos Silva.

O pretendente: JEOVÁ DA VISITAÇÃO LIMA, divorciado, zelador, nascido em 06/12/1967, 
natural de Riachão do Jacuípe - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Cordeiro de Lima e de Carmerinda Maia da Visitação; A pretendente: ÂNGELA 
CARDOSO, solteira, supervisora, nascida em 12/05/1980, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Crispim Cardoso e de Maria Inês Cardoso.

O pretendente: HUGO NUNES MACÊDO, solteiro, carteiro, nascido em 16/10/1986, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joel Hen-
rique Macêdo e de Roseli Aparecida Nunes Macêdo; A pretendente: MARIA CLAUDIA 
SILVA DE LIMA, solteira, do lar, nascida em 24/10/1995, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo do O de Lima e de Isabel 
Cristina Gonçalves Silva.

O pretendente: ERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, solteiro, auxiliar de limpeza, 
nascido em 07/05/1986, natural de Itambé - PE, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de José Francisco dos Santos e de Damiana Maria da Conceição; A pretendente: 
MARIA JANAINA DA SILVA ROMÃO, solteira, do lar, nascida em 12/08/1990, natural 
de Recife - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Enildo Bento Romão 
e de Maria do Rosário Silva.

O pretendente: RENATO JESUS SANTOS, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em 
10/03/1967, natural de Ubatã - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Bispo dos Santos e de Anelita Lindaura de Jesus; A pretendente: VALDETE 
FERNANDES DE OLIVEIRA, divorciada, do lar, nascida em 05/01/1958, natural de 
Ubatã - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdo Fernandes de 
Oliveira e de Lindaura Pereira da Silva.

O pretendente: ADONAY SOARES SOUZA OLIVEIRA, solteiro, barbeiro, nascido em 
23/07/1992, natural de Pojuca - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Adailton de Oliveira e de Josilda Soares Souza Oliveira; A pretendente: PRISCILA 
VENERANDO DE OLIVEIRA, solteira, cabeleireira, nascida em 18/03/1999, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Almeida de 
Oliveira Junior e de Claudia Aparecida Venerando de Oliveira.

O pretendente: JOSE ALEX DA SILVA, solteiro, porteiro, nascido em 11/12/1991, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos da 
Silva e de Maria de Fatima da Conceição; A pretendente: PATRICIA NUNES DA SILVA, 
solteira, babá, nascida em 03/03/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Manoel da Silva e de Gislene de Lourdes Paula.

O pretendente: JOSE LUIZ JACINTO DOS SANTOS, divorciado, motorista, nascido em 
07/01/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Embu das Artes - SP, 
fi lho de Haroldo Jacinto dos Santos e de Clarice Pinheiro Tobias; A pretendente: ADRIANA 
DA SILVA RIBEIRO, solteira, analista de laboratório, nascida em 05/07/1982, natural de 
Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos 
Ribeiro e de Maria do Carmo Ribeiro.

O pretendente: CARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, divorciado, porteiro, nascido 
em 14/04/1962, natural de Aracaju - SE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Nilo Ribeiro dos Santos e de Maria José Ferreira Santos; A pretendente: VANUZA 
SANTOS NASCIMENTO, solteira, doméstica, nascida em 18/11/1976, natural de Poço 
Verde - SE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José do Nascimento e 
de Percilia Freitas dos Santos.

O pretendente: RONALDO OLIVEIRA BASTOS, solteiro, vigilante, nascido em 10/06/1979, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Claudio 
Neres Bastos e de Ivanilda Oliveira Bastos; A pretendente: ADJANE OLIVEIRA DA SILVA, 
divorciada, vigilante, nascida em 27/11/1982, natural de João Alfredo - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Manuel da Silva Irmão e de Josefa Carlos 
de Oliveira Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DE JESUS CARVALHO, solteiro, porteiro, nascido em 
26/05/1978, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Luiz de Carvalho e de Maria José de Jesus Carvalho; A pretendente: ANA ROSA 
VIEIRA DOS SANTOS, solteira, cozinheira, nascida em 02/10/1980, natural de Naviraí - 
MS, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Faustino dos Santos Sebastião 
e de Maria Aparecida Vieira Sebastião.

O pretendente: EDIVANDO SILVA NOVAIS, solteiro, motoboy, nascido em 23/06/1978, 
natural de Poções - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adivaldo Felix 
Novais e de Marlene Tiago Silva Novais; A pretendente: VANUSA RODRIGUES PENEDO, 
solteira, babá, nascida em 11/06/1980, natural de Ataléia - MG, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Irineu Rodrigues Penedo e de Maria das Graças Souza Penedo.

O pretendente: PAULO HENRIQUE MENDES DA SILVA, divorciado, aposentado, 
nascido em 01/04/1947, natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Maria Mendes da Silva; A pretendente: ELIETE PEDROSO BAR-
BOSA, divorciada, autônoma, nascida em 30/07/1964, natural de Alcobaça - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo Barbosa da Cruz e de 
Lourdes Pedroso Barbosa.

O pretendente: GEAN JOSÉ DOS SANTOS, solteiro, autônomo, nascido em 30/06/1977, 
natural de Bezerros - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião 
Santino dos Santos e de Maria de Lourdes Bezerra dos Santos; A pretendente: TAYNÁ 
MELO DA SILVA, solteira, vendedora, nascida em 15/02/1997, natural de Natal - RN, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José da Costa Silva e de Maria 
Aparecida Silva de Melo.

O pretendente: JOSÉ ALVES DA SILVEIRA NETO, solteiro, aposentado, nascido em 
14/01/1959, natural de Ivolândia - GO, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Benedito Silvestre da Silva e de Jovercina Alves da Silva; A pretendente: MARIA DO 
CARMO FERREIRA DE SOUZA, viúva, estudante, nascida em 19/04/1956, natural de 
Bernardino de Campos - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Salvador 
Ferreira e de Julia Ramos.

O pretendente: JOSÉ COSME DOS SANTOS MELO, solteiro, ajudante geral, nascido 
em 09/02/1994, natural de Arapiraca - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Damião Costa de Melo e de Maria Aparecida dos Santos; A pretendente: ENILMA 
MARCOS DE GOES, solteira, do lar, nascida em 02/02/1997, natural de Pão de Açúcar 
- AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Damiana Marcos de Goes.

O pretendente: VALDECI BATISTA GONÇALVES, solteiro, funileiro, nascido em 
28/05/1964, natural de Paulo Afonso - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Miguel Batista Gonçalves e de Luzia Maria Gonçalves; A pretendente: MARIZE-
TE ALVES FERREIRA, solteira, costureira, nascida em 12/05/1963, natural de Pão de 
Açúcar - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Alves Ferreira e 
de Adeilde Ferreira da Silva.

O pretendente: DIEGO LUÍS TELES DOS ANJOS, solteiro, aposentado, nascido em 
12/11/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Jurandi José dos Anjos e de Eliana Teles dos Santos; A pretendente: JÉSSICA 
MARQUES PINHEIRO, solteira, do lar, nascida em 06/03/1991, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adelmides Queiroz Pinheiro e 
de Sued Santos Marques.

O pretendente: GILBERTO GODOY DE AGUIAR, divorciado, barbeiro, nascido em 
22/02/1980, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Wagner Tadeu Candido de Aguiar e de Cleide Godoy de Aguiar; A pretendente: 
ROBERTA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, divorciada, professora de inglês, nascida em 
06/06/1980, natural de Sorocaba - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Pedro Eduardo de Oliveira e de Juscelina Aparecida Nascimento de Oliveira.

O pretendente: MAURICIO FERREIRA SANTOS, divorciado, aposentado, nascido em 
08/02/1973, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Roque Dantas dos Santos e de Elian Ramos Ferreira; A pretendente: ANA CLÁUDIA 
GOMES RIBEIRO, divorciada, professora, nascida em 08/03/1970, natural de Itarantim 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Hélio Gomes Ribeiro e de Ana 
Maria Dantas Brito.

O pretendente: JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO, solteiro, afi ador metalúrgico, nascido em 
12/01/1973, natural de Taquaritinga do Norte - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de José Pedro da Silva e de Josefa Severina da Silva; A pretendente: MARIA 
APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, solteira, diarista, nascida em 07/06/1972, 
natural de Macaparana - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Gonçalves de Oliveira e de Vicentina do Nascimento Oliveira.

O pretendente: GEORGE LUÍS DOS SANTOS, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em 17/05/1991, natural de São João Evangelista - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Nedina Aparecida dos Santos; A pretendente: LUANDA XAVIER DE 
MORAIS, solteira, analista de vendas, nascida em 12/04/1993, natural de Cotia - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Heleno Tiago de Morais e de Ana 
Maria Xavier de Morais.

O pretendente: EDISIO DE JESUS SOUZA, solteiro, encarregado de obra, nascido em 
10/05/1973, natural de Ibirapitanga - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Elias Donato de Souza e de Elenice de Jesus Souza; A pretendente: JAQUELINE 
RAMOS MATOS, solteira, cabeleireira, nascida em 17/08/1986, natural de Camaçari - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nelita Ramos Matos.

O pretendente: RAFAEL JACONETTI, solteiro, motofretista, nascido em 01/08/1985, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adval 
Rodrigues Jaconetti e de Diva Grangeiro Jaconetti; A pretendente: PATRICIA LOIA 
DOS SANTOS, solteira, contadora, nascida em 22/05/1986, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Pinto dos Santos e de 
Benedita Vieira da Silva Santos.

O pretendente: SEBASTIÃO TIBURTINO LEITE FILHO, solteiro, carpinteiro, nascido em 
08/08/1992, natural de Olho d’Água - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Sebastião Tiburtino Leite e de Josefa Valdevino Leite Tiburtino; A pretendente: 
ANGELÚCIA PEREIRA DE SOUZA, solteira, operadora de caixa, nascida em 22/12/1988, 
natural de Olho d’Água - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cicero 
Raimundo Pereira e de Josefa Araújo Souza Pereira.

O pretendente: OSÉIAS JACINTO ADÃO, solteiro, 1/2 ofi cial operador, nascido em 
22/04/1976, natural de Volta Redonda - RJ, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco Altamiro Adão e de Zelina Ribeiro Jacinto Adão; A pretendente: CREU-
ZA REBOUÇAS COSTA, solteira, cozinheira, nascida em 18/05/1971, natural de Castro 
Alves - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Martinho Jambeiro Costa 
e de Janaé Elias Rebouças Costa.

O pretendente: MARCOS DE ALMEIDA MOURA, solteiro, zelador, nascido em 04/08/1978, 
natural de Monte Santo - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Floriano 
Trindade Moura e de Maria de Fatima Isabel de Almeida Moura; A pretendente: GILMA 
CATIA DE SOUSA COSTA, solteira, autônoma, nascida em 03/11/1976, natural de 
Pombal - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Martins da 
Costa e de Teresinha de Sousa Costa.

O pretendente: ELIAS DA SILVA SANTOS, solteiro, porteiro, nascido em 18/01/1988, 
natural de Brumado - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Egidio Antonio 
dos Santos e de Donatilia Maria da Silva Santos; A pretendente: MARIA DO CARMO 
SANTIAGO DA SILVA, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em 22/03/1992, 
natural de Piripiri - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco das 
Chagas Silva e de Teresa Duarte Santiago.

O pretendente: WESLEY FERNANDES SANTOS, solteiro, controlador de acesso, nas-
cido em 27/07/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Elmo Rodrigues dos Santos e de Ana Maria Fernandes Lima dos Santos; 
A pretendente: LUDMILA MARIA MATIAS DOS SANTOS, solteira, atendente, nascida 
em 11/03/1997, natural de Serrana - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Josiana Maria Matias dos Santos.

O pretendente: RICARDO CLEACE DA SILVA, solteiro, ajudante de obras, nascido 
em 22/05/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Nelson Ricardo Silvestri da Silva e de Henriqueta Maria Cleace; A pretendente: 
CLEUSENI DE JESUS PASSOS, divorciada, do lar, nascida em 09/12/1976, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José de Jesus 
Passos e de Josefa dos Reis Passos.

O pretendente: PAULO CESAR DA SILVA, divorciado, bombeiro, nascido em 14/07/1985, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria De 
Lourdes da Silva; A pretendente: DANIELLE GUEDES TIVA, divorciada, analista clínico, 
nascida em 31/10/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Maurilio Tiva Paião e de Maria de Lourdes Guedes Tiva.

O pretendente: MAICON JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, solteiro, técnico de suporte 
II, nascido em 05/07/1992, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de José Neuton dos Santos e de Graciema Oliveira Vale; A preten-
dente: LORRANI BORGES LEITE, solteira, psicologa, nascida em 10/09/1994, natural 
de Cosmópolis - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Claudio 
Leite e de Loide Borges Leite.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: ESTEVÃO BORGES FERREIRA PINTO, estado civil solteiro, profi ssão 
chefe de cozinha, nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 19/11/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edison Ferreira Pinto e de Solan-
ge Borges Ferreira Pinto. A pretendente: MARCELLE VERES DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão turismóloga, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 24/10/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Alves de Souza 
e de Leila Pereira Veres de Souza.

O pretendente: GUILHERME PEREIRA DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
designer, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 02/06/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Pereira da Silva e de 
Maria Gina da Rocha. A pretendente: IONE GRAZIELA IANELLE, estado civil solteira, 
profi ssão compradora, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 22/03/1987, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldemar Ianelle Junior 
e de Vera Lucia Aparecida Ianelle.

O pretendente: IVAN DA SILVA SHINTO, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido 
nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 23/05/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Akira Shinto e de Maria Aparecida da Silva Shinto. A pretendente: 
HELEN ZANARDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia 04/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jorge Meneses da Silva e de Maria Cristina Zanardo da Silva.

O pretendente: MARCELO CHAGAS DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
policial militar, nascido em Osasco - SP, no dia 10/04/1970, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Chagas de Souza e de Durvalina Moreira de 
Oliveira Souza. A pretendente: MARCIA MARIA CARVALHO, estado civil divorciada, 
profi ssão assistente fi nanceiro, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 21/07/1968, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Bento Carvalho e de 
Creusa Pereira Carvalho.

O pretendente: ROGERIO PACHECO, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nas-
cido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 26/02/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pacheco e de Maria de Fatima Pacheco. A 
pretendente: FERNANDA RIBEIRO ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida nesta Capital, Butantã - SP, no dia 28/04/1986, residente e domiciliada 
em Osasco - SP, fi lha de José Miguel Alves e de Maria Aparecida Pires Ribeiro Alves.

O pretendente: DENIS ALEXANDRE MASSOLA, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 11/10/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Waldomiro Massola e de Eliana Cristina 
Pereira Massola. A pretendente: ANDREIA NERI DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão técnica em enfermagem, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no 
dia 29/11/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Maria dos Santos e de Raquel Neri dos Santos.

O pretendente: TIAGO DE LIMA ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em São Bernardo do Campo (1º Subdistrito) - SP, no dia 29/11/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Roberto de Almeida e de 
Ruth de Lima Almeida. A pretendente: RACHEL LETÍCIA CURCIO XIMENES, estado 
civil solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
31/03/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo 
Thomaz Ximenes e de Carmela Curcio Ximenes.

O pretendente: SERGIO LUIZ PAROLI, estado civil solteiro, profi ssão taxista, nascido 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 04/06/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jesus Paroli e de Odila Jorge Paroli. A pretendente: 
JAQUELINE PRISCILA MARTINS DOMINGOS, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em Porto Firme - MG, no dia 17/10/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Angela Maria Martins Domingos.

O pretendente: FABIANO D'APPOLLONIO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 11/06/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vincenzo D'Appollonio e de Juçara D'Appollonio. A 
pretendente: PAULA CAROLINA ALFANO, estado civil solteira, profi ssão publicitária, 
nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 16/04/1982, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Claudio Vicente Alfano e de Maria Cristina Alfano.

O pretendente: ADRIANO MAGALHÃES MARCHETTI, estado civil divorciado, profi s-
são empresário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 27/09/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Paula Marchetti e de 
Maria Regina Magalhães Marchetti. A pretendente: RAFAELA BARRETO CARVALHO 
BUENO, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Caraguatatuba - SP, no 
dia 31/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Régis 
Carvalho Bueno e de Valeria Aparecida Rosa Barreto.

O pretendente: FABRICIO RIBEIRO DE SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão 
bike courier, nascido nesta Capital,Penha de França - SP, no dia 23/01/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Nunes de Santana e de 
Luiza Ribeiro de Santana. A pretendente: JULIANA MOREIRA SAMPAIO, estado civil 
divorciada, profi ssão analista contabil, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/09/1985, 
residente e domiciliada no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ribeiro 
Sampaio e de Maria Diná Moreira de Abreu Sampaio.

O pretendente: GIULIANO DE NINNO, estado civil solteiro, profi ssão servidor público, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 14/06/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luigi de Ninno e de Marcia Auricchio de Ninno. A 
pretendente: VANESSA GOMES LARANJEIRA, estado civil solteira, profi ssão nutri-
cionista, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 26/07/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Gomes Laranjeira e de Neide 
Maria Alves de Lima Laranjeira.

O pretendente: VÍTOR AMADO ALEIXO DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 18/01/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Aleixo de Barros e de 
Adriana Amado de Barros. A pretendente: JULIA PREZOTTO SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão jornalista, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 29/05/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio da Silva 
e de Shirlei Prezotto Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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De acordo com a pesquisa Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) 
2016, realizada pela parceria entre 

Sebrae e IBQP, a taxa de empreendedoris-
mo feminino entre os novos empreendedo-
res - aqueles que possuem um negócio com 
até 3,5 anos - é de 15,4%, já a masculina 
é de 12,6%.

Além de terem uma taxa mais alta de em-
preendedorismo, as mulheres abrem uma 
empresa mais por necessidade do que os 
homens. Entre os novos empresários, 48% 
delas o fazem porque precisam, já entre os 
homens esse número cai para 37%. “Esse 
movimento de entrada de mulheres na ati-
vidade empreendedora pode ser explicado 
pela necessidade delas complementarem 
a renda familiar”, explica o presidente do 
Sebrae, Guilherme Afi f  Domingos.

A pesquisa do Sebrae ainda traça um 
perfi l dessas mulheres. De acordo com o 
estudo, 40% delas têm até 34 anos, já entre 
os homens, esse número cai para 36%. E 
apesar delas serem mais escolarizadas, 
ainda ganham menos: 73% recebem até 
três salários mínimo, contra 59% do uni-

As mulheres são as que mais estão 

interessadas em começar um negócio.

Taxa de empreendedorismo 
inicial é maior entre mulheres

Entre os brasileiros, as mulheres são as que mais estão interessadas em começar um negócio

verso masculino. A GEM também revela 
que quase metade das empreendedoras 
iniciais atua em apenas quatro ativida-
des, enquanto que a mesma proporção 
de homens está concentrada em nove. 
As mulheres abrem empresas que atuam 
com serviços domésticos, cabeleireiros e 
tratamento de beleza, comércio varejista 
de roupas e acessórios e serviços de bufê 
e de comida preparada. 

Os jovens são os detentores da maior taxa 
de empreendedorismo inicial no Brasil. Entre 
os brasileiros que possuem entre 18 e 34 anos, 
22% estão envolvidos com a criação de uma 

empresa, já para quem tem entre 55 e 64 anos, 
esse número cai para 15%. De acordo com a 
pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) 2016, patrocinada pelo Sebrae no 
Brasil, desde 2013, o número de jovens que 
escolhem o empreendedorismo como estilo 
de vida vêm aumentando.

De cada dez empreendimentos encabeça-
dos por um jovem, seis foram criados após 
a identifi cação de uma oportunidade. “Isso 
eleva a qualidade do empreendedorismo no 
Brasil e demonstra que a cultura de trabalhar 
em uma grande empresa ou passar em um 
concurso está mudando”, afi rma o presidente 
do Sebrae, Guilherme Afi f Domingos.

De acordo com o estudo, os jovens em-
preendem mais por oportunidade: 59%. 
Entre os 35 e 54 anos, esse número cai para 
56,5% e acima dos 55, para 51%. Entre os 
mais jovens, verifi ca-se também, a maior 
participação relativa de mulheres, 51%, 
contra 47% na faixa de 35 a 54 anos e 43% 
na faixa de 55 a 64 anos. “Isso reforça a 
análise de que é entre os mais jovens que 
cresce a participação feminina”, ressalta 
Afi f (AI/Sebrae).
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Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0137070-70.2011.8.26. 0100 (675) O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 21ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Indústria e Comércio de Calçados Jomar Ltda, CNPJ 01.034.110/0001-37, na
pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Adidas AG, Adidas International Marketing B.V, Reebok International Limited, tendo como corrés, Lin
Aiyou -ME, Olívio Dias da Silva – ME e Indústria e Comércio de Calçados FEET Ltda, para que as rés se
abstenham de fabricar, comercializar, distribuir, manter em estoque, expor a venda e/ou divulgar, a
qualquer título, produtos contrafeitos ilicitamente assinalados com as suas marcas. Encontrando-se a ré
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 2017.                                                (08 e 09)

MECÂNICA BRAZ MARTIN LTDA. torna público que recebeu da SEMA a Renovação da
Licença de Operação, válida até 09/05/2.020, para Serviço de Usinagem (Torno, Fre-
sa,etc), sito à Rua Balizada, nº 28. Cid.Indl.Satélite. Guarulhos/SP. Através do Pro-
cesso Administrativo nº 40555/2016.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: EDNEI DE MELO RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
desentupidor, nascido em São Paulo - SP, aos 15/07/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Erivan Silva Rodrigues e de Eliane de Melo Rodrigues; A 
pretendente: LIDIANE BISPO DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 15/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jurandy Bispo da Silva e de Ana Lidia da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, mecânico, nascido em Teófi lo Otoni - MG, aos 07/08/1967, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cecilia Pereira dos Santos; A pretendente: MARIA 
APARECIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 09/07/1954, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José de Lourdes Silva e de Juvelina Rosa da Silva.

O pretendente: WENDEL MOREIRA DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
fi nanceiro, nascido em São Paulo - SP, aos 06/05/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pinto Dias e de Maridalva Moreira Dias; A pre-
tendente: ROMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
analista fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, aos 05/01/1985, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Mariano dos Santos e de Josefa da 
Conceição Santos.

O pretendente: WALISSON REIS DE SANTANA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Alagoinhas - BA, aos 15/02/1995, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eudes Reis de Santana e de Jeane Maria 
de Santana; A pretendente: ÉRICA DE OLIVEIRA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Catu - BA, aos 04/06/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marlon de Oliveira Almeida e de Noeme Lopes de Oliveira.

O pretendente: MILTON ARGEMIRO RODRIGUES FERREIRA, nacionalidade brasi-
leiro, divorciado, motorista, nascido em Materlândia - MG, aos 28/06/1968, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Selvino Rodrigues Ferreira e de Con-
ceição Adelaide Rodrigues Ferreira; A pretendente: CLAUDIA FERREIRA DE MELLO, 
nacionalidade brasileira, solteira, psicóloga, nascida em São Paulo - SP, aos 08/05/1963, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Alberto Ferreira de 
Mello e de Edith Wippich Ferreira de Mello.

O pretendente: JOSÉ REINALDO RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor 
de construção civil, nascido em Petrolina - PE, aos 23/08/1971, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Francisco da Silva e de Valdeci Rodrigues 
Mendes da Silva; A pretendente: MARINALVA ROBERTA DE LIMA, nacionalidade 
brasileira, solteira, babá, nascida em Nazaré da Mata - PE, aos 25/07/1970, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Manoel de Lima e de Maria 
da Luz de Lima.

O pretendente: ROBINSON BARBOSA DE MORAIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
barbeiro, nascido em Embu das Artes - SP, aos 20/02/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Correia de Morais e de Maria Jose Barbosa de 
Morais; A pretendente: RAFAELA BARROS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 02/10/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto da Silva e de Telma Barros Barbosa.

O pretendente: ANTONIO MARCOS DE MENDONÇA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, gesseiro, nascido em Surubim - PE, aos 24/11/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Antonio Araujo da Silva e de Terezinha de 
Mendonça Silva; A pretendente: JULIANA ARAUJO SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 01/02/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaidenal Araujo Santos e de Maria Cristina Lima dos Santos.

O pretendente: DONIZETE HENRIQUE DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, jornalista, nascido em São Paulo - SP, aos 23/02/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Teixeira dos Santos e de Silvana Maria dos 
Santos; A pretendente: ISIS VIGORITO, nacionalidade brasileira, solteira, maquiadora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 10/07/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Geraldo Ferreira Vigorito e de Cicera Maria da Silva Vigorito.

O pretendente: MARCIO DE PAULA DOS PRAZERES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, técnico de banda larga, nascido em São Paulo - SP, aos 29/05/1978, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Brauna dos Prazeres e de 
Ivanis Maria de Paula Prazeres; A pretendente: PRISCILLA RODRIGUES DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, solteiro, consultora de vendas, nascida em São Paulo - SP, 
aos 11/11/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
Rodrigues da Silva e de Maria do Socorro Pereira de Souza da Silva.

O pretendente: FRANCISCO EVERALDO SOUSA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Pedro II - PI, aos 21/12/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco das Chagas Pereira e de Maria da Conceição 
Sousa Pereira; A pretendente: NAYARA ARAUJO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 21/11/1995, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Bispo dos Santos e de Gilvanda Rodrigues Araujo.

O pretendente: RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, au-
xiliar de serviços gerais, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 23/08/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Pereira e de Miralva Pereira 
Ramos; A pretendente: THAIS SILVA MACARIO, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 04/12/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sergio Fernando Macario e de Maria do Carmo Silva Macario.

O pretendente: ANTONIO BISMAK SOUZA CARVALHO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, montador de móveis, nascido em Novo Oriente - CE, aos 31/07/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Germano de Carvalho e de 
Raimunda Bandeira de Sousa Carvalho; A pretendente: CARLA MOREIRA DE CASTRO, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 17/08/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Castro e de 
Maria do Carmo Moreira dos Santos Castro.

O pretendente: ROBSON LARIÃO SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motoboy, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/07/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Angelo Larião da Silva e de Maria Helena dos Santos Brandão; A 
pretendente: VANESSA SIMOES BEZERRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 18/06/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Rodrigues Bezerra e de Regiane Simoes Pedroso.

O pretendente: ALDENILSON ALVES DA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
padeiro, nascido em Altinho - PE, aos 29/05/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cosme Alves da Costa e de Maria do Socorro Alves da Costa; A 
pretendente: STEPHANIE VASCONCELOS GONÇALVES, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 14/12/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Humberto Bispo Gonçalves e de Otavia Vasconcelos 
Gonçalves.

O pretendente: LUIZ MOISES DA PAZ NETO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
encanador, nascido em Cabo de Santo Agostinho - PE, aos 10/02/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Moises da Paz e de Severina 
Ernestina da Silva; A pretendente: LAÍS MARIA DE SANTANA, nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, auxiliar de limpeza, nascida em Alagoinhas - BA, aos 21/03/1987, residente 
e domiciliada e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Francisco de 
Santana e de Maria Alexandrina de Santana.

O pretendente: LEANDRO BATISTA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
assistente fi scal, nascido em São Paulo - SP, aos 24/07/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moises Batista da Silva e de Sonia Maria dos 
Santos Silva; A pretendente: DANIELA PEREIRA ROCHA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 03/08/1988, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Pereira Rocha Neto e 
de Angela Maria da Silva.

O pretendente: JOSIVAN VENÂNCIO DE MOURA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
salgadeiro, nascido em Jucurutu - RN, aos 21/12/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nestor Venâncio da Silva e de Josefa Rufi no de Moura; A 
pretendente: ANDRÉIA OLIVEIRA FRAGA, nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, 
nascida em Canarana - BA, aos 06/03/1986, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jailson de Oliveira Fraga e de Zenalva Oliveira Fraga.

O pretendente: WAGNER JOSE DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 10/08/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose de Sousa Filho e de Maria das Dores Sousa; A pretendente: 
LEIDE DAIANE PEREIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em 
Guanhães - MG, aos 09/05/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Maria Pereira Filho e de Maria Aparecida Pereira.

O pretendente: ALEXANDRE BATISTA LEU, nacionalidade brasileiro, divorciado, moto-
rista, nascido em São Paulo - SP, aos 01/05/1980, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Givam Batista Leu e de Zilma Maria de Lira Leu; A pretendente: 
MÔNICA ANACLETO DE MELO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 09/07/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manuel Ednande Marques de Melo e de Cicera da Conceição Anacleto Melo.

O pretendente: JOÃO MARIA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Natal - RN, aos 15/11/1970, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Bernardo do Nascimento e de Helena Maciel do Nascimento; 
A pretendente: ANA CAROLINA SILVA DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 02/09/1976, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria de Lourdes Silva de Jesus.

O pretendente: BRUNNO RIBEIRO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 01/07/1990, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Sebastião de Oliveira e de Sandra 
Aparecida Ribeiro de Oliveira; A pretendente: LILIAN RIBEIRO ALVES, nacionalidade 
brasileira, divorciada, gerente, nascida em Brumado - BA, aos 16/10/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Ribeiro Alves e de Maria 
Elenilda do Nascimento Ribeiro.

O pretendente: GUSTAVO FERREIRA BARBOSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 03/01/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Amilton da Silva Barbosa e de Zenailde Ferreira 
Souto; A pretendente: GIRLÂNDIA MAMEDE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, atendente, nascida em Coremas - PB, aos 04/04/1986, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Leite dos Santos e de Maria de Fátima 
Mamede dos Santos.

O pretendente: JOSÉ DE OLIVEIRA SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, cha-
peiro, nascido em Pedro II - PI, aos 15/09/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Alves de Sousa e de Emedina Quintino de Oliveira; 
A pretendente: VANESSA VERISSIMO AZEVEDO, nacionalidade brasileira, solteira, 
de serviços domésticos, nascida em Itamarandiba - MG, aos 29/09/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Santos Nuciene de Azevedo e de 
Marcilene Verissimo Azevedo.

O pretendente: ERNANDO LUIZ AMANCIO SOBRAL, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
consultor de vendas, nascido em Tabira - PE, aos 17/02/1969, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Henoque Geronimo Sobral e de Rita Amancio Sobral; A 
pretendente: CINTIA DE CARVALHO SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 10/11/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vivaldo de Oliveira Silva e de Antonieta Pereira Silva.

O pretendente: EDSON SOUSA SAMPAIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
de informática junior, nascido em São Paulo - SP, aos 20/08/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira Sampaio e de Maria Jose de Sousa 
Barros; A pretendente: LUANNA PEREIRA DE LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 21/04/1998, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Valdemiro de Lima e de 
Cilene Izabel Pereira de Lima.

O pretendente: FILIPE LUNA RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, funileiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/06/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Eunice Luna Rodrigues; A pretendente: LAYNA SILVA DE OLI-
VEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 
15/10/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Ferreira de Oliveira e de Janete Pereira Gomes.

O pretendente: JUNIOR CESAR VIEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, bombeiro civil, nascido em Crato - CE, aos 04/06/1968, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Vieira da Silva e de Francisca Maria da 
Silva; A pretendente: MARIA JOSÉ NARCISO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar de serviços gerais, nascida em Maceió - AL, aos 18/02/1967, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero José Narciso e 
de Angelita Oliveira Narciso.

O pretendente: ACÁCIO VITOR DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, moto-
rista, nascido em São Paulo - SP, aos 05/04/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos Vitor de Oliveira e de Maria Ignez Oliveira; A pretendente: 
SIMONE PELEGRINI, nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, nascida em São 
Paulo - SP, aos 29/12/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Luiz Pelegrini e de Maria Aparecida Soprijo Pelegrini.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CELSO DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, profissão aju-
dante operacional, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (25/08/1994), residente 
e domiciliado Rua Coronel Julião de Moura Negrão, 85, B, Jardim Russo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso de Oliveira e de Márcia Alcione Aparecida 
dos Santos. A pretendente: TATIELE SÁ DE ALMEIDA, estado civil solteira, pro-
fissão jovem aprendiz, nascida em Governardor Archer, MA, no dia (02/07/1999), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Batista de 
Almeida e de Isamar Aráujo de Sá.

O pretendente: JÚNIO VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Cafarnaum, BA, no dia (05/06/1988), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Sena dos Santos e de Eliete Vieira de Almeida. A preten-
dente: LUCIANA DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Utinga, BA, no dia (26/11/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Nilzete de Jesus Santos.

O pretendente: LUÍS CARLOS ALVES DA SILVA JÚNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão socorrista, nascido em São Sebastião, AL, no dia (17/12/1985), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luís Carlos Alves da Silva e de 
Maria de Lourdes dos Santos. A pretendente: TALITA PAULA PEREIRA MANARIM, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Cajamar, SP, no dia (09/12/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Manarim e de 
Rose Paula Pereira.

O pretendente: THIAGO DE MELO ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão ope-
rador de centro de distribuição, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/01/1997), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de 
Almeida e de Sandra Maria de Melo Almeida. A pretendente: JENNIFER GUIMA-
RÃES FERREIRA, estado civil solteira, profissão operadora de crédito, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (08/03/1994), residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Carlos José Ferreira e de Adriana Cristina de Lima 
Guimarães Ferreira.

O pretendente: HELDER DUTRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão moto-
rista, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/07/1990), residente e domiciliado em 
Cajamar, SP, filho de José Dutra da Silva e de Maria do Carmo Dutra da Silva. 
A pretendente: LILIANE FERNANDA GUEIROS, estado civil solteira, profissão 
separadora, nascida em Caetés, PE, no dia (22/12/1996), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Fernandes Gueiros e de Maria das 
Graças de Melo Gueiros.

O pretendente: ADRIANO VANZO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (03/09/1985), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Costa e de Aparecida Elisabete Vanzo Costa. 
A pretendente: CAROLINE BARBOSA PIRES VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
coordenadora fi nanceira, nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (04/12/1989), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Pires Vieira e de 
Ivana Maria Barbosa Pires Vieira.

O pretendente: LUCAS MATEUS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido nesta Capital, SP, no dia (13/04/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Severino da Silva e de Cleide Pereira da 
Silva. A pretendente: BEATRIZ OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Salvador, SP, no dia (28/10/1997), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo dos Santos Júnior 
e de Tatiana Oliveira Silva.

O pretendente: DAVI CORDEIRO SENA, nacionalidade brasileiro, solteiro, atendente, 
nascido em São Paulo - SP, aos 25/03/1998, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vanderlei de Sena e de Ana Paula Cordeiro Lucio; A pretendente: 
DAISY MIRIELE IDELFONSO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 24/01/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Rosangela Maria Idelfonso.

O pretendente: JANICARLOS ISALBERTO RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, eletricista, nascido em Araripina - PE, aos 04/12/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Isalberto Joaquim Rodrigues e de Josefa Pedrina 
Rodrigues; A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CARDOSO, naciona-
lidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascida em Esperantina - PI, aos 24/06/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Felix Cardoso e 
de Rita Maria da Conceição Silva.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
polidor de autos, nascido em São Paulo - SP, aos 05/09/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Wellington de Almeida e de Maria Lucia da Silva 
Almeida; A pretendente: LUIZA FAUSTO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 09/06/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Apolinario da Silva e de Marisa Fausto da Silva.

O pretendente: ELISEU PIRES LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 06/11/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Carlos Lopes e de Edna Pires; A pretendente: TALITA VIRGINIA CARLOS, 
nacionalidade brasileira, solteiro, berçarista, nascida em São Paulo - SP, aos 22/07/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lucia Virginia Carlos.

O pretendente: DUARTE MARINHO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
instrumentador cirúrgico, nascido em Canindé de São Francisco - SE, aos 09/01/1981, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Paulo dos Santos e 
de Maria Marinho dos Santos; A pretendente: PAULA FRANCINETE AVELINO ALE-
XANDRE, nacionalidade brasileira, solteira, técnica em segurança do trabalho, nascida 
em Guarabira - PB, aos 28/02/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Alexandre Filho e de Hilma Avelino Alexandre.

O pretendente: FRANCISCO EDBECIO MENESES DE MEDEIROS, nacionalidade 
brasileiro, divorciado, pintor de construção civil, nascido em Umarizal - RN, aos 28/10/1979, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson Alves de Medeiros e 
de Maria do Ceu Meneses de Medeiros; A pretendente: RENATIANA VENTURA SOUZA, 
nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Itamarandiba - MG, 
aos 16/08/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
Laurindo Ventura Souza e de Geralda Ventura de Souza.

O pretendente: GENIVALDO ALMEIDA DE CARVALHO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, porteiro, nascido em Dário Meira - BA, aos 11/05/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jovaldo Almeida de Mades e de Isabel Santos 
de Carvalho; A pretendente: KEILA RIBEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasilei-
ra, solteira, babá, nascida em São Caetano do Sul - SP, aos 17/04/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Ribeiro dos Santos e de 
Doracy Cardozo dos Santos.

O pretendente: ANDERSON DOS ANJOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
encarregado de manobrista, nascido em São Domingos - SE, aos 26/03/1993, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aloízio Oliveira dos Santos e de 
Natalha Vasconcelos dos Anjos Santos; A pretendente: HOZANA SOARES DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Paudalho - PE, aos 23/10/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Soares da 
Silva e de Maria Lucia Ferreira da Silva.

O pretendente: THIAGO PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, atenden-
te, nascido em Marabá - PA, aos 15/11/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Pereira Filho e de Maria Alcinia Pereira da Silva; A pretendente: 
KAROLYNE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em 
São Paulo - SP, aos 24/08/1995, residente e domiciliada, São Paulo - SP, fi lha de Jose 
Alves dos Santos Neto e de Neide Pereira dos Santos.

O pretendente: ILDEMBERGUE SILVA CORDEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
mecânico, nascido em Ribeirão - PE, aos 15/04/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ildembergue Cordeiro Malta e de Maria José da Silva; 
A pretendente: MARCELA ARAGÃO SENA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 12/06/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel dos Reis Sena e de Celma Messias Aragão.

O pretendente: RODRIGO LUIZ DOS ANJOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, moto-
rista, nascido em São Paulo - SP, aos 04/01/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Miguel dos Anjos e de Elizabete Ferreira Souza dos Anjos; 
A pretendente: MARIVANIA LEAL DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascida em Santa Rita de Cássia - BA, aos 30/04/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Perisvaldo Marques de Souza e de Maria Mercês Leal de Souza.

O pretendente: JOSÉ MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, comerciante, 
nascido em Cruz - CE, aos 20/06/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Manoel Djaci da Silva e de Maria do Livramento Souza Silva; A pretendente: 
LUANA SOUZA SANTANA, nacionalidade brasileira, divorciada, estudante, nascida 
em Feira de Santana - BA, aos 21/09/1982, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jackson Cerqueira Santana e de Maria Lúcia Souza Santana.

O pretendente: EMERSON PRECHEDES DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
coordenador de atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 12/07/1974, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Prechedes de Souza e de 
Maria Senhora de Souza; A pretendente: LAURA APARECIDA DE CAMPOS RA-
MOS, nacionalidade brasileira, solteira, garçonete, nascida em Alto Rio Doce - MG, aos 
19/12/1978, residente e domiciliada e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Cassiano Ramos e de Maria Gonçalves Campos Ramos.

O pretendente: PAULO HENRIQUE SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em Itumbiara - GO, aos 01/11/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Claudino da Silva e de Leila Marta Lopes Silva; A pretendente: 
DAYANE GOMES VIEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 18/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Juarez Vieira e de Ana Maria Gomes da Silva.

O pretendente: DENIS FERNANDO INACIO NOBRE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 01/07/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Felicio Nobre e de Neiva Inacio; A pretendente: VÂNIA 
DA SILVEIRA ALVES MOREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida 
em Monte Belo - MG, aos 24/11/2000, residente e domiciliada e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Alves Moreira e de Aparecida da Silveira Moreira.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: SIDNEY ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão líder de se-
ção, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/03/1977), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odair Benedito da Silva e de Benedita Aparecida Soares da 
Silva. A pretendente: CLEONICE SANTANA GAZOLA, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em Caieiras, SP, no dia (18/04/1979), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Florindo Gazola e de Francidiacy Santana Gazola.

O pretendente: ADRIANO RODRIGUES JOAQUIM, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/08/1975), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Joaquim e de Cleusa Rodrigues Joaquim. A preten-
dente: MARIA DE LOURDES LUCENA, estado civil solteira, profi ssão corretora de imóveis, 
nascida em João Alfredo, PE, no dia (28/07/1968), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pereira de Lucena e de Margarida Josefa da Conceição.

O pretendente: EDVALDO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (04/01/1978), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Gomes da Silva e de Rita Inês da Silva. A pretendente: EVALDA 
DO NASCIMENTO LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Riacho das 
Almas, PE, no dia (22/05/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ivalto José de Lima e de Severina Maria do Nascimento.

O pretendente: ROGERIO PAES, estado civil divorciado, profi ssão eletrecista, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (07/09/1973), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Nelson Paes e de Jandira Smaire Paes. A pretendente: GEOVANE DA SILVA 
ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Mairinque, 
SP, no dia (13/11/1986), residente e domiciliada em Alumínio, SP, fi lha de Ernesto Alves 
e de Catarina da Silva.

O pretendente: LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (09/11/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião dos Santos e de Maria de Lourdes Pereira 
de Oliveira Santos. A pretendente: ISLANA LAINE ROQUE DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (16/05/1999), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genivaldo Barbosa Santos e de 
Janaina Laine Roque.

O pretendente: JULIANO OLIVEIRA ARUDA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em Francisco Morato, SP, no dia (05/10/1993), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Aruda e de Claudecir de Oliveira Alves. A 
pretendente: RENATA CAROLINE BERNARDO DA SILVA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão auxiliar administrativa, nascida nesta Capital, SP, no dia (30/08/1990), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Bueno da Silva e de Angela 
Virginia Bernardo da Silva.

O pretendente: GUILHERME CORREA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de relacionamento, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (26/08/1997), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Machado de Souza e de Iolanda 
Correa da Silva Souza. A pretendente: BEATRIZ PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de cobrança, nascida nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia 
(14/06/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de David Oliveira 
de Almeida e de Claudia Pereira de Almeida.

O pretendente: NATANAEL FELICIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Palmares, PE, no dia (19/04/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Feliciano da Silva e de Ana Paula da Silva. 
A pretendente: VITÓRIA ROCHA SOARES, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (08/10/2000), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Soares Filho e de Fernanda das Neves Rocha.

O pretendente: EDVALDO FERNANDES DA PURIFICAÇÃO, estado civil divorciado, pro-
fi ssão padeiro, nascido em Castro Alves, BA, no dia (01/11/1957), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Processo Fernandes da Purifi cação e de Jovelina 
Ferreira Lima. A pretendente: BETÂNIA CARNEIRO DOS SANTOS, estado civil divor-
ciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Recife, PE, no dia (24/12/1971), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Carneiro dos Santos 
e de Maria Antônia dos Santos.

O pretendente: RONALDO MASSA BAPTISTA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em enfermagem, nascido nesta Capital, SP, no dia (23/10/1985), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Laurindo Baptista e de Maria Luisa Massa 
Baptista. A pretendente: CAMILA BRISOLA DE FIGUEREDO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente fi nanceiro, nascida nesta Capital, SP, no dia (20/07/1988), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eunildo Dias de Figueredo e de Maria de Lourdes.

O pretendente: JOSÉ VICENTE ALVES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão motorista 
socorrista, nascido em Osasco, SP, no dia (09/01/1960), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Osterno Ferreira de Souza e de Antonia Alves de Souza. A preten-
dente: SONIA APARECIDA AMANCIO, estado civil divorciada, profi ssão funcionária pública, 
nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (04/03/1962), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Padua Amancio e de Ana Bernardo Amancio.

O pretendente: EDNALDO DE CARVALHO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar contábil, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/04/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo de Carvalho e de Rosemeire dos Santos 
Moreira. A pretendente: NATHALIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assis-
tente comercial, nascida nesta Capital, SP, no dia (18/11/1989), residente e domiciliada 
em Caieiras, SP, fi lha de Joilson Nascimento dos Santos e de Ana Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ISRAEL CORREIA BORGES, estado civil divorciado, profi ssão gráfi co, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (13/08/1977), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rubens Francisco Borges e de Adeilde Bispo Correia Borges. A 
pretendente: GISELE ANGELA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Caieiras, SP, no dia (15/09/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Angelo dos Santos e de Lucirene dos Santos.

O pretendente: COSMO FREIRE CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Conceição, PB, no dia (28/09/1973), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Freire Cardoso e de Pedrina Marculina Cardoso. A pretendente: 
FRANCISCA FRANCINALDA MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
agricultora, nascida em Conceição, PB, no dia (12/10/1971), residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Marques da Silva e de Adelaide Jacinta da Conceição.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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