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“Um homem sábio 
viverá tanto nos 
limites da sua 
presença de espírito 
quanto nos dos 
seus próprios 
rendimentos”.
Conde de Chesterfi eld (1694/1773)
Escritor inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,35% Pontos: 
68.594,29 Máxima de +0,87% 
: 68.950 pontos Mínima de 
-0,07% : 68.304 pontos Volu-
me: 10,38 bilhões Variação em 
2017: 13,89% Variação no mês: 
4,06% Dow Jones: +0,12% Pon-
tos: 22.024,87 Nasdaq: +0,19% 
Pontos: 6.345,11 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1468 Venda: R$ 3,1473 
Variação: -0,86% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: -0,92% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1664 Venda: R$ 
3,1670 Variação: -0,96% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1370 
Venda: R$ 3,2900 Variação: 
-0,9% - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,83% ao 
ano. - Capital de giro, 12,69% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.282,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,25% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,000 
Variação: -0,31%.

Cotação: R$ 3,1580 Variação: 
-0,71% - Euro (17h33) Compra: 
US$ 1,1767  Venda: US$ 1,1768  
Variação: +0,28% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7020 Venda: R$ 
3,7040 Variação: -0,59% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6600 Ven-
da: R$ 3,8570 Variação: -0,52%.

Futuro: +0,24% Pontos: 68.805 
Máxima (pontos): 68.985 Míni-
ma (pontos): 68.300. Global 40 
Cotação: 930,466 centavos de 
dólar Variação: 0%.

Durante a conferên-
cia anual do Banco 
Santander, que acon-

teceu ontem (16), em São 
Paulo, o presidente Michel 
Temer afi rmou que o seu 
governo “fez em 17 meses o 
que não foi feito em 20 anos”. 
Para demonstrar seu ponto 
de vista, Temer listou ações 
como a PEC dos gastos, o 
projeto de terceirização, a 
reforma trabalhista, o novo 
modelo de governança nas 
estatais e outras. “Um debate 
franco sobre o Brasil exige 
reconhecer que os últimos 

     

‘Governo fez em 17 meses 
o que não foi feito em 20 
anos’, diz Michel Temer

anos têm sido desafi adores, 
mas que agora o Brasil tem 
rumo”, disse o presidente. 
Segundo ele, “temos que fazer 
tudo rapidamente”.

Temer afi rmou que no seu 
governo a postura é de “en-
carar os problemas de frente, 
sem recorrer a atalhos”. E 
que tem adotado medidas 
populares e não populistas. 
“As medidas populistas cau-
sam prejuízos, as populares 
serão reconhecidas no futuro. 
Meu governo não cede ao 
populismo, mas persegue a 
efi ciência”, disse. O presidente 

afi rmou ainda que a reforma 
da Previdência é uma “reforma 
pra hoje” - e usou o Rio de 
Janeiro como o resultado de 
uma crise previdenciária.

Sobre a reforma política, 
Temer voltou a dizer que em 
seu governo “o legislativo é 
parceiro” e que “trabalhamos 
juntos para governar juntos”. 
Em tom de crítica, Temer disse 
que o “Brasil tem uma vocação 
centralizadora e que o povo 
parece gostar dessa centrali-
zação”. Nesse sentido, o seu 
governo estaria quebrando 
esse paradigma centralizador 

O presidente Michel Temer e o presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial,

durante abertura da 18ª Conferência Anual Santander.

e trabalharia para “quebrar 
esse ciclo histórico de que a 
cada 25, 30 anos haveria a ne-
cessidade de um novo Estado”. 

Temer afi rmou que o que é 
preciso é seguir as diretrizes 
da constituição de 1988 e 

“continuar com as adequações 
modernizantes da estrutura 
governativa, econômica e 
social”. No fi nal do evento, o 
presidente disse para os pre-
sentes que saíssem de lá com a 
“alma infl amada”, divulgassem 

suas ideias e os benefícios 
da reforma. O presidente do 
Santander Brasil, Sérgio Rial, 
elogiou o presidente dizendo 
que com Temer houve uma 
“mudança importante na 
doutrina econômica” (AE).

A elevação da meta de défi -
cit fi scal deste ano de R$ 139 
bilhões para R$ 159 bilhões 
não afeta a avaliação sobre o 
Brasil no curto prazo, infor-
mou ontem (16) a agência de 
classifi cação de risco Moody’s. 
Em nota, a agência destacou 
que a revisão da meta fi scal 
não deverá impactar a nota do 
país nos próximos meses, mas 
advertiu para o risco de a dívida 
pública explodir nos próximos 
anos caso o governo não con-
siga avançar na aprovação de 
reformas estruturais.

“A magnitude da revisão em 
2017 não afeta materialmente 
nosso cenário-base”, escreveu 
a analista sênior para ratings 
soberanos da Moody’s, Samar 
Maziad. Ela destacou que o 
aumento do défi cit primário 
em 2018 atrasará o controle do 
governo sobre a dívida pública, 
mas considerou que o principal 
perigo é a não aprovação de re-
formas como a da Previdência.

O perigo é a não aprovação de reformas como a da Previdência.

O ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Eliseu Padilha, disse ontem 
(16), em Brasília, que o governo 
espera que a reforma da Pre-
vidência seja aprovada até a 
primeira quinzena de outubro 
na Câmara dos Deputados, 
para depois ser encaminhada 
ao Senado. Segundo ele, o 
presidente Michel Temer está 
orientando o ministro da Se-
cretaria de Governo, Antonio 
Imbassahy, para construir uma 
base forte para as reformas a 
serem analisadas pelo Congres-
so Nacional.

Padilha participou de ceri-
mônia no Palácio do Planalto 
que reconheceu o setor su-
permercadista como atividade 
essencial da economia. Ele 
comentou o aumento da meta 
de défi cit fi scal do Governo 
Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central) para R$ 159 bilhões 
este ano. “Tínhamos que olhar 
o que era nossa meta, R$ 139 
bilhões, vimos a impossibilida-
de e o mais correto, com toda 
a transparência, era elevá-la 
no que era absolutamente in-
dispensável, que são esses R$ 
159 bilhões”, disse.

Padilha: o presidente Temer 

quer uma base forte para

as reformas a serem

analisadas no Congresso.

Financiamento para imóveis
A Caixa reduziu os limites de fi nan-

ciamento para imóveis novos de 90% 
para 80%, e usados de 70% para 60%. 
A mudança abrange fi nanciamentos 
com recursos do FGTS e do SBPE. 
Segundo nota da Caixa, o objetivo é 
a “adequação em relação à política 
de alocação de capital do banco”. A 
instituição disse ainda que menos 
de 10% dos clientes que procuram 
o banco para realizar operações de 
fi nanciamento serão afetados.

Número de contratos 
de planos de saúde 
privados chegou
a 47 milhões 

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) informou 
ontem (16) que o número de 
contratos de planos médico-
-hospitalares privados chegou 
a mais de 47 milhões no mês de 
julho deste ano – um aumento de 
0,06%, em relação ao mês ante-
rior. Os planos exclusivamente 
odontológicos somaram 22,6 
milhões, 0,59% a mais do que o 
registrado em junho.

Os contratos coletivos, soma-
dos os do tipo empresarial, por 
adesão e outras modalidades não 
identifi cadas, representaram a 
maior parte, chegando a quase 
38 milhões. Planos individuais e 
familiares somaram 9,25 milhões 
de benefi ciários. Outros 192 mil 
não foram identifi cados. 

A ANS lembra que o número 
de benefi ciários não é igual ao 
de indivíduos atendidos, pois um 
benefi ciário pode ter mais de um 
plano. Em relação a junho, sete 
estados apresentaram aumento: 
Acre, Amazonas, Ceará, Goiás, 
Minas Gerais, Piauí e Tocantins 
(ABr).
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Moody’s: mudança da meta não 
afeta avaliação sobre o Brasil

“Nossas projeções incorpora-
vam um défi cit fi scal primário 
de 2,4% do PIB em 2017, mas 
nossa estimativa para 2018 era 
de um défi cit fi scal de 1,7% do 
PIB. Uma trajetória mais lenta 
de consolidação fi scal em 2018-
2020 é um desdobramento 
negativo de crédito”, destacou 
a analista da Moody’s. A mu-
dança na meta de défi cit para 
o próximo ano, fará o resultado 
negativo nas contas públicas 
aumentar para 2,2% do PIB em 
2018, de acordo com a agência. 

Apesar disso, a analista 
da Moody’s ressaltou que as 
perspectivas para a nota do 
Brasil no médio prazo serão 
mais afetadas pela evolução 
das reformas propostas do que 
pelas metas fi scais de curto 
prazo. “Se aprovada, a refor-
ma da Previdência reduzirá o 
crescimento das despesas do 
governo, contribuindo para a 
restauração da sustentabilida-
de fi scal e para contenção do 
aumento da dívida pública”, 
acrescentou a analista (ABr).

Reforma da Previdência 
deve ser votada na 1ª 
quinzena de outubro

Segundo Padilha, as circuns-
tâncias levaram a essa revisão. 
“Quem contava com a infl ação 
que nós tivemos? A infl ação 
impacta diretamente a arreca-
dação e tivemos uma queda na 
arrecadação muito grande. E o 
ministro [da Fazenda] Henrique 
Meirelles teve sensibilidade 
para conduzir esse processo”, 
explicou. “Estamos trabalhan-
do no limite [orçamentário]”, 
fi nalizou (ABr).

Brasília - O senador Renan 
Calheiros (PMDB-AL) afi rmou 
que o presidente Michel Temer 
“quer transformar o partido 
em um puxadinho do gover-
no”. Segundo ele, o comando 
da legenda tem ameaçado 
parlamentares que possuem 
divergências com o Palácio 
do Planalto. “O PMDB está 
adotando uma lógica ‘ame-o’ 
ou ‘deixe-o’, e já tivemos tris-
tes sentimentos com isso no 
passado”.

Renan foi à reunião da Exe-
cutiva Nacional da sigla, ontem 
(16), para defender que sejam 
reconsiderados os pedidos 
de expulsão dos senadores 
Kátia Abreu (TO) e Roberto 
Requião (PR), em análise na 
comissão de ética do PMDB, e 
a suspensão de deputados do 
partido que votaram a favor da 
denúncia contra o presidente 
Michel Temer, como Jarbas 
Vasconcelos (PE). Apesar das 
críticas, o alagoano negou que 
tenha intenção de deixar a 
legenda.

“Tudo isso é novo no PMDB, 
que se caracterizou sempre 
como um partido democrático, 
então fechar questão nessa 
hora, suspender deputados, 
ameaçar senadores, é uma 
coisa brutal do ponto de vista 

Senador Renan Calheiros 

(PMDB-AL).
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Renan: PMDB está 
adotando uma lógica 

de ‘ame-o ou deixe-o’

do partido e da democracia”, 
disse. Lembrou que o senador 
Romero Jucá (RR) é presidente 
interino da legenda e questio-
nou a sua legitimidade para 
aplicar o que considera “malda-
des” sobre os correligionários. 

Após o anúncio da mudança 
da meta fi scal de R$ 139 bilhões 
para R$ 159 bilhões, Renan 
também voltou a criticar a po-
lítica econômica do governo. “A 
política econômica está errada. 
Vamos fazer a revisão da meta 
pelo terceiro ano seguido. O 
(ministro Henrique) Meirelles 
já anunciou que até 2020 o Bra-
sil vai caminhar no vermelho”, 
comentou o senador (AE).

São Paulo - O Ministério da 
Educação (MEC) anunciou 
ontem (16), o repasse de R$ 
10,8 milhões extras ao Hospital 
São Paulo, unidade vinculada 
à Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) que passa por 
grave crise fi nanceira. A falta 
de recursos para a compra 
de materiais e insumos fez o 
hospital determinar, em abril, 
a suspensão das internações 
eletivas (não urgentes).

Segundo nota do MEC, a me-
dida vai garantir recursos “tanto 
para o atendimento à população 
no próprio hospital quanto para 
a continuidade dos programas 
de ensino e pesquisa da área 
da saúde da universidade, na 
graduação e pós-graduação, bem 
como as atividades de residência 
médica e multiprofi ssional”.

Pouco depois de anunciar 
a suspensão das internações 
eletivas, o conselho gestor do 
hospital havia solicitado ao 
governo federal um incremento 
de R$ 18 milhões no repasse 
anual para equacionar as con-
tas. O pedido, no entanto, não 
foi atendido e a unidade ainda 

Hospital São Paulo receberá 
R$ 10,8 milhões do MEC

sofreu o corte da verba do 
Programa Nacional de Rees-
truturação dos Hospitais Uni-
versitários Federais (Rehuf), 
de valor variável, mas que, no 
ano passado, foi de cerca de R$ 
40 milhões.

Segundo o MEC, desde o 
início do ano, a pasta já repas-
sou R$ 4,8 bilhões em recursos 
fi nanceiros para as instituições 
federais de ensino, incluindo as 
transferências para os hospitais 
universitários (AE).

A medida vai garantir 

recursos para o atendimento à 

população.
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Brasília - O ministro Marco 
Aurélio Mello, do STF, disse 
na tarde de ontem (16), que 
pretende trazer para o plenário 
da Corte a análise do mérito 
de duas ações que tratam da 
possibilidade de prisão após 
condenação em segunda ins-
tância. O Partido Ecológico 
Nacional (PEN) e o Conselho 
Federal da OAB são autores 
de duas ações que pediam a 
concessão de medida cautelar 
para suspender a execução an-
tecipada da pena após decisão 
em segunda instância.

Em outubro do ano passado, 
por 6 a 5, o STF analisou as 
duas ações, decidindo manter 
a possibilidade de execução de 
penas - como a prisão - após 
a condenação pela Justiça de 
segundo grau e, portanto, antes 
do esgotamento de todos os 
recursos. Na época, o ministro 
Marco Aurélio ressaltou que a 
Corte estava decidindo sobre 
a medida cautelar, e não sobre 
o mérito delas. Ele foi um dos 
votos contrários à prisão após 
a condenação em segunda 
instância, sendo acompanhado 
por Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Ricardo Lewandowski e Celso 
de Mello.

“O processo está na Procura-
doria, eu quero trazer a matéria 
(ao plenário)”, disse Marco 
Aurélio. “Pelas sinalizações, 

Prisão após 2ª instância 
pode voltar ao Supremo

o score vai se inverter quanto 
ao segundo pedido, que é de 
se aguardar o julgamento no 
STJ”, comentou. 

Toffoli propôs no julgamento 
de outubro que o cumprimento 
da pena fosse feito apenas após 
o julgamento por instância 
superior. Segundo Toffoli, o 
julgamento fi nal caberia ao STJ.

Em maio, o ministro Gilmar 
Mendes defendeu a rediscussão 
do tema pelo tribunal. Ele votou 
em outubro a favor da possi-
bilidade de execução da pena 
após condenação em segunda 
instância. “Nós admitimos que 
se permitiria a prisão a partir da 
decisão de segundo grau. Mas 
não dissemos que ela fosse obri-
gatória”, disse Gilmar ao analisar 
um caso durante a sessão da 
Segunda Turma (AE).

Ministro Marco Aurélio Mello, 

do STF.
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OPINIÃO
Sobre o mercado

e o governo

O homem primitivo 

acordava de manhã, 

saía para coletar frutas, 

abater animais e pescar 

peixes, e assim ele se 

alimentava

Ao fi m do dia, cobria-se 
com folhagens, refu-
giava-se nas cavernas e 

repousava. Certo dia, alguém 
percebeu que, se lançados à 
terra, certos grãos geravam 
plantas e se multiplicavam. 
Estava descoberta a agricultu-
ra, há 10 mil anos, e o homem 
pôde ampliar sua refeição, 
adicionando trigo e cevada às 
frutas, animais e peixes.

A agricultura primitiva per-
mitiu ao homem fazer algumas 
escolhas. Uns se especializa-
vam em produzir trigo. Outros, 
cevada. Outros, milho. Outros 
tantos, mandioca. À medida 
que obtinham certo produto 
em quantidades maiores que 
suas necessidades, começaram 
a fazer trocas. Surge daí o 
“comércio”, e o local onde ele 
se processava foi chamado de 
“mercado”.

Com a agricultura, o homem 
pôde fi xar-se em certo pedaço 
de terra e dizer “isto é meu”. 
Nascia a “propriedade”. Famí-
lias foram se unindo a vizinhos 
e formaram “comunidades”. 
Como estranhos passaram 
a invadir as comunidades, 
estas criaram grupos de sol-
dados para a defesa da vida, 
da propriedade e seus bens. 
É o embrião do conceito de 
“defesa nacional”. Os solda-
dos, uma vez fora da atividade 
produtiva, eram alimentados e 
sustentados pelos membros da 
comunidade. É a origem dos 
impostos.

Dez mil anos depois, vemos 
o homem moderno ainda co-
letando, caçando, pescando 
e plantando sementes. Mas, 
agora, os alimentos passam 
por processo de transformação 
(indústria), armazenagem, 
transporte e distribuição, a fi m 
de alimentar 7 bilhões de seres 
no planeta, em um sistema al-
tamente complexo. Em algum 
momento, não era mais so-
mente o estrangeiro querendo 
tomar a propriedade e os bens 

dos outros. Indivíduos da mes-
ma comunidade passaram a se 
agredir e a se matar, inclusive 
por motivos fúteis, como uma 
mera discussão sobre futebol.

Assim, foi necessário formar 
outro grupo de soldados para 
prover “segurança interna” e, 
com isso, mais impostos. Uma 
terceira estrutura também 
teve de ser montada, pois 
quando um indivíduo invade a 
propriedade de outro, rouba-
-lhe os bens ou tira-lhe a vida, 
essa conduta deve ser contida 
e punida. Para tanto, foi criado 
um corpo de leis e de juízes 
para processar, julgar, conde-
nar e punir. Nasce o Judiciário 
e... mais impostos.

Para o bom funcionamen-
to de todo esse sistema, os 
produtores devem produzir o 
sufi ciente para sustentar a si 
mesmos, e também os soldados 
da defesa nacional, os guardi-
ões da segurança interna e os 
operadores da Justiça. Todo 
esse aparato, a que chamamos 
“governo”, deve ter tamanho e 
gastos compatíveis com uma 
fração da produção da comu-
nidade. Uma comunidade não 
tem meios para montar um 
governo maior que uma fração 
de sua produção total, já que 
a maior parte do produto é 
para sustentar as famílias que 
produzem.

Quanto ao mercado, hoje 
uma única loja de hipermerca-
do tem mais de 30 mil itens de 
produtos. Em um país, estima-
-se, há mais de 1 milhão de 
itens de bens e serviços. Quem 
planeja esse sistema comple-
xo? A resposta é: ninguém o 
planeja; ninguém consegui-
ria. O mercado é uma ordem 
espontânea complexa, com 
bilhões de operações diárias, 
fundado na livre manifestação 
de produtores e consumidores, 
sob um regime de competição 
baseado na lei da oferta e da 
procura e na livre formação 
de preços.

Nenhum governo consegue 
substituir o mercado na so-
lução do problema de o que 
produzir, como produzir e para 
quem produzir.

(*) - Economista, é reitor da 
Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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O Parque Indígena do Xingu possui mais de 2,5 milhões de 

hectares e reúne 16 etnias.

A ação, julgada em sessão 
extraordinária, foi aber-
ta há mais de 30 anos por 

Mato Grosso, que processou a 
União e a Fundação Nacional do 
Índio em busca de indenização, 
por entender terem sido inclu-
ídas no perímetro do Parque 
áreas que à época não eram 
ocupadas por indígenas, razão 
pela qual tais terras seriam de 
posse do estado, conforme a 
Constituição de 1946.

O Parque Nacional do Xin-
gu, hoje denominado Parque 
Indígena do Xingú, foi criado 
em 1961, numa área de apro-
ximadamente 2,7 milhões de 
hectares, no norte de Mato 
Grosso. A demarcação do ter-
ritório indígena foi idealizada, 
entre outros, pelo antropólogo 
Darcy Ribeiro, pelos irmãos 
Villas-Bôas e pelo Marechal 
Rondon.

Estudo mostra 
que 4 milhões 
de brasileiros 
voltaram à 
pobreza

Pouco mais de 4,1 milhões 
de brasileiros entraram na 
faixa de pobreza no país em 
2015, sendo que 1,4 milhão 
deles voltaram para a extrema 
pobreza no mesmo ano, infor-
mou o relatório “Radar IDHM 
2015”. O relatório foi elabora-
do pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e pela Fundação João 
Pinheiro divulgado.

Segundo o estudo, a faixa de 
pobreza concentra “pessoas 
com renda domiciliar per capita 
inferior a um quarto de salário 
mínimo, de agosto de 2010”. Já 
na extrema pobreza estão as 
pessoas com “renda domiciliar 
per capita inferior a R$ 70 em 
agosto de 2010”. O Radar IDHM 
usa informações da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios (PNAD) feita pelo IBGE. 

“Os dados trazidos pelas 
PNADs mostram que houve 
redução na renda per capita da 
população brasileira (passando 
de R$ 803,36 em 2014 para R$ 
746,84 em 2015) e ingresso de 
4,1 milhões de pessoas na po-
breza sendo que, deste total, 1,4 
milhão de pessoas ingressaram 
na extrema pobreza. Esses da-
dos alertam para a necessidade 
das políticas públicas voltadas 
ao crescimento do emprego e 
da renda, sem deixar de lado 
o combate à desigualdade”, 
informa ainda o documento.

O texto ainda ressalta que 
o “Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal do Brasil 
parou de crescer em 2015, mas 
ainda permanece na faixa de 
alto desenvolvimento humano, 
com 0,761”. Entre os motivos 
apontados pelos índices piores 
é o fato da crise econômica 
ter atingido fortemente a 
população naquele ano. “O 
estudo analisa três dimensões 
- Longevidade, Educação e 
Renda - e constata que a taxa 
média de crescimento anual do 
IDHM entre 2011 e 2015 foi de 
0,8%, inferior à observada entre 
2000 e 2010, que foi de 1,7%” 
(ANSA).

O modelo Fiat Argo, produzido 
pela Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA), foi eleito como o veículo 
de “Melhor Compra de 2017” para 
carros com valores de até R$ 50 
mil pela revista “Quatro Rodas”. 
Em sua 17ª edição, a publicação 
analisou 31 segmentos de carros 
novos, desde os populares até os 
conversíveis. A Fiat ainda foi pre-
miada em outras duas categorias, 
com a picape Toro e o utilitário Fio-
rino, enquanto a Jeep foi premiada 

em outra com o modelo Compass.
Entre os pontos positivos do 

Argo, estão o motor Firefl y 1.0 Flex 
de três cilindros, além da central 
multimídio e sua direção elétrica. 
Outros destaques foram dados 
ainda pelo baixo valor de revisão 
e do seguro. A FCA, por sua vez, 
lembrou que a Fiat Toro já possui 
21 prêmios conquistados desde 
seu surgimento e que a Fiorino é 
líder do seu segmento por 26 anos 
consecutivos (ANSA). 

 “Como pode um padre, a serviço de Deus e da Igreja, causar 

tanto mal?”, questionou o Papa no prefácio.

O papa Francisco pediu 
perdão por toda a “mons-
truosidade” dos crimes de 
pedofi lia já cometidos dentro 
da Igreja Católica, ao assinar 
o prefácio de um livro do ex-
-coroinha Daniel Pittet, o qual 
foi revelado ontem (16) pelo 
jornal alemão “Bild”. “Trata-se 
de uma absoluta monstruosi-
dade, um pecado terrível, que 
contradiz tudo o que a Igreja 
ensina”, escreveu o Pontífi ce.

“Algumas vítimas chegaram 
a tirar a própria vida. Essas 
mortes pesam no meu cora-
ção, na minha consciência e 
em toda a Igreja. Para essas 
famílias, quero expressar 
meu amor, minha dor e pedir, 
com toda humildade, perdão”, 
implorou Francisco. “Como 
pode um padre, a serviço de 
Deus e da Igreja, causar tanto 
mal?”, questionou o Papa no 
prefácio.

O livro “Meu Pai, eu te per-

O tuíte do ex-presidente nor-
te-americano Barack Obama 
após os episódios de violência 
em Charlottesville, na Virgina, 
recebeu o maior número de 
likes na história do Twitter, com 
3,2 milhões de reações. Obama 
publicou uma foto dele com 
crianças de raças diferentes 
e uma citação do sul-africano 
Nelson Mandela, prêmio Nobel 
da Paz.

“Ninguém nasce odiando 
outra pessoa pela cor da sua 
pele, pelas suas origens ou 
pela sua religião”. O tuíte su-
perou o recorde precedente 
da cantora Ariana Grande 
logo após ao atentado terro-
rista de Manchester, em maio. 
Além da foto, Obama publicou 
outras mensagens sobre amor 
e ódio. “Para odiar, as pessoas 
precisam aprender. E se po-
dem aprender a odiar, podem 
ser ensinadas a amar, pois 
o amor chega mais natural-
mente ao coração humano do 
que o seu oposto”, escreveu 
o democrata.

A revisão das projeções econômicas para 
2018 levou o governo a reduzir o salário 
mínimo para o próximo ano. O valor de 
R$ 979 que consta na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) passará para R$ 
969 durante a elaboração do Orçamento.

A redução ocorreu por causa da queda na 
projeção de infl ação pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

para 2017. No fi m de julho, o governo tinha 
revisado a estimativa para a infl ação ofi cial 
de 4,3% para 3,7%.

Por lei, até 2019, o salário mínimo será 
defi nido com base no crescimento da 
economia de dois anos antes mais a in-
fl ação pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), indicador próximo ao 
IPCA, do ano anterior. Como o PIB recuou 

3,6% em 2016, a variação negativa não se 
refl etirá no salário mínimo de 2018.

De acordo com o ministro do Planeja-
mento, Dyogo Oliveira, o valor do salário 
mínimo pode mudar até o início do próximo 
ano. Segundo ele, o Orçamento trabalha 
apenas com estimativas. “O salário mínimo 
só será conhecido em janeiro. Até lá, várias 
coisas podem mudar”, declarou (ABr).
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Criação do Parque do Xingú 
não usurpou terras de

Mato Grosso, decide STF
O plenário do STF decidiu ontem (16), por 7 a 0, que toda a área que compõe o Parque Indígena do 
Xingú é, comprovadamente, de ocupação imemorial e contínua por povos originários, não cabendo 
assim indenização ao estado de Mato Grosso em decorrência da criação da área de proteção

ela existe, e sempre foi lícita, 
diferentemente do alegado 
pelo estado de Mato Grosso”, 
afi rmou o ministro Alexandre 
de Moraes.

A decisão do STF abrange 
também as Reservas Indíge-
nas Nambikwára e Parecis, 
que eram objeto da mesma 
contestação por parte de Mato 
Grosso, numa segunda ação 
conexa também julgada nesta 
quarta-feira. O ministro Gilmar 
Mendes destacou que a consi-
derar a ocupação imemorial, 
até a Praia de Copacabana, no 
Rio de Janeiro, deveria ser de-
volvida aos índios. Ele, porém, 
disse ter fi cado comprovada 
e “inequívoca” a ocupação da 
área por indígenas no momento 
de criação das reservas, motivo 
pelo qual o pedido de indeni-
zação por Mato Grosso não se 
justifi ca (ABr). 

“Documentos históricos e 
diversos estudos comprovam 
a existência do parque do Xin-
gu desde épocas imemoriais, 
mesmo antes do decreto que 

o criou formalmente”, disse 
Marco Aurélio Mello, relator 
da ação. “Todos os laudos 
comprovam que a ocupação 
tradicional indígena existiu, 

Papa pede perdão e diz que 
pedofi lia é ‘monstruosidade’

doo” está sendo lançado hoje 
(17) em toda a Alemanha. O 
autor, Daniel Pittet, foi coroi-
nha da Igreja Católica e sofreu 
abusos sexuais de um sacerdote 
na Suíça. Pittet conheceu o 
Papa em 2015, o qual aceitou 
escrever o prólogo da obra e 
destacou que “testemunhos 
como o dele lançam luz sobre 
uma zona terrível e sombria na 

vida da Igreja”. 
No livro, o autor descreve 

os abusos que sofreu entre 
1968 e 1972 pelo padre Joel 
Allaz, um suíço da ordem dos 
capuchinos. Pittet esperou 
mais de 20 anos para colher 
denúncias contra o sacerdote, 
que chegou a ser transferido 
duas vezes para a França 
(ANSA).

Post de Obama sobre Charlottesville 
bate recorde no Twitter

A cidade de Charlottesville foi 
palco, no último sábado (12), 
de uma manifestação de supre-
macistas brancos e neonazistas 

que deixou três mortos. Os 
supremacistas protestaram 
contra negros, imigrantes, gays 
e judeus  (ANSA).

Fiat Argo é eleito ‘Melhor Compra’

Previsão de salário mínimo para 2018 cai para R$ 969
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Gestão fi nanceira 
inteligente é

chave para aperfeiçoar a
experiência de pagamento

É verdade que o varejo 

se mobiliza para 

resolver problemas 

relativos ao mau 

atendimento e atrasos 

nas entregas

Para não fi car para trás, o 
varejo se adapta ao seu 
tempo, implementando 

tecnologia em todas etapas do 
negócio, de modo a oferecer a 
melhor vivência de consumo 
para um perfi l de cliente 2.0. 
No entanto, em contraste com 
a atualização na experiência 
de vendas, os processos que 
dão forma ao pagamento 
continuam parados no tempo, 
trazendo inúmeros problemas 
para o consumidor na hora da 
conclusão de suas compras.

Segundo levantamento do 
Reclame Aqui, site em que 
os consumidores expõem 
publicamente suas críticas a 
empresas dos mais variados 
segmentos, desabafos refe-
rentes às cobranças indevidas 
e estorno nos valores pagos 
ocupam, respectivamente, a 
segunda e a terceira posições 
na lista das principais queixas 
entre os compradores brasi-
leiros.

O ranking, que considerou 
reivindicações realizadas ao 
longo de todo o primeiro tri-
mestre deste ano, mostra que 
o problema afeta principal-
mente lojas virtuais, empresas 
de telefonia fi xa e móvel, e 
fabricantes de eletrodomés-
ticos, eletrônicos e itens de 
informática em geral. Note-se 
que essa tendência já havia 
sido constatada pelo Reclame 
Aqui no seu monitoramento 
anual de 2016.

O esforço em aperfeiçoar a 
experiência de compra pode 
ser em vão se as empresas 
não adotarem tecnologias 
que passam pela gestão do 
setor fi nanceiro, com atenção 
especial à organização dos 
pagamentos de lojas físicas 
e virtuais. Isso porque nessa 
etapa ocorre a efetivação 
da compra, que por sua vez, 
deve acompanhar a rapidez e 
a facilidade oferecida nas eta-
pas anteriores, sob o risco de 
provocar um ‘curto’ em todo o 
circuito. Afi nal, o consumidor 

de hoje basicamente procura 
uma experiência de compra 
Apple e uma experiência de 
pagamento Uber. 

É importante frisar que o 
ambiente de crise continuada 
faz o usuário fi car ainda mais 
atento ao processo de compra. 
A tendência é que antes de 
fechar qualquer negócio, faça 
uma pesquisa mais aprofun-
dada, tanto sobre o produto 
quanto sobre a empresa. 
Nesses momentos, passar 
uma imagem negativa sobre 
a experiência de pagamento 
pode comprometer o negócio 
e afastar possíveis comprado-
res, mesmo quando já estão 
decididos pela aquisição de 
um determinado elemento do 
seu interesse.

Para lidar com esse desa-
fi o, o mercado desenvolveu 
tecnologias que permitem 
monitorar todas as etapas de 
uma transação em qualquer 
modalidade de pagamento 
eletrônico. Assim, os lojistas 
podem identifi car falhas, como 
eventuais cobranças em dupli-
cidade e atuar antecipadamen-
te para estorná-las antes que 
sejam processadas na fatura do 
cartão do cliente. O varejista 
também pode organizar os cha-
mados chargebacks, processos 
em que o dono do cartão não 
reconhece a compra, seja por 
falta de entrega seja devolução 
ou cobrança indevida. 

Dessa forma, ele trabalha 
para melhor atender seu 
cliente, proporcionando-lhe 
uma melhor experiência de 
pagamento. Como se vê, uma 
gestão inteligente de vendas 
não apenas proporciona segu-
rança fi nanceira ao vendedor 
como fi deliza a clientela ao 
contribuir diretamente para 
a construção da reputação de 
uma empresa no imaginário 
do cliente. 

Em um momento em que 
a internet e as redes sociais 
empoderam cada vez mais 
o consumidor, não dá para 
ignorar a opinião do cliente, 
correndo o risco de perdê-lo 
para sempre.

(*) - É CEO da Equals, empresa 
especialista em gestão e conciliação 

de vendas com cartões de crédito 
e débito, boletos e outros meios de 

pagamentos online.

Fabrício Costa (*)

A -  Interagir com o Bioma
A Fundação SOS Mata Atlântica acaba de abrir as inscrições para o 
projeto Aprendendo com a Mata Atlântica – Ofi cinas Criativas. O pro-
grama, viabilizado pela lei de incentivo cultural PROAC (Programa de 
Ação Cultural), busca realizar atividades com alunos a partir do ensino 
fundamental, que estimulem a preservação da Mata Atlântica. Podem 
se inscrever instituições de ensino (alunos partir de 9 anos) e grupos 
individuais de, no máximo, 45 pessoas. A participação é gratuita e o 
cadastro deve ser feito até sexta-feira (18), por meio do site (https://
goo.gl/forms/pKdDZrisTS3fsXyZ2). 

B - Sabores Nacionais
Que o pão de queijo é quase uma unanimidade quando se trata de sabores 
nacionais, ninguém questiona. E quando essa tradicional delícia de Minas 
Gerais atravessa fronteiras e conquista paladares nos Estados Unidos, Canadá, 
Portugal, Inglaterra, Chile, Peru, Uruguai, Emirados Árabes, Japão, Panamá, 
El Salvador e Costa Rica, é mesmo motivo para festejar! A Forno de Minas, 
líder de comercialização do produto no Brasil, registra crescimento substancial 
da exportação de seu carro-chefe. Nos planos consta incrementar 50% em 
toneladas de produtos enviados para outros países. Atualmente, a empresa 
exporta mais de 1.200 toneladas de pão de queijo, o que representa mais de 
5% da receita da organização. A projeção é de chegarem a 20%.

C - Transformações Digitais
A 19ª edição do Futurecom, maior evento de Telecomunicações, TI 
e Internet na América Latina que acontece de 2 a 5 de outubro no 
Transamérica Expo Center, trará uma série de novidades, como um 
espaço de mais de 200 m² dedicado às demonstrações de Internet 
das Coisas (IoT) em vários setores: Agricultura, Carros Conectados, 
Cidades Inteligentes, Varejo, Indústria 4.0, Saúde, entre outros. A IoT 
já é uma realidade em diversos países e mercados. Segundo o Gartner, 
8,4 bilhões de dispositivos estarão conectados em todo o mundo até o 
fi m deste ano e a previsão é chegar a 20,4 bilhões até 2020. Alguns dos 
estandes que trarão novidades sobre o tema e sobre a tecnologia 5G. 
Mais informações: (www.futurecom.com.br).

D - Reprodução Assistida
O Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa oferece 20 vagas para curso de 
pós-graduação em Reprodução Assistida. O curso conta com aulas 

teóricas e atividades práticas, além de apresentar discussões reais de 
casais atendidos no dia a dia dos serviços especializados e de referên-
cia em reprodução assistida do país. O programa também aborda os 
temas mais importantes, expondo as diversas formas de tratamento 
da infertilidade. O curso inclui simulações práticas que antecipam 
as situações encontradas no exercício da profi ssão. O público-alvo 
são médicos que almejam atuar na área de medicina reprodutiva. 
Mais informações: (https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/web/iep/-/
especializacao-em-reproducao-assistida).

E - Evento Solar
Entre os próximos dias 22 e 24, no Expo Center Norte, acontece a 
Intersolar South America 2017. Oportunidades e desafi os no mercado 
sul-americano de geração e armazenagem de energia serão temas na 
maior feira da América do Sul para o setor solar. O visitante encontrará a 
completa cadeia de valor do setor fotovoltaico e termossolar, de células 
e módulos FV a equilíbrio de sistemas, componentes, rastreamento, até 
aplicações e distribuidores. Marcas globais e líderes locais apresenta-
rão suas tecnologias de última geração e mostrarão possibilidades de 
lucrar, economizar e acompanhar os avanços do mercado solar. Outras 
informações: (http://www.intersolar.net.br).    

F - Evento de Moto 
Entre os dias 22 e 24 de setembro, na paradisíaca cidade de Paraty, 
acontece um dos mais importantes eventos de moto do país: a 38ª edição 
do Megacycle. Contará com exposição de motos, peças e acessórios, 
além de rock´n roll, shows com acrobacias em motos, competição no 
dinamômetro, eleição da Garota Megacycle, concurso Barba e Bigode, 
braço de ferro, gincanas especiais e test ride. Quem quiser garantir o 
preço especial dos ingressos, eles já estão à venda pelo (www.megacycle.
com.br). Os valores dos passaportes válidos para entrada todos os dias 
em seu primeiro lote são: R$ 30 para motoclubes; R$ 35 para homens 
e R$ 25 para mulheres.

G - Exposições Inéditas
Começa hoje (17) e vai até 8 de outubro, no Espaço Cultural Porto 
Seguro, duas exposições simultâneas: a mostra com os vencedores do 
Prêmio Brasil Fotografi a 2017, que este ano contempla 10 artistas, en-
tre premiados e bolsistas, e mais de 50 obras, com trabalhos impressos 

e multimeios; e a exposição Manifesto Gráfi co, com uma seleção de 
cartazes do acervo pessoal do artista gráfi co Rico Lins. O Prêmio Brasil 
Fotografi a 2017,com curadoria geral do artista visual Cildo Oliveira teve 
como premiadios: Nair Benedicto, Antonio Saggese, Gilvan Barreto, 
e André Arruda. Visitas mediadas: de terça a sábado das 10h às 18h. 
Domingos, das 10h às 14h. Agendamento: (educativo@espacocultural-
portoseguro.com.br).

H - Joalheria para Crianças  
O Abba Garage é o primeiro e único atelier escolar do mundo que se 
dedica a ensinar não só adultos, mas também crianças e adolescentes 
a arte da joalheria de bancada, ou seja, de joalheria profi ssional. O 
método de ensino para as crianças a partir de 10 anos é o mesmo 
utilizado pelos adultos, as técnicas empregadas por grandes mestres 
durante anos, são aplicadas de forma simples e objetiva. Primeiro 
passam a conhecer a história da joalheria, aprendem a projetar suas 
peças personalizadas e partem para produção, manuseando inúmeras 
pedras preciosas e metais (ouro e prata). Para os alunos de outras 
cidades, também está disponível o Abba Hostel, composto por quatro 
tipos de acomodações independentes. Mais informações em: (www.
abbagarage.com).

I - Setor de Audiovisual
A abertura do SET EXPO será na segudnda-feira (21), no Centro de 
Convenções do Expo Center Norte, com as presenças do ministro 
da Ciência, Tecnologia, Gilberto Kassab, do ministro  dos Assun-
tos Internos e das Comunicações do Japão, Hiroyuki Ogawa, e do 
presidene do Google Brasil Fabio Coelho, entre outros convidados. 
A feira, que vai até o dia 24, é o maior encontro de negócios e de 
tecnologia de produção e distribuição de conteúdo audiovisual da 
A.Latina, e um dos maiores do mundo.  A programação está no link 
(http://www.set.org.br/events/setexpo/programacao/). Também 
acontece, em paralelo,  o 29º Congresso de Tecnologia, que reunirá 
cerca de 1.500 participantes e 200 palestrantes para discutir as 
principais tendências tecnológicas para toda a cadeia de broadcast 
e audiovisual. 

J -  Creative Lab
A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) acaba de 
inaugurar o Creative Lab, um laboratório que simula uma agência de 
publicidade, a fi m de proporcionar experiência e melhor ambientação 
do mercado de trabalho para os alunos de comunicação da instituição. 
No laboratório são ministradas aulas de computação gráfi ca, edição 
empresarial, produção gráfi ca e digital, além de criação. Para oferecer 
tecnologia de ponta aos seus estudantes, conta com 24 computadores 
MAC, munidos de softwares Adobe, além de mesas Wacom. Todos os 
equipamentos foram fornecidos pela ENG, empresa cujo foco de atuação 
é a transferência de tecnologias para o meio educacional.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br

A -  Interagir com o Bioma
A Fundação SOS Mata Atlântica acaba de abrir as inscrições para o 

teóricas e atividades práticas, além de apresentar discussões reais de 
casais atendidos no dia a dia dos serviços especializados e de referên-
cia em reprodução assistida do país O programa também aborda os

Brasil exporta café 
para 113 países 

As exportações dos Cafés do Brasil, nos sete 
primeiros meses de 2017, foram realizadas 
para 113 países, totalizando 16,787 milhões 
de sacas de 60kg e receita cambial de US$ 
2,891 bilhões, o que representa aumento no 

faturamento de 7,2% em comparação com o 
mesmo período de 2016. 

O preço médio por saca exportada foi de US$ 
172,25, o que também signifi cou incremento, em 
relação ao mesmo período citado, de 16,5%. No 
entanto, o volume exportado de café de janeiro a 
julho de 2017 foi 8% inferior ao mesmo período 
de 2016, que contabilizou 18,255 milhões de 
sacas (Embrapa).

É nos supermercados que os consumidores mais percebem o 

aumento dos preços.

Os dados do Indicador de 
Confi ança do Consumi-
dor (ICC) do Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil) e da Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostra que o consumidor brasi-
leiro segue cauteloso ao avaliar 
o desempenho da economia e 
da própria vida fi nanceira.

“Ainda que o cenário traçado 
em julho tenha sido ligeiramen-
te melhor do que o traçado em 
junho, quando o país esteve 
sob o impacto de novas tur-
bulências no campo político, o 
número segue abaixo do que se 
considera satisfatório e, devido 
às incertezas ainda presentes, 
não se pode descartar novos 
retrocessos no humor do con-
sumidor”, afi rma o presidente 
da CNDL, Honório Pinheiro.

De acordo com o levanta-
mento, 81% dos consumido-
res avaliam negativamente as 

No acumulado do ano, o saldo está positivo em 8 mil

postos de trabalho.

A indústria paulista fechou 
o mês de julho com demissão 
de 2 mil trabalhadores, queda 
de 0,08% na comparação com 
o mês anterior, na série sem 
ajuste sazonal. Na análise com 
ajuste, cede 0,10%. O resul-
tado representa estabilidade 
para o período, avalia Paulo 
Francini, diretor titular do 
Departamento de Pesquisas 
da Fiesp e do Ciesp (Depe-
con), área responsável pela 
pesquisa de Nível de Emprego 
do Estado de São Paulo divul-
gada ontem (16).

No acumulado do ano, o 
saldo apurado está positivo 
em 8 mil postos de trabalho 
(0,37%), sendo esse o melhor 
resultado desde 2013, quan-
do foram contratados 55,5 
mil trabalhadores. “Alguns 
setores, como máquinas e 
equipamentos, produtos de 
borracha e veículos automoto-
res surpreenderam com con-
tratações, infl uenciados pelas 
exportações que têm ganhado 

Setor de 
serviços teve 
crescimento 
de 1,3% entre 
maio e junho

Em todo o país, o volume 
do setor de serviços cresceu 
1,3% na passagem de maio 
para junho. O segmento já ti-
nha apresentado altas de 0,5% 
em maio e 1,1% em abril. Já a 
receita nominal aumentou 1% 
em junho. Os dados da Pesqui-
sa Mensal de Serviços foram 
divulgados ontem (16), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE.

Nos demais tipos de compara-
ção, os serviços tiveram queda 
no volume: comparação com ju-
nho de 2016 (-3%), acumulado 
do ano (-4,1%) e acumulado de 
12 meses (-4,7%). Já a receita 
nominal teve alta: comparação 
com junho de 2016 (3,2%), 
acumulado do ano (1,6%) 
e acumulado de 12 meses 
(0,6%). Entre as seis ativida-
des de serviços pesquisadas, 
cinco tiveram alta no volume na 
passagem de maio para junho 
deste ano, com destaque para 
as atividades turísticas (5,3%). 

Também tiveram crescimen-
to os segmentos de transportes 
e correio (1%), serviços presta-
dos às famílias (1%), serviços 
profi ssionais, administrativos 
e complementares (0,8%) e 
outros serviços (0,7%). Ape-
nas a atividade de serviços 
de informação e comunicação 
teve queda entre maio e junho: 
-0,2% (ABr).
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Confi ança do consumidor cresce 
e atinge 41,4 pontos em julho

Mesmo com incertezas no cenário político e econômico, a confi ança do consumidor voltou a crescer e 
atingiu 41,4 pontos em julho, ante os 39,4 pontos do mês anterior

midores insatisfeitos é menor 
do que quando se avalia a eco-
nomia do Brasil como um todo, 
mas ainda assim é elevado. De 
acordo com a sondagem, 41% 
dos brasileiros consideram a 
atual situação fi nanceira como 
ruim ou péssima. Se o custo 
de vida incomoda, é nos super-
mercados que os consumidores 
mais percebem o aumento dos 
preços: 72% notaram que os 
preços aumentaram nesses 
locais. Para 62%, também 
aumentou o preço da energia 
elétrica. 

“O momento atual é ruim 
para a economia e isso clara-
mente afeta a vida fi nanceira 
dos consumidores”, avalia a 
economista-chefe do SPC Bra-
sil, Marcela Kawauti. “Porém, a 
percepção de deterioração da 
economia é mais acentuada do 
que na vida pessoal” (Fonte: 
SPC Brasil/CNDL).

condições atuais da economia 
brasileira. Para 15%, o desem-
penho é regular e para apenas 
2% o cenário é positivo. Entre 
aqueles que avaliam o clima 
econômico como ruim, os prin-
cipais sintomas são o desempre-

go elevado (51%), o aumento 
dos preços (24%), apesar da 
desaceleração da infl ação, e as 
altas taxas de juros (10%).

Já quando se trata de res-
ponder sobre a própria vida 
fi nanceira, o número de consu-

Indústria paulista fechou
2 mil vagas em julho

fôlego”, destacou. Francini ar-
gumenta ainda que “o equilíbrio 
é muito bom para quem vinha 
em sucessiva queda, mas para 
quem busca crescimento, ainda 
não é”, concluiu. 

Entre os 22 setores acom-
panhados pela pesquisa para 
o mês de julho, 9 fi caram po-
sitivos, com destaque para o 
de máquinas e equipamentos 
(1.426); produtos de borracha 

e de material plástico (1.142); 
veículos automotores, reboque 
e carrocerias (1.107). Do outro 
lado, 11 ficaram no campo 
negativo, com destaque por 
conta de produtos alimentícios, 
fechamento de 2,07 mil vagas; 
produtos de metal, exceto 
máquinas e equipamentos (-1,6 
mil) e couro e calçados (-1,08 
mil). Houve estabilidade em 2 
setores (AI/Fiesp).
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Reforma política: 
mudando para fi car pior?

Em nossa combalida, 

alquebrada república, 

vem, novamente, à 

tona, o tema da reforma 

política

A discussão atinente à 
reforma política não é 
nova, há tempos mobili-

za a inteligência e as ações dos 
atores políticos e da sociedade 
em geral. Muitos leitores po-
derão – caso permitam duas 
sugestões -  aprofundar seus 
conhecimentos na leitura de 
um autor especialista: Murillo 
de Aragão (“Reforma Política – 
o debate inadiável”, Civilização 
Brasileira, 2014). E, ainda, o 
conteúdo do site: (www.po-
litize.com.br/voto-distrital/).

Em linhas gerais, faz-se, 
antes de tudo, necessário des-
tacar que não há e não haverá 
uma reforma política que agra-
de a todos, indistintamente. Os 
sistemas políticos são, por sua 
natureza, imperfeitos. Cabe, 
nesse caso, escolher aquele 
que traga mais vantagens à 
sociedade, e, portanto, menos 
prejuízos e distorções. No caso 
brasileiro, o sistema político – 
um conjunto de instituições e 
atores sociais que integram o 
universo político de uma dada 
sociedade. 

No Brasil, esse sistema 
alicerça-se sobre uma demo-
cracia representativa, num 
regime presidencialista e numa 
federação, com relação entre 
três esferas: municípios, esta-
dos e a união e com os três po-
deres: Executivo, Legislativo e 
Judiciário. O sistema eleitoral 
é, portanto, um importante 
subsistema no bojo do sistema 
político. Prefeitos, senadores, 
governadores e o presidente 
da república são eleitos dentro 
do sistema majoritário, ou seja, 
os eleitos são os mais votados. 

Existe a possibilidade de 
um segundo turno no caso de 
candidatos a prefeito (com 
município com mais de 200 mil 
eleitores), governador e presi-
dente não receberem metade 
mais um dos votos válidos. A 
proposta em voga quer, no 
entanto, mudar a forma da 
eleição para o Legislativo, do 
sistema proporcional para o 
sistema chamado “distritão”.

Atualmente, temos o sistema 
proporcional de lista aberta 
(com voto na legenda ou no 
candidato) que tem como 
base o quociente eleitoral de 
um determinado partido/coli-

gação e que defi nirá o número 
de vagas de cada um. Assim, 
só terão direito à disputa das 
cadeiras os partidos/coligações 
que tiverem votação igual ou 
superior ao quociente eleitoral. 
O quociente eleitoral é calcula-
do dividindo-se o número dos 
votos válidos pelo número de 
vagas a serem preenchidas. 

Realizado esse primeiro 
cálculo, é realizado um outro 
que é do quociente partidário, 
dividindo-se o número dos vo-
tos que o partido/coligação re-
cebeu pelo quociente eleitoral. 
Feitos os cálculos são eleitos 
os mais votados do partido ou 
coligação. Não é nada simples, 
há que ressaltar, e sua principal 
crítica é transferência de votos 
de candidatos do mesmo par-
tido ou da coligação, elegendo 
alguns que são pouco votados 
e deixando de fora alguns bem 
votados nominalmente.

Já o “distritão” confi gura-se, 
por exemplo, na transformação 
do estado de São Paulo em um 
único distrito e são eleitos os 
mais votados, sem levar em 
consideração os partidos ou 
coligações. À primeira vista, 
por ser mais simples e eleger 
os mais votados, diretamente, 
pode parecer melhor que o 
modelo atual. Não é bem assim. 

O “distritão” personaliza ain-
da mais a política, favorecendo 
os candidatos em detrimento 
dos partidos, de suas ideologias 
e propostas; prejudica os can-
didatos com menos recursos e 
menos visibilidade; prejudica 
os partidos menores e a repre-
sentatividade das minorias, só 
são aproveitados os votos dos 
que vencem e os demais des-
perdiçados; dá visibilidade às 
chamadas celebridades (sem 
história partidária ou formação 
política, os outsiders); e, pior, 
há baixa renovação da Câma-
ra, visto que os deputados já 
eleitos por serem conhecidos 
tendem à reeleição.

Essa reforma eleitoral – dis-
tante de uma efetiva e dialo-
gada reforma política – neste 
ponto do “distritão” tende 
a transformar algo ruim em 
algo muito pior, com vistas à 
manutenção dos “donos do 
poder” e do status quo em 
detrimento dos partidos e da 
qualidade da democracia e de 
nossa república.

(*) - É Cientista Político e professor 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie; Bacharel e Licenciado em 
Ciências Sociais, Mestre e Doutor em 
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O corregedor Nacional de Justiça, mi-
nistro João Otávio de Noronha, esclarece 
que não houve autorização por parte 
da Corregedoria do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) para pagamentos de 
valores vultosos feitos pelo Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso (TJMT) a 84 
magistrados, referentes a substituições 
de entrância entre 2005 a 2009. Entre os 
que receberam o pagamento está o juiz 

Mirko Vincenzo Giannotte, titular da 6ª 
Vara de Sinop/MT, que recebeu, em julho, 
R$ 503.928,79.

Em nota à imprensa, o TJMT disse 
que fez os pagamentos amparado em 
uma decisão do ministro corregedor, de 
janeiro deste ano, em que foi autorizado 
o pagamento de R$ 29.593,08 a uma juíza 
referente a diferenças de substituição de 
entrância. Cabe ressaltar que esta decisão 

(PP 0005855-96.2014) é específi ca e não é 
extensiva a outros casos, conforme Portaria 
n. 104 da Corregedoria Nacional de Justiça, 
que suspendeu o pagamento de verbas do 
TJMT que ainda são objeto de investigação.

O ministro Corregedor, João Otávio de 
Noronha, determinou a abertura de Pedido 
de Providências para suspender qualquer 
pagamento de passivos aos magistrados até 
que os fatos sejam esclarecidos (Ag.CNJ).

O deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR) apresentou 
detalhes de sua proposta de 
reforma tributária na Comissão 
de Finanças e Tributação da 
Câmara. Ele é relator da co-
missão especial que trata das 
propostas de reengenharia do 
sistema tributário. A exposição 
foi bem recebida pelos parla-
mentares que acompanharam 
a exposição no colegiado. “Os 
principais objetivos são fazer o 
país crescer e prosperar, gerar 
os empregos que precisamos e 
viabilizar a nossa economia e, 
consequentemente, o Estado 
brasileiro”, explicou Hauly. 

Umas das inovações da pro-
posta é zerar os impostos sobre 
remédios e alimentos. A medida 
aliviará os trabalhadores e até 
mesmo e Estado, que é o maior 
consumidor de medicamentos 
pelo SUS. O deputado propõe 
que se adote o Imposto sobre Va-
lor Agregado (IVA) e um imposto 
seletivo, com manutenção do Im-
posto de Renda. As contribuições 
patrimoniais e a Previdência são 
mantidas à parte.

Economista e titular da Co-
missão, a deputada Yeda Crusius 
(PSDB-RS) elogiou o trabalho. 

Observado por Yeda Crusius, Hauly detalha sua proposta em 

reunião da Comissão de Finanças e Tributação.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, disse ontem 
(16) considerar “muito difícil” 
a volta do fi nanciamento de 
empresas a campanhas políti-
cas já nas próximas eleições, 
após ter se reunido com a 
presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia. Afi rmou ser 
“um momento inoportuno” 
para se discutir a volta do 
fi nanciamento empresarial. 
Reiterou não haver ambiente 
para isso.

“Acho muito difícil que, 
no meio de uma crise dessa, 
uma crise política criada pelo 
sistema anterior, relacionada 
ao fi nanciamento de empre-
sas, a gente coloque para a 
sociedade que deve se voltar 
tudo para o fi nanciamento 
privado”, disse a jornalistas. 
Eunício defendeu a criação de 
um fundo público para fi nan-
ciar as próximas campanhas 
eleitorais, mas criado com 
“dinheiro velho”, reutilizando 
sobras do fundo partidário e 
inclusive de emendas parla-
mentares individuais.

O fi nanciamento de pessoas 
jurídicas a campanhas eleito-
rais voltou a ser considerado 
por parlamentares, após a 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.

PMDB marca 
convenção 
para voltar a 
usar a sigla 
MDB

Em meio à crise política, 
o PMDB convocou uma 
Convenção Nacional para 27 
de setembro visando voltar 
a adotar o antigo nome: 
Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB), sigla que 
vigorou de 1966 a 1979 du-
rante a ditadura militar.

O presidente do partido, 
senador Romero Jucá (RR), 
há algum tempo defende 
a mudança de nome como 
uma forma de modernizar 
a legenda, sem referência 
a partidos políticos, o que 
espera que resulte em divi-
dendos eleitorais.

“Estamos resgatando a 
nossa memória histórica e 
estamos retirando o último 
resquício da ditadura dentro 
do PMDB”, justifi cou. Jucá 
explicou que a inclusão do 
“P”, que signifi ca partido, 
foi uma determinação do 
regime militar.

“Movimento é algo muito 
mais consentâneo. A gente 
quer ganhar as ruas, vamos 
ter uma nova programação , 
novas bandeiras nacionais e 
bandeiras regionais”, disse, 
após acrescentar que um 
ofício sobre a mudança de 
nome seria enviado ontem 
(16) ao TSE.

Jucá rebateu as críticas de 
alguns parlamentares de que 
o PMDB se tornou o partido 
do ame-o ou deixe-o, frase 
usada dentro a ditadura. “Eu 
acho que o partido é plural, 
discute ideias contraditó-
rias”. Para o senador, o pro-
blema é o estilo agressivo de 
alguns parlamentares. “Isso 
não vamos admitir”, avisou.

Além de suspender por 60 
dias das funções partidárias 
dos deputados peemedebis-
tas que votaram a favor da 
denúncia da PGR contra o 
presidente Temer, a Execu-
tiva do PMDB levou adiante 
pedidos de expulsão dos 
senadores Roberto Requião 
(PR) e Kátia Abreu (TO). 
Um dos pedidos partiu da 
Secretaria Nacional da Ju-
ventude do PMDB, presidida 
por Assis Filho. No docu-
mento, ele diz que os dois 
senadores desrespeitaram 
o estatuto da sigla ao adotar 
“posições sempre contrárias 
às diretrizes partidárias” 
(ABr).

O Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TR4), com sede em 
Porto Alegre, decidiu ontem (16) 
manter a prisão preventiva do 
ex-ministro Antonio Palocci. A de-
cisão foi tomada por unanimidade 
de votos da 8ª Turma do tribunal. 
Na sessão, os desembargadores 
julgaram o mérito do habeas corpus 
impetrado pela defesa de Palocci, 
que já havia sido indeferido no 
começo de julho. Eles entenderam 
que a prisão é necessária por haver 
risco de novos atos de lavagem de 
dinheiro, uma vez que os valores 
obtidos nos crimes ainda não foram 
sequestrados pela Justiça. 

A 8ª Turma também considerou a 
possiblidade de fuga de Palocci do 

país. Ao proferir seu voto, o relator do 
processo, João Pedro Gebran Neto, 
disse que a sentença em primeiro grau 
que condenou Palocci a mais de 12 
anos de prisão reforça os requisitos 
necessários para que se mantenha 
a medida cautelar. “Não só há boa 
prova, há certeza. O que era indiciário 
está provado na sentença”, afi rmou.

Os desembargadores Leandro 
Paulsen e Victor Luiz dos Santos 
Laus acompanharam o voto do 
relator. Acusado de ter recebido 
propina e de manter conta no exte-
rior, Palocci foi preso em setembro 
do ano passado, durante a 35ª fase 
da Operação Lava Jato. Ele está 
detido na carceragem da Polícia 
Federal (PF) em Curitiba (ABr).

A
le

xs
sa

nd
ro

 L
oy

ol
a

Je
ff e

rs
on

 R
ud

y/
A

g.
Se

na
do

Com o novo status, o setor 
passa a ter segurança 
jurídica para contratar 

seus funcionários e negociar 
com prefeituras e sindicatos a 
abertura dos estabelecimentos 
aos domingos e feriados, em 
todo o Brasil. Segundo o Mi-
nistério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, a mudança 
da norma atende a uma solici-
tação feita no ano passado pela 
Abras e é um pleito antigo do 
setor varejista. 

Para o ministério, a alteração 
na legislação melhora o ambien-
te de negócios, dá mais compe-
titividade ao segmento, permite 
o crescimento das empresas e, 
consequentemente, a geração 
de emprego. A legislação que 
reconhece as atividades es-
senciais da economia brasileira 
não menciona expressamente 

Deputado Domingos Savio, presidente Temer, ministro Eliseu 

Padilha, e o presidente da Abras, João Sanzovo.
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Temer reconhece supermercados 
como atividade essencial

O presidente Michel Temer assinou ontem (16) decreto que reconhece o setor supermercadista como 
atividade essencial da economia

se exercer sua atividade em 
domingos, feriados e horários 
especiais”, disse o secretário de 
Comércio e Serviços do MDIC, 
Marcelo Maia.

“Nós estamos modernizando 
[a legislação], não só em favor 
dos empresários, mas do povo 
brasileiro, que quer ir ao super-
mercado no feriado e nos fi ns 
de semana”, disse o presidente 
Temer, após assinar o decreto. 
Para ele, os atos e reformas do 
governo federal estão moder-
nizando o ambiente econômico 
e produtivo para o país voltar a 
crescer. “E o comércio varejista 
nos dá uma medida clara de 
como anda a economia, porque o 
varejo é o último elo de uma ca-
deia de produção e distribuição. 
Do varejo, vai para o cidadão, e 
os números do setor são expres-
sivos”, disse o presidente (ABr).

supermercados em seu anexo. 
“Todas essas atividades foram 
incorporadas ao sistema do 
supermercados. E o fato de 

não estarem inseridos no rol de 
atividades essenciais fazia com 
que houvesse uma necessidade 
de negociação para que pudes-

Eunício considera “muito difícil” 
volta de fi nanciamento empresarial

recepção negativa da socieda-
de em relação à criação de um 
fundo público. O presidente 
do Senado disse que alertou a 
ministra Cármen Lúcia sobre a 
possibilidade de que partidos 
entrem com ações questio-
nando a constitucionalidade 
de alguns pontos da reforma 
política, que inclui ainda a 
mudança na forma de eleição 
para o Legislativo, do sistema 
proporcional para um majori-
tário, apelidado de “distritão”, 
em que seriam eleitos os can-
didatos mais votados em seus 
respectivos distritos.

“Eu coloquei algumas posi-
ções do parlamento, para que 
ela tome conhecimento. Pode 
ser que algum partido entre 
aqui com alguma Adin (Ação 
Direta de Insconstituciona-
lidade). Ela assim tem uma 
noção do que estamos discu-
tindo”, disse o presidente do 
Senado, ao defender que seja 
aprovado, já para as próximas 
eleições, no mínimo o fi m das 
coligações e a cláusula de 
barreira, que restrinja a ativi-
dade política de partidos com 
baixo desempenho eleitoral 
de campanha (ABr).

Deputados elogiam proposta sobre 
a reforma tributária

“A recuperação da economia 
brasileira depende desta refor-
ma. É um caminho inevitável”, 
avaliou. Questionado sobre os 
maiores benefi ciários da pro-
posta, o deputado garantiu que 
serão os trabalhadores.

De acordo com o relator, nos 
últimos 30 anos só houve au-
mento de problemas no sistema 
tributário, que acabou “virando 
um Frankenstein”, pois “mata” 
as empresas e os mais pobres, 
ao onerar o poder de consumo 
dos trabalhadores. 

“Por isso, precisamos eliminar 
impostos nocivos que estão pre-
judicando o desempenho das em-
presas e impedindo as pessoas de 
consumir”, explicou. O deputado 
Giuseppe Vecci (GO) também 
ressaltou o empenho de Hauly. 
“Até o presidente da República 
tem colocado a reforma agora em 
seus discursos. Já conversei com 
o ministro Henrique Meirelles. 
Há convergência, mas é uma 
proposta ampla que exige muito 
cálculo e muitas discussões”, 
ponderou (psdbnacamara).

TRF4 mantém prisão preventiva 
do ex-ministro Antonio Palocci

CNJ não autorizou “pagamentos vultosos” a juízes do MT



O Design Thinking é um 

conjunto de métodos e 

processos para abordar 

problemas relacionados 

a futuras aquisições de 

informações, análise 

de conhecimento e 

propostas de soluções

É um termo atual e que 
idealiza o equilíbrio. Nos 
últimos anos as gran-

des corporações começaram 
a perceber a importância da 
necessidade de criar soluções 
inovadoras a partir do enten-
dimento do usuário fi nal, suas 
necessidades, dores e desejos. 
Para que isso seja possível, 
temas como empatia e cola-
boração são colocados como 
prioridade a todo momento, 
realizando o design centrado 
no usuário. 

As estratégias são defi nidas 
com a criação de ecossistemas 
multidisciplinares, que atuam 
em conjunto do começo ao 
fi m, tendo como objetivo fi nal 
a jornada do consumidor. 
As medidas que identifi cam 
problemas e que priorizam o 
Design Thinking possibilitam, 
por exemplo, que um profi s-
sional de mídia utilize seus 
conhecimentos em criação de 
personas para defi nir as ações 
de performance, que podem 
ser utilizadas pelo time de 
criação com a fi nalidade de 

entender mais e melhor sobre 
os desejos e histórias desses 
consumidores. 

Isso possibilita maior asserti-
vidade nas atitudes que devem 
ser tomadas. Da mesma forma 
que profi ssionais de TI podem 
ser auxiliados no processo 
de escolha de qual a melhor 
tecnologia a ser utilizada e 
dos requisitos para que a im-
plementação ocorra de forma 
mais rápida.

Ao desenvolver um ecossis-
tema que possui a mesma prio-
ridade em comum, o serviço de 
Design Thinking permite que 
profi ssionais de marketing, por 
exemplo, utilizem os conheci-
mentos do design para a cria-
ção de novos produtos, ações 
e posicionamentos, enquanto a 
tecnologia também faz uso do 
mesmo conhecimento com a 
fi nalidade de defi nir melhores 
datas e horários para realizar 
implementações.

Para colocar em prática 
planejamentos de Design 
Thinking, é importante que se 
tenha um olhar mais crítico e 
apurado para as necessidades 
do usuário, um olhar de empa-
tia, de vestir e andar com as 
sandálias do consumidor fi nal. 
E dessa forma ser inovador e 
criativo, sem se esquecer dos 
negócios e da tecnologia.

(*) - É professor e coordenador do 
curso de MBA de Marketing Digital da 

Faculdade Impacta.

Design Thinking: como o 
consumidor infl uencia

na sua estratégia
Euripedes Magalhães (*)

netjen@netjen.com.br
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AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS
Manisc Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.044.393/0001-11, com sede na Rua Cel. 
Mário de Azevedo, nº 138, Bairro do Limão - CEP 02710-020, no município de São Paulo/SP, com documentos de consti-

foram extraviados os seguintes livros societários da sociedade: (i) Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais nº 01, 
registrado na JUCESP sob o nº 236 na data de 07 de janeiro de 2004; (ii) Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria 
nº 01, registrado na JUCESP sob o nº 236 na data de 07 de janeiro de 2004. São Paulo, 15 de agosto de 2017. A Diretoria.

MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de agosto de 2017, às 10 horas, na sede social da 
Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2,
Edifício Villa Lobos. Ordem do dia: (i) deliberar sobre substituição de membros do conselho de Administração da 
Companhia; e (ii) instrução de voto da Companhia para que as mesmas deliberações sejam tomadas no âmbito da Santo
Antônio Energia S.A. (“SAE”). Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão 
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo 
único, do Estatuto Social, sob a  referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas)
horas de antecedência da realização da Assembleia  Geral. São  Paulo, 15 de agosto de 2017. Madeira Energia S.A. - Mesa. 
Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

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

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam V.Sas. convocadas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Centro de 
Conveniência e Serviços Panamby S/A, de acordo e nos termos do Artigo 7º, incisos I e II do 
Estatuto Social, a qual será realizada em 28 de agosto de 2017, segunda-feira, às 16:00 horas na 
Sede da Administradora, na Rua José Ramon Urtiza, 975 - 2º Subsolo - Vila Andrade - São Paulo - SP 
- Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. (I) Aprovação de contas 
exercício 2016: (II) Comercialização - Novas locações e prospecções; (III) Operacional - Demonstração 
das obras e melhorias realizadas e implantação de equipe móvel; (IV) Eleição de diretoria - Ratificação 
do prazo de eleição; (V) Aprovação de verba para atualização/regularização contábil da companhia 
e da associação; (VI) Ocupação e uso sala 03 no 2º subsolo pela Mec Gestão através de contrato de 
comodato; (VII) Alienação/venda do imóvel adjudicado - Temakinoru. Informamos que V.Sas. poderão 
se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato por meio de Procuração. 
Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração, 
bem como, voto por escrito de cada ordem do dia.        A Administração        (15, 16 e 17/08/2017)

A Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) anunciou ontem (16) 
que fi rmou uma parceria com 
a montadora alemã BMW para 
o desenvolvimento de veículos 
autônomos. A parceria ainda 
inclui a Intel e a Mobileye. A 
união dos dois grupos “perma-
nece em linha” com o objetivo 
da FCA em testar nas ruas pelo 
menos 40 veículos autônomos 
até o fi nal de 2017, informa a 
companhia.

Em nota oficial, as partes 
anunciaram que a “FCA trará 
a engenharia e outros recursos técnicos, 
além da expertise, para a cooperação, 
bem como seu significante volume de 
vendas, alcance geográfico e uma longa 

O especialista explica que 
não é à toa que tivemos a 
vinda para o país de um 

número tão grande de fabrican-
tes ao longo dos últimos anos.

“Cabe salientar que, mesmo 
diante de uma queda acentuada 
no período 2014/2016 no mer-
cado brasileiro de automóveis 
(36%) e de caminhões (68%), 
nenhuma grande montadora do 
setor anunciou a sua saída do 
Brasil. Em termos tecnológicos, 
devemos avançar nos próximos 
exercícios, pois os diferenciais 
de atuação em mercados com-
petitivos (o Brasil tende a ca-
minhar nessa direção) passam 
a ser as inovações”, explica 
Antonio Jorge Martins.

Questionado sobre como essa 
tendência deve se concretizar, 
mesmo com o desinteresse dos 
jovens em adquirir veículos 
próprios, o professor da FGV 
destaca o número de empresas 
que vão oferecer mobilidade. 
Segundo o especialista, o mer-

Professor da FGV analisa o 
setor automobilístico brasileiro 

nos próximos anos
Para o coordenador do MBA em Gestão Estratégica de Empresas da Cadeia Automotiva, Antonio Jorge 
Martins, a tendência do setor automobilístico para o Brasil nos próximos anos é de crescimento

motorização, sendo que a pre-
ocupação com este último item 
se volta para sustentabilidade 
(eliminação de combustíveis 
fósseis) e economia. “Quanto à 
conectividade, que tende cada 
dia mais a ser um diferencial, o 
top deste pilar representará o 
carro e o caminhão autônomos”, 
prevê o professor da FGV.

Em relação ao preço de um 
carro, que atualmente é alto, 
Antonio Jorge Martins afi rma 
que a estratégia governamental 
deverá se valer bastante do 
aumento da competitividade 
entre as empresas do setor para 
promover a redução dos preços 
praticados. “Vale ressalvar que 
setores que possuem evolução 
tecnológica tendem a apresen-
tar crescimento real dos preços 
praticados, tendo em vista a 
necessidade de amortizar os 
investimentos tecnológicos em 
um prazo cada vez menor, tendo 
em vista a constante evolução”, 
ressalta o especialista.

cado se voltará para as mais 
diversas camadas da sociedade 
que hoje possuem difi culdades 
de locomoção, como idosos e 
crianças.

“O setor automotivo tende 
a concentrar seus esforços na 
prestação de serviços, deixando 
de focar exclusivamente em 
produtos. A expectativa reinan-
te é que a área de serviços passe 

a representar cerca de 30% da 
receita total das montadoras do 
setor”, analisa o coordenador do 
MBA em Gestão Estratégica de 
Empresas da Cadeia Automo-
tiva da FGV.

Antonio Jorge Martins diz 
ainda que a estratégia dos 
fabricantes do setor caminha 
para desenvolver os pilares 
de conectividade, design e 
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FCA fecha parceria com BMW
para desenvolver carros autônomos

A parceria ainda inclui a Intel e a Mobileye.

A
N

SA vedores de tecnologia e for-
necedores. Nos juntar a essa 
cooperação permitirá que a 
FCA tenha benefícios diretos 
das sinergias e economias de 
escala que são possíveis quan-
do as empresas se juntam com 
uma visão comum e objetiva”, 
disse o CEO da FCA, Sergio 
Marchionne.

Já o presidente do conselho 
gestor da BMW, Harald Krüger, 
“os dois fatores que perma-
necem fundamentais para o 
sucesso da colaboração são a 

excelência sem comprometer o desen-
volvimento e a escalabilidade da nossa 
plataforma para guiar autonomamente” 
(ANSA).

experiência na América do Norte”.
“Para avançar a tecnologia de condu-

ção autônoma, é vital formar parcerias 
entre fabricantes de automóveis, pro-

O número de mortos por 
causa de um gigantesco des-
lizamento de terra em Freeto-
wn, capital de Serra Leoa, não 
para de subir. De acordo com o 
presidente do país, Ernest Bai 
Koroma, cerca de 400 corpos 
já foram retirados da lama 
desde a segunda-feira (14) 
e há ainda 600 pessoas desa-
parecidas no local. Koroma 
voltou a fazer um apelo ontem 
(16) por uma “urgente ajuda 
internacional” e informou que 
“comunidades inteiras” da ca-
pital do país “desapareceram 
completamente”.

Já a Cruz Vermelha, que atua 
na tragédia desde as primeiras 
horas, informou que “está 
correndo contra o tempo” 
para evitar que epidemias se 
espalhem na região. O papa 
Francisco enviou um telegra-
ma de condolências, assinado 
pelo secretário de Estado 
do Vaticano, cardeal Pietro 
Parolin, para o arcebispo de 
Freetown, Charles Edward 
Tamba, por conta da tragédia 
na capital de Serra Leoa. 

“Profundamente entriste-
cido pelas devastantes con-
sequências do deslizamento 
de terra na periferia de Free-
town. [O Papa] assegura sua 
proximidade a todos aqueles 
que perderam entes queridos 
neste momento difícil [...] e 
reza por todos aqueles que 
morreram, suas famílias e seus 
amigos, invocando a benção 

Tragédia em Serra Leoa tem 400 mortos e 600 desaparecidos. 

Tragédia em Serra Leoa tem
400 mortos e 600 desaparecidos
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divina da força da consolação”, 
escreveu o cardeal. O Papa, 
da mesma maneira, “exprime 
sua solidariedade nas orações 
para os socorristas e para todos 
aqueles que estão envolvidos 
para fornecer a ajuda tão ne-
cessária e de apoio às vítimas 
desse desastre”.

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) informou que 
mobilizou suas equipes de 
resgate para ajudar nas ope-
rações em Serra Leoa. “Elas 
estão fazendo um plano de ação 
para agilizar o atendimento de 
qualquer potencial difusão de 
epidemias ligadas à água, como 
a cólera, o tifo e a diarreia”, 
disse o porta-voz da entidade 
no país, Stephane Duharric. 
Já o ministro das Relações 

Exteriores da Itália, Angelino 
Alfano, informou que Roma 
está enviando ajuda para o país 
afetado pela tragédia.

“Para contribuir e aliviar ao 
menos em parte o terrível tra-
gédia e a dor do povo nepalês 
e de Serra Leoa, por causa das 
enchentes dos últimos dias, a 
Itália quis mandar rapidamen-
te um sinal de solidariedade”, 
disse Alfano. De acordo com 
o ministro, a “Cooperação 
Italiana disponibilizou um 
fi nanciamento de emergência 
de 200 mil euros e de 250 mil 
euros em favor da Cruz Ver-
melha e da Meia Lua Vermelha, 
respectivamente, destinado 
às atividades de primeira 
assistência às populações 
atingidas” (ANSA).

MPF denuncia ex-
ministro Geddel 
Vieira Lima por 
obstrução de Justiça

O Ministério Público Federal 
(MPF) apresentou ontem (16) 
uma denúncia contra o ex-ministro 
Geddel Vieira Lima, acusado de 
obstrução de Justiça por tentar 
atrapalhar as investigações das 
operações Cui Bono e Sépsis. 
Segundo os procuradores respon-
sáveis pelo caso, Geddel atuou para 
constranger o operador fi nanceiro 
Lúcio Funaro, que negocia acordo 
de delação premiada com o MPF, a 
não colaborar com as investigações.

Funaro encontra-se preso há 
mais de um ano e é testemunha-
-chave em processos que envol-
vem o deputado cassado Eduardo 
Cunha, além de ex-ministros do 
governo do presidente Michel 
Temer, como Henrique Eduardo 
Alves (Turismo) e o próprio Ge-
ddel (Secretaria de Governo). A 
Operação Sépsis apura irregulari-
dades no FI-FGTS, administrado 
pela Caixa. A Cui Bono investiga 
a fraude em operações fi nanceiras 
autorizadas pela vice-presidência 
de Fundos de Governo e Loterias 
e pela vice-presidência de Pessoa 
Jurídica da Caixa.

Os procuradores pedem que Ge-
ddel seja condenado por embara-
çar investigação sobre organização 
criminosa, crime com pena de três 
a oito anos de prisão, mais multa. 
A defesa do ex-ministro afi rma que 
ele é inocente, alegando “ausência 
de relevantes informações” para 
basear a acusação. 

Atualmente Geddel cumpre 
prisão domiciliar, em Salvador. 
Ele havia sido preso preventi-
vamente no dia 3 de julho, por 
determinação do juiz Vallisney 
Oliveira, da 10ª Vara Federal, no 
Distrito Federal, justamente sob 
a acusação de tentar obstruir as 
investigações (ABr).

Mais de 300 animais estão em 
níveis diferentes de ameaça de 
extinção no estado da Bahia. 
A Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente (Sema) publicou no 
Diário Ofi cial do Estado portaria 
que cita uma lista de 331 espé-
cies de anfíbios, aves, mamífe-
ros, répteis, invertebrados con-
tinentais, peixes, invertebrados 
marinhos e espécies ameaçadas 
de  “interesse social”. Ao todo, 
foram avaliadas 2.607 espécies 
de fauna consideradas raras, 
endêmicas ou sob ameaça de 
extinção no território baiano. 

No entanto, os 331 animais 
entraram na lista, que tem 
variações de níveis de ameaça. 
São 140 espécies, que se enqua-
dram no nível “vulnerável”; 131, 
no nível “perigo”; 54, no “criti-
camente em perigo”, e cinco, 
em “regionalmente extintas”. 
Todas as espécies que constam 
nos níveis de ameaça passam a 
ter proteção integral dos órgãos 
de defesa do meio ambiente. A 
captura, transporte, armazena-
mento, guarda, manejo, bene-
fi ciamento e comercialização 
desses animais fi ca proibida. 

Entre os animais prote-
gidos, estão espécies como 
Onça-pintada, Ararinha-azul, 
Gavião-real, Papagaio-de-
-peito-roxo, Águia-cinzenta, 
Tartaruga-de-pente, Tartaruga-
-verde, Aranha Caranguejeira, 
Cobra-coral, Cobra-verde, 
Pica-pau-amarelo, Estrela-do-
-mar, Cação, Cavalo-marinho, 
Piaba, Peixe-serra, Atum-azul, 
o Bugio-marrom. Na categoria 

das espécies ameaçadas de “in-
teresse social”, foram incluídos 
os animais alvos de uso susten-
tável por comunidades tradi-
cionais, ou para subsistência. 

Assim, pode ser permitida a 
exploração, desde que regu-
lamentada e autorizada pelo 
Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Inema), a 
partir de critérios específi cos. 
Entre as espécies de “interesse 
social” ameaçadas estão abelhas 
sem ferrão (Uruçu, Mandaçaia 
e Jandaíra), Caranguejo-Uça, 
uaiamun, Pitu, Aratu, peixe 
Bagre, Badejo-Amarelo, Mero, 
Tubarão Martelo, entre outros.

Segundo a secretaria, a publi-
cação da lista dos animais em 
extinção coloca o estado como o 
sétimo do país com a iniciativa. 
A Lista Vermelha, como chama-
da pelo órgão, é considerada 
importante, porque incentiva 
o início “de ações e políticas 
que possam reverter o quadro 
de ameaça a essas espécies”.

O próximo passo é a conclusão 
dos Planos de Ação das espécies 
ameaçadas e a listagem da fl ora 
ameaçada, que está em fase de 
desenvolvimento e, segundo a 
SEMA, será publicada “em breve”.

O levantamento das espécies 
em extinção foi um traba-
lho conjunto que envolveu, 
principalmente, a Serma, o 
Instituto Dríades de Pesquisa 
e Conservação da Biodiversi-
dade, universidades federais e 
estaduais, na Bahia e o Inema, 
totalizando 115 especialistas de 
40 instituições (ABr).

Onça pintada está na lista de animais ameaçados de extinção.

Mais de 300 animais 
estão em ameaça

de extinção na Bahia
 Centro de Instrução de Guerra na Selva
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Embora um confl ito armado não seja do interesse de 
nenhum dos dois países ou de seus aliados, a belige-
rância de Donald Trump e Kim Jong-un pode colocá-

-los em um caminho sem volta para uma situação que se 
desenharia "catastrófi ca".

É o que pensa o professor de relações internacionais da 
faculdade ESPM Gunther Rudzit, que prevê um impacto 
humanitário e econômico "gigantesco" no caso de uma 
guerra entre EUA e Coreia do Norte. "Vários ex-militares 
americanos já vêm colocando que seriam 70 mil baixas só no 
primeiro dia, sobretudo na Coreia do Sul. Seul seria trans-
formada em ruínas", comentou o especialista, referindo-se 
ao país que seria o principal atingido pelo confl ito.

Um eventual ataque - preventivo ou reativo - dos Estados 
Unidos teria como objetivo destruir as instalações nucleares 
e balísticas espalhadas pelo território da Coreia do Norte, 
que não hesitaria em disparar um arsenal de centenas de 
mísseis, principalmente contra a metade meridional da 
península. O principal alvo de Pyongyang seria a capital 
Seul, que fi ca a menos de 40 quilômetros da fronteira e 
concentra cerca de 20% dos 51 milhões de habitantes da 
Coreia do Sul. A metrópole conta com 3,3 mil abrigos an-
tibomba, mas o pouco tempo para evacuar civis deixaria 
milhões de pessoas no meio do fogo cruzado. 

Acredita-se que o regime norte-coreano tenha em seu 
poder um arsenal composto por aproximadamente mil 
mísseis balísticos, muitos deles posicionados no limite da 
zona desmilitarizada entre os dois países, assim como os 
sistemas de artilharia. Essa força inclui os recém-testados 

Como seria uma 
guerra entre EUA 
e Coreia do Norte?
A troca de ameaças entre Estados Unidos e Coreia 
do Norte nas últimas semanas deixou o mundo em 
alerta para a possibilidade de uma guerra entre duas 
potências militares

ICBMs (sigla em inglês para "míssil balístico intercontinen-
tal"), que teriam a capacidade de cruzar o Oceano Pacífi co 
e atingir a costa oeste dos EUA, porém a maior parte do 
poder de fogo norte-coreano é formada por projéteis de 
curto e médio alcance.

Cerca de 600 deles são mísseis de origem soviética Scud, 
que pode chegar a 600 quilômetros. Outros 300 são do tipo 
Nodong-2, que percorre uma distância entre 1 mil e 1,5 
mil quilômetros e pode ser equipado com armas químicas 
e biológicas. "A Coreia não conseguiria acertar nenhuma 
grande cidade americana, já que possui poucos mísseis 
intercontinentais, mas ela tem centenas de mísseis de curto 
e médio alcance, e não há sistema antimíssil que consiga 
deter tudo isso", afi rma Rudzit.

Dispondo de um arsenal com essas características, Pyon-
gyang também estaria apta a atingir, com seus armamentos 
mais convencionais, boa parte do território do Japão, que 
abriga dezenas de instalações militares dos Estados Unidos, 
assim como a Coreia do Sul - uma eventual evacuação em 
massa dessas bases poderia indicar a iminência de uma 
guerra. Além disso, a ilha de Guam, território ultramarino 
norte-americano no Pacífi co, poderia ser alcançada pelos 
mísseis Hwasong-12, com alcance de aproximadamente 
4,5 mil quilômetros.

"Do ponto de vista humanitário, seriam entre 2 milhões e 3 
milhões de pessoas mortas, com grandes chances de armas 
nucleares serem usadas novamente, quebrando um tabu que 
pode fazer com que outros se sintam à vontade para usá-las 
em um futuro próximo", explica o professor da ESPM.

Além da catástrofe humanitária, uma possível guerra entre 
Pyongyang e Washington poderia devastar a 11ª economia 
do planeta, a Coreia do Sul, sede de multinacionais como 
Samsung, Hyundai, LG e Kia Motors e integrante das gran-
des cadeias globais de produção.

"Apenas para dar um exemplo, todos que têm TVs da 
Samsung fi cariam sem peças de reposição", salienta Rudzit. 
Para o professor, Kim sabe que uma guerra o destruiria, 
por isso ele tentaria provocar o maior estrago possível. 
"Se o atacarem convencionalmente, ele não vai responder 
convencionalmente", acrescenta. Segundo o professor, 
o temperamento de Trump e Kim tornou cada vez mais 
"provável" uma guerra que antes era apenas "possível". "Se 
não houver moderação, pode se caminhar para um confl ito 
que nenhum dos lados quer", ressalta.

Sinais de recuo foram dados na última terça-feira (15), 
com o líder norte-coreano dizendo que "esperará" as ações 
do inimigo para agir. O secretário de Estado dos EUA, Rex 
Tillerson, também mostrou abertura e afi rmou que aguarda 
apenas o "interesse" de Pyongyang para "buscar um modo 
de dialogar".

As frases colocam um pouco de água fria nos ânimos, 
que, se continuarem exaltados, arriscam transformar até 
mesmo situações banais em uma declaração de guerra. 
"Se faltar comunicação ou luz na Coreia do Norte, como 
será interpretado? Como uma falha ou como uma ação dos 
Estados Unidos? Se um navio norte-coreano explodir por 
algum defeito, como pode ser interpretado?", completa 
Rudzit (ANSA).

Coreia do Norte exibe força militar em parada na capital Pyongyang.
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A maturidade do turismo 
para além das tecnologias

Com a consolidação 

da nuvem, é a vez do 

analytics ganhar fôlego 

e ajudar a enriquecer a 

experiência no setor de 

hotelaria

Faz pouco tempo que uma 
notícia sobre o setor de 
Turismo me deixou oti-

mista. Uma pesquisa recente, 
conduzida pelo Ministério do 
Turismo mostrou que no ano 
passado, 87% dos estrangeiros 
que visitaram o Brasil, elo-
giaram, e 95% disseram que 
pretendiam voltar ao País. 
E sabe o mais interessante? 
Eles destacaram a qualidade 
dos serviços prestados em 
diversas áreas, inclusive em 
hospitalidade e alojamento. O 
que me deixou ainda mais feliz 
foi perceber que, fi nalmente, 
alguns setores da economia 
começaram a recuperar o 
fôlego e enxergar a experiên-
cia do consumidor como algo 
essencial para a geração de 
receita e sucesso dos negócios. 

Mas falando também de 
Brasil, o setor de Turismo 
– que apresentou um leve 
crescimento em relação ao 
ano passado – está aquecido, 
e o brasileiro pretende viajar 
mais nos próximos seis meses. 
Esse é o patamar mais elevado 
de intenção de viagem já alcan-
çado, e o mais interessante é 
que de todos os entrevistados, 
79% pretendem visitar os des-
tinos nacionais. Mas o que essa 
informação tem a ver com o 
noticiário de tecnologia? Tudo. 
Com a intenção de viagens 
crescendo entre os brasileiros, 
há oportunidades crescentes 
para o setor hoteleiro enri-
quecer a experiência do con-
sumidor usando tecnologias 
efi cientes para se diferenciar 
em um cenário competitivo, 
como o de turismo e hotelaria.

Com os softwares como 
serviço e as tecnologias em 
nuvem, praticamente, con-
solidadas, o espaço para 
investir em interação social, 
móvel e analítica surge como 
diferencial. Principalmente 
quando modelos preditivos e 
de machine learning oferecem 
respostas rápidas a situações 
inesperadas, tornando o setor 
mais independente da inter-
venção humana. Afi nal, na era 
em que os dados são tão valio-
sos e os insights importantes 
para a tomada de decisões, a 
automação de processos ma-

nuais e melhora na experiência 
do cliente são os primeiros 
passos para compreender a 
sua jornada – que começa no 
momento da reserva. Os insi-
ghts garantem o entendimento 
do tipo de experiência que o 
hóspede procura no hotel e 
no destino.

Os benefícios dos softwares 
são inúmeros, e é possível, com 
ações muito simples, explorar 
todo o seu potencial:

• Check-in/out na palma 
da mão: o cliente não 
precisa enfrentar a fi la do 
check in/out. Com o uso 
da tecnologia, o hóspede 
consegue fazer tudo pe-
los dispositivos móveis. 
Se divergências forem 
encontradas, o cliente 
pode ser ser atendido por 
qualquer canal de forma 
rápida; 

• Assistência remota: o 
hóspede pode fazer pedi-
dos de manutenção e re-
paros em qualquer lugar 
do hotel diretamente do 
aplicativo e, ainda, acom-
panhar o atendimento do 
serviço; 

• Fidelidade proativa: mes-
mo que o hóspede não 
seja fi delizado ou não use 
os benefícios do progra-
ma de fi delidade do esta-
belecimento, o hotel que 
já tem os dados do cliente 
pode informar sobre os 
serviços disponíveis. 

A nuvem foi principal ten-
dência do setor hoteleiro, em 
2015, e hoje está praticamente 
consolidada. A estimativa 
do Gartner era que até o fi m 
de 2017, pelo menos 70% 
dos modelos de negócios 
fossem fl exíveis a ponto de 
atender as necessidades dos 
clientes. Agora é a hora de 
fornecer insights inteligentes 
com dados importantes dos 
estabelecimentos, para que 
as organizações tenham um 
olhar que vá muito além das 
habitações e áreas de lazer. Por 
isso, o segredo do diferencial 
competitivo para o setor de tu-
rismo brasileiro nos próximos 
anos estará no investimento 
em tecnologias analíticas que 
permitam, de forma simples, 
fornecer insights para ajudar a 
encantar o hóspede garantindo 
a humanização e personaliza-
ção da sua experiência.

(*) É diretor de vendas da Infor para 
Sul da América Latina.

Gabriel Lobitsky (*)

News@TI
Placas gráfi cas Radeon ™ RX Vega e Radeon 
™ Packs

@EA AMD (NASDAQ: AMD) anunciou que suas Radeon™ RX 
Vega estão disponíveis em e-tail ao redor do mundo a partir de 

hoje, oferecendo aos 4 milhões de jogadores acesso para as melhores 
experiências de jogos. Para os jogadores que já possuem um PC e 
um monitor de classe entusiasta e estão procurando aprimorar suas 
capacidades gráfi cas com tecnologia inovadora, as placas refrigeradas 
a ar Radeon RX Vega 64 estão disponíveis por $ 499 USD SEP. As 
placas gráfi cas da Radeon RX Vega56 deverão estar disponíveis no 
dia 28 de agosto, por $ 399 USD SEP, representando a entrada mais 
acessível na classe entusiasta na arquitetura "Vega". Para os jogadores 
que desejaram desfrutar de jogos, os Radeon Packs2 também estarão 
disponíveis por um período limitado em regiões selecionadas. No 
Brasil, a AMD irá criar opções próprias de bundles especiais com 
parceiros a serem anunciadas (http://radeon.com/RXVega).

Aplicativo ajuda aposentados a obterem 
renda extra 

@Foi lançado no país um novo aplicativo de uso gratuito e que 
auxilia idosos a complementarem suas rendas. É o Longevou 

App, criado com o objetivo de ser uma grande rede de conexão entre 
pessoas com mais de 50 anos, que querem oferecer serviços e pro-
dutos, e o público consumidor, que opta pela experiência, bagagem 
cultural e mesmo inclusão social no momento da contratação. O App 
foi idealizado pelo gaúcho Fábio Steffl er, que trabalha com ferrovias. 
Ao longo de sua carreira ele pôde perceber a importância de contar 
com todo o conhecimento de profi ssionais mais experientes nas 
áreas em que atuam, mas que estão sendo substituídos por jovens 
que “trabalham duas vezes mais e ganham duas vezes menos”, revela. 
“Nas ferrovias, vemos muitas pessoas se aposentando ou sendo dis-
pensadas por conta da idade, mas que possuem grande experiência 
e ainda muito para oferecer à sociedade. Por isso o Longevou surgiu. 
O aplicativo dá oportunidade para profi ssionais 50+ oferecerem os 
seus serviços e a pessoas socialmente conscientes os contratarem”.

Parceria em telecom

@A Khomp, líder em hardware e tecnologias inovadoras para o mercado 
brasileiro de telecomunicações, e a 3CX, desenvolvedor da próxima 

geração de PBX IP baseado em software, anunciam sua nova parceria 
tecnológica. Esta parceria permite aos usuários do hardware Khomp usar 
o 3CX V15.5 e se benefi ciarem de ambas as soluções combinadas. Os har-
dwares da Khomp foram desenvolvidos para atender a diferentes soluções 
de telefonia IP, com garantia de alto desempenho e recursos avançados na 
operação. Podem ser diretamente conectados à rede pública STFC, links 
VoIP, softswitches e sistemas PBX IP, como o 3CX V15.5.

O conhecimento nunca es-
teve tão em alta como agora. 
Estamos vivenciando um mo-
mento que podemos chamar 
de “Era da Sabedoria” e, por 
essa razão, é preciso saber 
acompanhar as evoluções 
por meio de fontes confi áveis, 
observar as movimentações 
com censo crítico e extrair o 
joio do trigo.

Aprendi desde cedo que nem tudo é o que parece e, portanto, 
temos de ser autores da nossa própria história, desenhada hoje 
em regime de colaboração com os sábios em cada assunto. 
Lembro quando cheguei ao Vale do Silício, aqui nos Estados 
Unidos, e bitcoin era um assunto bastante comentado, mas eu 
não fazia ideia do que era e muito menos no que poderia se 
transformar em tão pouco tempo. Não me senti tão perdida, 
pois nem mesmo na série The Jetsons, criada pelos visionários 
William Hanna e Joseph Barbera na década de 60, havia moeda 
digital. Em um dos episódios, quem diria, George Jetson saca 
a sua carteira (tradicional) para fazer um pagamento com 
cédulas normais.

Hoje, as moedas digitais, inimagináveis mesmo em Orbit City, 
já são uma realidade. Existem várias em “circulação” no mundo. 
Entre elas, monero, dash, z-cash, steem, litecoin e ethereum, 
mas bitcoin é a mais valorizada e popular. Essas moedas usam 
como plataforma o blockchain e suas altas geram cada vez 
mais alvoroço no mercado fi nanceiro. Em maio deste ano, por 
exemplo, o bitcoin deu um salto recorde e atingiu a marca de 
US$ 2,4 mil. Em 2016, a moeda valorizou mais de 90% em média 
nas corretoras.

O site Infomoney divulga que esse mercado de moedas virtuais, 
tendo como protagonistas o bitcoin e o ethereum, movimentou 
mais de US$ 100 bilhões de janeiro a junho de 2017. O preço 
do bitcoin acumula valorização de 165% nesse mesmo período. 
Não é à toa que está sendo chamado de “ouro digital”.

O aumento impressionante do valor dessas moedas tem esti-
mulado várias empresas, lojas e outras categorias de negócios a 
aceitá-las como meio de pagamento. O Japão e a Rússia já estão 
cuidando da normatização das criptomoedas. Vale lembrar que 
elas não são ilegais, mas ainda estão em evolução e em vias de 
regulamentação em diferentes países.

Dessa forma, não estranhei 
ao ler no fi nal do mês passado 
a seguinte chamada: “adoles-
cente fi ca milionário aos 18 
anos usando bitcoins após 
fazer aposta com os pais”. Ima-
gine que o norte-americano 
Erik Finman, quando tinha 
12 anos, apostou com seus 
pais que, se fi casse milionário 
aos 18, não iria ingressar em 

nenhuma faculdade. E ele ganhou! A avó deu de presente US$ 
1 mil no 12º aniversário do menino e então ele comprou 83 bi-
tcoins. Hoje, Erik, aos 18 anos, tem 403 bitcoins, totalizando em 
seu cofrinho, no atual preço, nada menos do que mais de US$ 
1 milhão. Agora, ele também tem investido em outras moedas 
virtuais como o litecoin e o ethereum. George Jetson perdeu essa.

Bitcoin no Brasil

Uma grande construtora brasileira, em 2014, arrebatou o título 
de primeira nesse setor no mundo a aceitar compra de imóveis 
com bitcoin. Sabia disso? Infelizmente, desde então, nada foi 
vendido com moedas digitais. Talvez porque as transações da 
construtora envolvam valores muito altos, mas foi uma ousadia 
de marketing e de inovação, certamente.

A Receita Federal também reafi rmou sua evolução tecnológica. 
Incluiu nas instruções para declaração anual a moeda digital 
neste ano. O manual de perguntas e respostas do órgão subor-
dinado ao Ministério da Fazenda traz dois tópicos específi cos 
para a declaração de criptomoedas.

No entanto, o mercado ainda olha com certo ceticismo para as 
moedas virtuais porque elas não são emitidas por uma entidade 
controladora como o Banco Central, por exemplo, e operam 
de maneira descentralizada. Nesse sentido, a regulamentação 
também pode ser vantajosa para resolver a preocupação com 
esse tipo de aplicação.

Sabemos que esse mercado ainda terá de evoluir, inclusive 
em termos de segurança. Mas o fato é que não há como parar 
esse trem em movimento. É importante estarmos atentos para 
o tema, pois ele pode repaginar a sua maneira de fazer negócio 
a qualquer momento.

(Fonte: Fabiana Batistela, Diretora de Estratégia e Inovação da Resource)

Bitcoin: ouro digital?

Mario Belesi (*)

Os recalls de hardware são frequentemente mais onerosos 
do que os de software, uma vez que as correções de progra-
mas podem ser facilmente obtidas por meio de download 

e instaladas facilmente à distância. Mas por que os problemas de 
fabricação de produtos são tão frequentes? 

Os times de engenharia são constantemente pressionados a 
melhorar o desempenho dos produtos, reduzir os fatores de 
formato e o tempo de lançamento no mercado, tudo ao mesmo 
tempo em que cortam os custos. Com o objetivo de atenuar os 
riscos, os profi ssionais precisam desenvolver um entendimento 
mais profundo do projeto e do comportamento do produto em 
condições operacionais reais.

Os testes físicos são uma excelente forma de entender o 
comportamento de produtos, mas são extremamente caros e 
consomem muito tempo, enquanto a simulação eletrônica em 3D 
é uma alternativa mais efi ciente, com menor custo e resultados 
mais rápidos. É essencial encontrar o equilíbrio entre os testes 
físicos e a simulação eletrônica durante o desenvolvimento do 
produto. Para obter o melhor resultado do investimento, as 
simulações deveriam utilizar ferramentas modernas para serem 
efetivas e serem implementadas no início do ciclo de design, 
quando os protótipos ainda não estão disponíveis e a criação não 
está completamente desenvolvida. 

Quanto antes as falhas forem descobertas, mais cedo é possível 
corrigi-las – e com um custo menor de correção, que cresce ex-
ponencialmente à medida que o ciclo de design avança. Portanto, 
identifi car e corrigir problemas no início do projeto é crucial para 
o sucesso de um produto.

Nem todas as ferramentas de simulação são iguais e você não 
necessita de informações genéricas e, sim, da resposta certa. 
Para isso, é preciso adotar as ferramentas de simulação que 
mais retratem a sua realidade e que ofereçam respostas rápi-
das. É necessário, também, ferramentas de testes e validação 
de produtos com tecnologias líderes de mercado e capazes de 
resolver problemas e indicar soluções de uma forma rápida e 
efi ciente, melhorando assim o design do produto, garantindo sua 
confi abilidade e reduzindo o tempo de lançamento no mercado. 

A representação precisa do comportamento do material e 
análise física das falhas são essenciais para obter resultados 
realísticos. Essas capacidades são importantes na antecipação 
do comportamento de materiais que possuem alta propensão ao 
dano, como plásticos.

A simulação realística vai 
transformar seus processos 

de Engenharia e Design
As falhas prematuras e os recalls de produtos são muito caros e resultam em perda de lucros, litígio e 
desvalorização da marca, entre outras coisas

Produtos eletrônicos de consumo, especialmente dispositivos 
móveis e portáteis como smartphones, tablets e laptops, estão 
sujeitos a uma variedade de condições operacionais. Esses apa-
relhos precisam ser projetados para serem protegidos contra 
danos e para serem resistentes a quedas e a situações reais 
de uso. Os engenheiros devem garantir que “portátil” não seja 
sinônimo de “quebrável”. 

Acredito que o desafi o da indústria é desenvolver um produto 
leve que possa não somente suportar os ciclos de carga associados 
à utilização contínua, mas também cenários de carga abusivos 
que são vistos com menos regularidade (de acordo com pesqui-
sas e estatísticas de reclamações a seguradoras, as causas mais 
frequentes de danos a dispositivos móveis são quedas e prejuízos 
causados pela água). 

A simulação deve ser empregada desde a idealização e desenvol-
vimento do produto até os estágios fi nais de análise de falhas para 
aumentar a qualidade e reduzir o tempo de lançamento. Enquanto 
as quedas durante a utilização diária são uma preocupação quanto 
aos aparelhos portáteis, tombos durante o transporte são o maior 
receio considerando equipamentos de escritório. Os engenheiros 
têm o desafi o de identifi car os componentes estruturais que são 
mais suscetíveis aos danos e melhorar sua resistência, ao mesmo 
tempo em que reduzem o peso da estrutura.

Nesse cenário, a simulação realística é mais do que uma fer-
ramenta de otimização do trabalho, é um aliado dos times de 
engenharia e design para a entrega de produtos de alto nível, 

baixo custo e rápida chegada ao 
mercado, aumentando a com-
petitividade e a lucratividade 
das empresas. Sem dúvida, as 
empresas que investirem em 
plataformas que garantem a 
experiência do cliente serão 
bem-sucedidas no mercado e 
terão produtos diferenciados. É 
a era da tecnologia como fator 
de competitividade.

(*) É diretor da Dassault Systèmes 
responsável por soluções 

SOLIDWORKS para América Latina.
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Esta quinta é o vigésimo sexto dia da lunação. Vênus em mau aspecto com Júpiter tende a criar difi culdades nas relações 

afetivas, mas será possível acertar tudo depois. A Lua em bom aspecto com Sol faz enxergar tudo às claras, porém não deve 

exagerar em questões pequenas, que só trazem desgaste as relações. A Lua em bom aspecto com Urano leva a buscar novas 

oportunidades e usar de criatividade para resolver as situações. Temos que nos reinventar neste dia de Júpiter e Netuno. A 

Lua vai fi car fora de curso das 10h39 até às 13h14 quando ingressa em Câncer e deixa o astral mais sensível na tarde e na 

noite desta quinta-feira.
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O melhor durante toda a quinta-feira 
é estar meio descompromissado e 
sem perseguir questões que requei-
ram atenção e foco objetivos. Cuide 
de seu conforto tanto em casa como 
nas atividades profi ssionais. Siga 
adiante tomando decisões impor-
tantes adiadas. 89/589 – Branco.

A Lua em Gêmeos de manhã dá bons 
resultados em atividade artística que 
esteja em andamento. Uma alteração 
na rotina poderá ser feita a noite é 
bom relaxar. A fase é de intensas 
emoções, podendo demonstrar 
tudo o que se passa no seu íntimo, 
abertamente. 52/152 – Azul.

Deverá ter maior certeza dos rumos 
que sua vida deverá tomar até o fi nal 
deste ano. A Lua em bom aspecto 
com Sol faz enxergar tudo às cla-
ras, porém não deve exagerar em 
questões que só trazem desgaste 
as relações. A Lua em bom aspecto 
com Urano leva a buscar novas 
oportunidades 67/367 – Amarelo.  

É bom não apostar em algo que 
poderá dar errado se não contar 
com o apoio das pessoas certas. 
Compromissos ligados à beleza e 
diversão serão produtivos e trarão 
lucros. Mantenha-se aberto ao diá-
logo no amor e evite o ciúme e a 
passionalidade. 02/102 – Azul.

No lado material, será levado a usar 
o dinheiro para ter mais conforto e 
a realização pessoal. A organização 
das suas tarefas e compromissos 
do dia a dia será importante. Há 
perigo de acidentes e problemas no 
ambiente de trabalho devido à lua 
fora de curso depois das dez e meia. 
28/328 – Amarelo.

Mantenha-se fi rme mesmo diante 
de alguma difi culdade. Não mude 
nada, mantenha o rumo traçado com 
fi rmeza mesmo havendo atrasos e 
demoras. Encare as situações novas 
numa boa. Atitude generosa ajuda 
para obter a compreensão e o bom 
entendimento. 29/629 – Verde.

Com a Lua solta transitando em 
Gêmeos até o começo da tarde man-
tenha a calma nos relacionamentos. 
Calma diante de situações difíceis 
que estiver enfrentando. Vênus em 
mau aspecto com Júpiter tende a 
criar difi culdades nas relações afe-
tivas, mas será possível acertar tudo 
depois. 44/244 – Cinza.

Vênus em mau aspecto com Júpi-
ter tende a criar difi culdades nas 
relações afetivas, mas será possível 
acertar tudo depois. Terá a tarde 
maior habilidade nas negociações 
que já estejam sendo tratadas. Te-
nha cuidado para que suas ambições 
não o levem a agir de forma negativa. 
93/393 – Branco.

Não sonhe apenas, faça um desejo 
antigo se realizar em setembro. 
Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no trabalho se tentar 
agir opor conta própria. Atividades 
ligadas ao conhecimento, estudos ou 
pesquisas serão as mais favorecidas. 
45/145 – Verde.

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e fi -
nanceira. Ouça a opinião das pessoas 
amigas antes de tomar decisões, 
elas poderão ajudar muito. A Lua 
em bom aspecto com Urano leva a 
buscar novas oportunidades e usar 
de criatividade para resolver as 
situações.  88/988 – Azul.

Este é um período em que seria 
melhor se ater a tarefas corriquei-
ras. Isso porque durante todo o dia 
começar algo totalmente fora do 
previsto corre o risco de não alcan-
çar o que pretendia. Está sujeito a 
enfrentar confl itos pessoais no fi nal 
da manhã devido as suas atitudes. 
29/229 – Branco.

A Lua continua em Gêmeos mesmo 
fora de curso até a tarde, quando 
entra em Câncer, por isso cuidado 
com as indecisões. Precisa manter 
a paz e o equilíbrio até que o Sol 
entre em seu signo. A refl exão e a 
meditação são fundamentais para 
saber o que deseja no fi nal do dia. 
92/392 – Bege.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 17 de Agosto de 2017. Dia de São Roque, São Servo, 
São Mamede, Santa Juliana, Santa Beatriz da Silva, e Dia do Anjo 
Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. Dia da Comemoração da 
Assunção de Nossa Senhora, Dia do Patrimônio Histórico e Dia do 
Porco. Hoje aniversaria o ator Robert de Niro que faz 74 anos, a 
cantora Elba Ramalho que nasceu em 1951, o piloto tri-campeão de 
fórmula 1 Nelson Piquet que faz 64 anos e o cantor Zezé Di Camargo 
que nasceu em 1963.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa criativa, intuitiva, 
reservada e com uma grande capacidade de análise. A sua aparência 
orgulhosa esconde uma grande capacidade interior. Introspectivo e 
distante, buscando sempre informações, tem um temperamento pon-
derado e gosta de ser prático. Possui um irresistível impulso para fugir 
à estagnação e mudar constantemente em todas as áreas da vida. Há 
uma sensibilidade acentuada que lhe inspira constantemente em todos 
os seus atos. Aprende tudo com facilidade e ama os prazeres honestos, 
mas no lado negativo se lhe aconselha suavidade na ação.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, 
pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, 
problemas. Com pulgas, riqueza através do jogo. 
Branca, novos amores. Colorida, casamento ou 
noivado. Amarela, enfermidades. Números de sorte:  
36, 47, 57, 59 e 75.

Simpatias que funcionam
Para atrair energias positivas: Pegue uma maçã 
vermelha, corte-a ao meio e retire o miolo das duas 
partes. Em um pedaço de papel, escreva as palavras 
paz, harmonia e felicidade em letras maiúsculas. 
Coloque em uma parte da fruta e preencha a outra 
parte com mel. Junte as duas partes e amarre com 
uma fi tinha branca enquanto reza um Pai-Nosso. 
Deixe em um jardim fl orido.
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Comédia musical
Simone Gutierrez homenageia a atriz, cantora e ícone 

do teatro musical americano Liza Minnelli, no show Liza e 
Eu. O espetáculo inédito integra a programação do projeto 
Cantoras Musicais e reforça a importância Liza Minnelli 
para o mundo das artes. Acompanhada pelo pianista e 
diretor musical Rafael Marão,Simone relembra clássicos 
que Minnelli imortalizou em fi lmes como Cabaret e New 
York, New York e em musicais como The Act e Chicago, 
além de seus famosos shows, como o lendário Lisa With a Z.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Hoje (17) às 21h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 100.

O show do projeto “Salve Lua – 
Tributo a Luiz Gonzaga” da cantora e 
sanfoneira Adriana Sanchez apresenta 
os sucessos de Luiz Gonzaga  com 
destaque para canções como “Asa 
Branca”, “Sabiá”, “Baião”, “Qui nem 
Jiló”, “Assum Preto” e “Último Pau 
de Arara”. Para esta apresentação, a 
cantora terá no palco a presença de um 
interprete de Libras – Língua Brasileira 
de Sinais que tornará o espetáculo mais 
acessível para a comunidade, núcleos 
e associações de surdos e ouvintes.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República. 
Quarta (23) às 21h.Entrada franca.

Cuíca (João Rocha) e Batatinha (Weslei Soares) em cena de “ShakesPirando”.

Neste domingo a 
Cia Canta Circo & 
Teatro apresenta 
a peça infantil 
“ShakesPirando”. O 
espetáculo conta a 
vida, obra e legado de 
William Shakespeare 
pela visão de dois 
palhaços

Com música, humor, 
mágica, acrobacias e 
interatividade, o grupo 

torna a história do famoso 
escritor inglês do século XVI 
acessível para crianças e 
leigos, retomando um traço 
que sempre foi característica 
de Shakespeare, o “popular”. 
Na estória os palhaços Cuíca 
e Batatinha encontram um 
livro no meio do caminho, esse 
objeto que parece perdido ou 
jogado fora serve de inspira-
ção para essa dupla contar 
e encenar muitas histórias, 
realizar muitas brincadeiras e 

Nova turne
O show  ‘Edson e Hudson - Eu e Você De 

Novo’ marca o grande momento da carreira 
dos cantores que contabilizam 36 anos na 
estrada, milhões de discos vendidos, inúmeras 

canções consagradas e uma verdadeira história 
de amor vivida desde que nasceram. A nova 
turnê ‘Edson e Hudson - Eu e Você De Novo’ 
é fruto da gravação do sexto DVD da carreira.

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra 
Funda. Sexta (18) a partir das 21h. Ingressos: de R$ 40 a R$ 200.

Cena do infantil “Chá das princesas”.

A peça “Chá das princesas” traz a história das prince-
sas Cinderela, Branca de Neve e Ariel que resolveram 
se encontrar para um chá. As princesas não se viam há 
muito tempo e se divertem compartilhando e relem-
brando suas histórias, até o momento que um rapaz 
bem estranho aparece e se diz príncipe encantando. 
Será que realmente é o amor de uma das princesas?

Serviço: Tietê Plaza Cultural, Marginal Tietê, entre as pontes Piqueri e 
Anhanguera, tel. 3201-9000. Domingo (20) às 14h. Entrada franca.

“ShakesPirando”

interagir com a plateia. Usan-
do a linguagem do palhaço e 
recursos como música ao vivo, 
acrobacias e mágica, os dois 
palhaços contam um pouco 

sobre a vida, obra e legado de 
Shakespeare e mostram que 
o autor do Milênio, era muito 
popular no seu tempo e pode ser 
popular nos dias de hoje. Com 

Weslei Soares e João Rocha. 

Serviço: Casa de Cultura Tremembé, R. 
Maria Amália Lopes de Azevedo, 190, Vila 
Albertina. Domingo (20) às 17h. Entrada 
franca.
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Santo Obstáculo!
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba... ...QUE OS OBSTÁCULOS NÃO SE 
OPÕEM A VOCÊ, MAS SIMPLES E GENTILMENTE REEN-
CAMINHAM VOCÊ... É importante não ver o que se coloca em 
seu caminho como seu “inimigo”. Esse pode frequentemente 
ser seu melhor amigo, levando você a um desvio que o conduz 
para o que poderia ter sido sua maior pedra no caminho. En-
vie uma palavra de gratidão, então, para qualquer coisa que 
pareça estar “se opondo” a você agora. Todas as coisas na vida 
acontecem para o bem. Confi e em Deus sobre isso.
Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch

“Salve Lua – Tributo a Luiz Gonzaga” 
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Homenagem
MC Lurdez da Luz em show intimista 

que reúne sua poesia dedicada à cidade 
de São Paulo. A apresentação conta 
com participação especial de Xênia 
França (banda Alafi a) e Marietta Vital 
(fi lha de Guilherme Arantes, parceira 
de Lurdez no projeto Mercurias). 
A cantora explica que “acrux” é a 
estrela que representa São Paulo na 
bandeira do país; a mais brilhante da 
constelação cruzeiro do sul; um subs-
tantivo feminino que, foneticamente, 
remete à ideia cristã de morte lenta 
e dolorosa, o sofrimento em vida e o 
peso do julgamento. Lurdez da Luz faz 
uma analogia entre esses símbolos em 
seu novo single que será apresentado 
pela primeira vez nesse novo show de-
dicado à cidade. Com, Bruno Esteves 
na bateria e Heder Vicente no violão 
e cavaco e o baixista Fabio Santana.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, 
tel.  2076-9700. Sexta (18) às 21h30. Ingressos: R$ 
20 e R$ 10 (meia).
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        Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VALDEMAR SILVA ARAUJO, profi ssão: vendedor, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Medeiros Neto, BA, data-nascimento: 15/06/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Araujo e de Eufrosina Silva 
Araujo. A pretendente: TEREZINHA SERAFIM DA SILVA, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cezarino Serafi m da Silva 
e de Maria Luisa da Silva.

O pretendente: ANDRE DE SOUZA PINTO, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Deusdete Pinto e de Ze-
naide de Souza Meira Pinto. A pretendente: NAYARA RIBEIRO FERREIRA, profi ssão: 
professora de educação infanti, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/03/1994, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de 
Geraldo de Matos Ferreira e de Maria de Lourdes Ribeiro dos Santos Ferreira.

O pretendente: EDISON CEDRO DE SOUZA, profi ssão: pedreiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1961, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arquimedes Cedro de Souza e de Alice Maria 
de Jesus. A pretendente: DENISE DE SOUZA IZIDORO, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 06/05/1986, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Armando Izidoro e de 
Geolanda de Souza Izidoro.

O pretendente: ORLANDO VIEIRA BARROS, profi ssão: carpinteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Inhapi, AL, data-nascimento: 31/08/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Vieira Barros e de Cicera Vieira Barros. 
A pretendente: FLÁVIA DE JESUS MACHADO COUTINHO, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gomes Coutinho e de 
Angela Maria de Jesus Machado.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, data-nascimento: 17/07/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio dos Santos e de Maria 
Benedita da Conceição. A pretendente: CICERA MARIA DOS SANTOS, profi ssão: au-
xiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Feira Grande, AL, data-nascimento: 
26/01/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Tomaz 
dos Santos e de Liete Maria da Conceição.

O pretendente: EGLER PEREIRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Pereira da Silva e de Maria José Lima da Silva. A pre-
tendente: DÉBORA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Umberto Almeida Santos e de Leni Nunes Pereira Santos.

O pretendente: EDY MATIAS DE LIMA, profi ssão: frentista caixa, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 29/08/1966, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito Matias de Lima e de Antonia Maria de Lima. A 
pretendente: VALDENIR CASSIMIRO DE BRITO, profi ssão: agente escolar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Londrina, PR, data-nascimento: 22/07/1962, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alvino Cassimiro de Brito e de Maria das Dores.

O pretendente: FRANCISCO LEÔNIDAS DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Cicero Dantas, BA, data-nascimento: 04/10/1963, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Rosalina Maria da Silva. A pretendente: ADRIA-
NA FERREIRA DE FRANÇA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Paulista, PE, data-nascimento: 15/07/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eunide Ferreira de França.

O pretendente: JOSE RAIMUNDO DE JESUS ALVES, profi ssão: operário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabaianinha, SE, data-nascimento: 02/03/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Alves e de Maria Fran-
cisca de Jesus. A pretendente: VERA LÚCIA MENDES DOS SANTOS, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Ipiranga do Piauí, PI, data-nascimento: 
19/02/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
José dos Santos e de Maria Zuila Mendes dos Santos.

O pretendente: ROBERTO CESAR BENTES CRUZ, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1983, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto dos Reis da Cruz e de Maria Pinto Ben-
tes. A pretendente: ERIKA DOS SANTOS LAVOR, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio dos Santos Lavor e de Rosangela Rosa Lavor.

O pretendente: SILVANO GOMES, profi ssão: operador I, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Aparecido Gomes e de Clarinda Aparecida Piane-
li Gomes. A pretendente: SIMONY PENHA DA SILVA, profi ssão: secretária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesus da Silva e de Maria da Penha 
Fernandes Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS JOAQUIM DA SILVA, profi ssão: agente operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Aiquara, BA, data-nascimento: 17/07/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Joaquim da Silva e de 
Albina Nunes Chaves. A pretendente: KELLEN DE ARAGÃO REBOUÇAS, profi s-
são: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/05/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edmundo de Jesus Rebouças e de Marilene de Aragão Rebouças.

O pretendente: JOSÉ DE OLIVEIRA IRMÃO, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 12/04/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José João de Oliveira e de Edite Severina da Con-
ceição. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS LEITE, profi ssão: confeiteira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 22/01/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Monteiro Leite e de Anto-
nieta Soares da Silva.

O pretendente: GILLIARD GERONIMO DE LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Resende, RJ, data-nascimento: 23/09/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Geronimo de Lima Filho e de Maria 
Jose de Morais Lima. A pretendente: DANIELA DE CAMPOS MACEDO, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nasci-
mento: 27/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deni-
val Francisco Macedo e de Sandra Bueno de Campos.

O pretendente: ROGÉRIO DORO RAMALHO, profi ssão: instalador de equipamentos, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1981, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vagner Tadeu Ramalho e 
de Anezia Doro Ramalho. A pretendente: MARISTELA FARIA MANOEL DA SILVA, 
profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 21/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Niles 
da Silva e de Zenaide Faria Manoel da Silva.

O pretendente: BRUNO ROBERTO E VASCONCELOS NASCIMENTO, profi ssão: 
assistente de back offi  ce, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 09/02/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Fernando Basilio do Nascimento e de Maria José e Vasconcelos. A pretendente: JIR-
LANDIA SÃO LEÃO SANTOS, profi ssão: operadora de vendas, estado civil: solteira, 
naturalidade: Baixa Grande, BA, data-nascimento: 19/02/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo de Jesus Santos e de Rosalita São Leão 
Santos.

O pretendente: PAULO CESAR ALVES NUNES, profi ssão: assistente de importação 
aérea, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gevaldino Francisco Nu-
nes e de Antonia Alves Santana. A pretendente: HEIDE CALLINA SILVA DO NASCI-
MENTO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 27/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Basilio do Nascimento e de Adeilza Soares da Silva.

O pretendente: LEANDRO DE SOUZA BUENO, profi ssão: motoboy, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1978, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Bueno e de Maria Aparecida de Souza. A 
pretendente: SILVIA APARECIDA VALADARES, profi ssão: aposentada, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itapevi, SP, data-nascimento: 06/03/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ubirimar Valadares e de Izabel Cristina de Oliveira 
Valadares.

O pretendente: DANIEL APARECIDO ALVES LIMA, profi ssão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 30/06/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Lima e de Maria 
Aparecida Alves Lima. A pretendente: RAILA LEMES DE ALMEIDA, profi ssão: cabe-
leireira, estado civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 20/06/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Almeida Andrade e 
de Cassimira Lemes da Silva.

O pretendente: EDVAN GOMES PEREIRA, profi ssão: motorista carreteiro, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gomes Pereira e de Esmeral-
dina Alexandrina Pereira. A pretendente: CINTHIA RODRIGUES SILVA, profi ssão: au-
xiliar de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Junival Dias 
da Silva e de Jarilania Rocha Rodrigues.

O pretendente: ANDERSON LIMA FERREIRA DE SÁ, profi ssão: trocador de óleo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 10/09/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de André Luiz Ferreira de Jesus Sá e 
de Adriana Lima Evangelista. A pretendente: ESTELA RODOVALHO DO VALE, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
16/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex Apareci-
do Pereira do Vale e de Renata Rodovalho Pereira.

O pretendente: WENDER BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1998, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Barbosa dos Santos e de Regina 
Barbosa dos Santos. A pretendente: LARISSA SOARES DA SILVA, profi ssão: balco-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edizio Barbosa da Silva e 
de Debora Margarete Soares da Silva.

O pretendente: CICERO GIOMAR DA SILVA, profi ssão: auxiliar de acabamento, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/11/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Romão da Silva e de Rai-
munda Alves da Silva. A pretendente: NILDA SANTANA DA MOTA, profi ssão: repo-
sitora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1980, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Lucivaldo Carneiro 
da Mota e de Maria da Penha Santana.

O pretendente: DOUGLAS QUEIROZ NOVAIS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1996, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandra Regina Queiroz Novais. A preten-
dente: JENNIFER VALÉRIO, profi ssão: auxilair de contas a pagar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cléver Valerio e de Fernanda Figueiredo Andrade Valerio.

O pretendente: NATANAEL VILARIN DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josanias Roque de Oliveira e de Eliete 
Correia Vilarin de Oliveira. A pretendente: VITÓRIA CHAGAS SILVA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celio José da Silva e de 
Maria Aparecida das Chagas.

O pretendente: SAULO APARECIDO LIBERATO DOS SANTOS, profi ssão: lavador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nestor dos Santos Filho e de 
Maria Aparecida de Fatima Liberato. A pretendente: CLÁUDIA GONÇALVES CIPRIA-
NO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/07/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Xisto Cipriano e de Armezinda Gonçalves Cipriano.

O pretendente: FABIANO DA SILVA FERREIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1982, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nonato Ferreira de Oliveira e de Maria 
Jucedi Alves da Silva. A pretendente: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA, profi ssão: auxi-
liar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/02/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Car-
los de Oliveira e de Terezinha Cardoso de Oliveira.

O pretendente: MANOEL MESSIAS DE SOUTO DANTAS, profi ssão: carpinteiro, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Patos, PB, data-nascimento: 25/12/1961, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mirabeou Delfi no Dantas e de Maria 
da Guia Souto Dantas. A pretendente: MARIA JOSÉ DE MORAIS, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Buíque, PE, data-nascimento: 17/04/1956, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Cezário de Morais e de 
Maria Emília de Morais.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DOS REIS, profi ssão: aposentado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 18/06/1946, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Jacinto dos Reis e de 
Maria de Lourdes do Nascimento Reis. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/03/1957, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Trin-
dade da Silva e de Inacia Duarte da Silva.

O pretendente: LUCAS MANI GOMES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Márcio de Oliveira Gomes e de Eliete Cruz Mani. A 
pretendente: MYLENA NASCIMENTO RODRIGUES, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 14/10/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivonaldo Rodrigues da Silva e de 
Mislene Nascimento Rodrigues.

O pretendente: HERBERT APARECIDO COELHO, profi ssão: montador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/03/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo da Silva Coelho e de Maria Aparecida Coelho. 
A pretendente: DAYANE VICENTE DOS SANTOS, profi ssão: cuidadora de idosos, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/06/1988, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edison Silva dos Santos e de Vania Vicente.

O pretendente: JOÃO OLIVEIRA LIMA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Mucugê, BA, data-nascimento: 23/08/1974, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gerson Marques de Lima e de Hildete Oliveira Lima. A pretendente: 
INGLIA FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itaporanga, PB, data-nascimento: 22/01/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Francisco e de Maria Francisco da Silva.

O pretendente: CHRISTOFER WILLIAM SPADONI FERREIRA DE MATOS, profi s-
são: cordenador de equipe, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 03/09/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises 
Garcia de Matos e de Sheila Janaina Spadoni Ferreira. A pretendente: JÉSSICA COR-
DEIRO MACHADO, profi ssão: cordenadora de equipe, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Maria Ferreira Machado e de Severina Cordeiro da Costa.

O pretendente: VALTER EDUARDO FLAVIO DA SILVA, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter Gonçalves da Silva e de Maria 
Aparecida Flavio da Silva. A pretendente: MARIANA DE LIMA PORTELLA, profi s-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/01/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Portella 
e de Maria Cleide de Lima Portella.

O pretendente: VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1989, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Arivaldo dos Santos e de Ma-
ria do Socorro Ferreira dos Santos. A pretendente: EVELLYN KAROLINE CAMARGO 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Adauto Paulino dos Santos e de Tania Regina dos Anjos Camargo.

O pretendente: FABRICIO DA SILVA VIEIRA, profi ssão: vendedor autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizete Batista Vieira e de Rute Pereira da Silva 
Vieira. A pretendente: ANA CLAUDIA NUNES DE SOUZA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/02/1982, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luna de Souza e de Gilda da Silva Souza.

O pretendente: RENAN VAZ PEREIRA DA SILVA, profi ssão: assistente de compras, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Pereira da Silva e de Marli da Silva 
Vaz. A pretendente: SUELEN BORGES SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genesio Borges Santos e de Sueli Aparecida Bispo Santos.

O pretendente: ALAN CARLOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1994, residente e domiciliado nes-
ta Capital, SP, fi lho de Alfredo Jose da Silva e de Rita Irismar da Silva. A pretendente: 
LAIS SANTANA GONÇALVES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Campos Gonçalves e de Catia Santana Gonçalves.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 01/08/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio dos Santos e de Sandra Mara dos 
Santos. A pretendente: DANIELA REGINA NATOLI, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Natoli e de Vera Lucia Rigoleto Natoli.

O pretendente: RICHARD ANDERSON PEREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de co-
brança, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Fernandes da 
Silva e de Sonia Pereira da Silva. A pretendente: CAROLINE DE ALELUIA LEMOS, 
profi ssão: auxiliar de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Carlos Miranda Lemos e de Maria do Carmo de Aleluia Lemos.

O pretendente: ARTUR VERRONE BERNARDINO, profi ssão: ajudante de motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1992, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Bernardino Neto e de 
Katia Verrone Bernardino. A pretendente: KAROLINE FAUSTINO DE ALMEIDA, pro-
fi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Santos de Almeida e de Silvana Faustino de Almeida.

O pretendente: MARCOS ROBERTO BRINKMANN JÚNIOR, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Roberto Brinkmann e 
de Alessandra Vieira de Lima Porfi rio. A pretendente: VIVIANE APARECIDA FRAN-
CISCO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ricardo Donizete Francisco e de Helena Maria da Silva.

O pretendente: MARCELO AUGUSTO APARECIDO DOS SANTOS, profi ssão: pro-
curador, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1970, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Pereira dos Santos. 
A pretendente: MARIA BERNADETE NASCIMENTO SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Tutóia, MA, data-nascimento: 20/08/1967, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Godofredo Rocha Silva e de Maria Tereza 
Araujo Nascimento.

O pretendente: LEANDRO BITENCOURT DE SOUZA, profi ssão: construção civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jacaraci, BA, data-nascimento: 31/10/1983, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José de Souza e de Maria Vieira Biten-
court de Souza. A pretendente: FÁBIA ALVES DE MELO, profi ssão: babá, estado civil: 
solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 23/07/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Melo Sobrinho e de Elizabete Alves de Melo.

O pretendente: WALLAN DE ALMEIDA VIEIRA, profi ssão: confeiteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tutóia, MA, data-nascimento: 29/05/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helito da Cruz Vieira e de Maria Deijanira Dias 
de Almeida Vieira. A pretendente: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DA SILVA, pro-
fi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Tutóia, MA, data-
nascimento: 17/10/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Batista Correa da Silva e de Maria da Felicidade Araújo da Silva.

O pretendente: VINICIUS SANTOS DO NASCIMENTO, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edimilson José do Nascimento e de Marisa 
dos Santos Sousa. A pretendente: JOICE GOMES RODRIGUES, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro de Carvalho Rodrigues e de 
Josiane Gomes Quirino.

O pretendente: IVANILDO DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1976, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Pedro dos Santos e de Marlene Maria dos Santos. A 
pretendente: MICHELE CRISTINA SOUZA SANTOS, profi ssão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: divorciada, naturalidade: Carapicuíba, SP, data-nascimento: 18/04/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cirene Souza Santos.

O pretendente: JEFERSON LEANDRO DOS ANJOS, profi ssão: auxiliar de pintura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genilda Seabra dos Anjos. A 
pretendente: BRUNA CRISTINA DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1986, residente e do-
miciliada nesta Capital, SP, fi lha de Luiz Claudio da Silva e de Neide de Pedro da Silva.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: ajustador mecânico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1973, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel de Oliveira e de 
Regina Ana da Silva Oliveira. A pretendente: FRANCINETE MARIA DA SILVA, pro-
fi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Riacho dos Cavalos, PB, 
data-nascimento: 23/08/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Pedro José da Silva e de Maria Amélia da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zelinda Pereira de Oliveira. A pretendente: KÁTIA 
MITIE OHIRA DOS SANTOS, profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha 
de José Lênio Cordeiro dos Santos e de Maria Aparecida Mitiko Ohira dos Santos.

O pretendente: NENDERSON SANTOS MUNIZ DE AGUIAR, profi ssão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1985, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deraldo Muniz de Aguiar e de 
Norma Santos Muniz de Aguiar. A pretendente: SCHERLLA MARINHO RAIMUNDO, 
profi ssão: psicanalista, estado civil: divorciada, naturalidade: Ponta Grossa, PR, data-
nascimento: 18/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Divonsir Raimundo e de Eunice Maria Nunes Marinho Raimundo.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: carpinteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dimas Alves de Souza e de Joana Flora dos Santos. A preten-
dente: JULIANI RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itu, SP, data-nascimento: 07/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Armandio Rodrigues de Oliveira e de Dalva Rodrigues de Andrade.

O pretendente: DAVI DOS SANTOS LOPES, profi ssão: manobrista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Wilson Lopes e de Maria de Jesus 
Lucas dos Santos. A pretendente: KAREN GABRIEL ALVES DOS SANTOS, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 21/04/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Natanael Alves dos Santos 
e de Renata Aparecida Gabriel dos Santos.

O pretendente: ADELMO GOMES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Águas Belas, PE, data-nascimento: 13/12/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gomes da Silva e de Luciene 
Cesario da Silva. A pretendente: MARIA NILCELIA ALVES DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Paraibano, MA, data-nascimento: 06/02/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Alves dos Reis 
e de Antonia da Conceição Silva.

O pretendente: WELBER SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Alves dos Santos e de Maria de Fátima 
Souza dos Santos. A pretendente: JULIANA SANT’ANNA PARDINHO, profi ssão: vi-
gilante, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/11/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pereira Pardinho e 
de Helenice Sant’Anna Pardinho.

O pretendente: GLAUCO FÁBIO JULIÃO, profi ssão: pintor de autos, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1981, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Julião e de Sandra Almeida Santos Julião. 
A pretendente: GILMARA GOMES DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Maruim, SE, data-nascimento: 26/02/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José da Paz dos Santos e de Nivalda Gomes dos Santos.

O pretendente: VALDIMAR COSME DA SILVA, profi ssão: garçom, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Parnarama, MA, data-nascimento: 28/01/1977, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Pereira da Silva e de Maria da 
Luz Cosme da Silva. A pretendente: MACILENE DA SILVA MARINHO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Buriti Bravo, MA, data-nascimento: 13/08/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deládio Pereira da Silva 
Marinho e de Marilene da Silva Marinho.

O pretendente: WELLINGTON DE LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1979, residente e domiciliado nes-
te Distrio, São Paulo, SP, fi lho de Jurema da Salete Lima. A pretendente: MARIS CAR-
DOSO PEREIRA, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Ibicaraí, BA, 
data-nascimento: 23/09/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edmundo Teodósio Pereira e de Lenildes Cardoso Pereira.

O pretendente: SÉRGIO BARBOSA, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1977, residente e domiciliado em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, fi lho de Antonio Roberto Barbosa e de Aparecida Benta Barbosa. A preten-
dente: DIANA SOUSA LIMA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1982, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Josias Francisco de Lima e de Maria de Lourdes Sousa Lima.

O pretendente: DANILO TEIXEIRA SOARES, profi ssão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Galber Rodrigues Soares e de Silvia 
Helena Teixeira Morais. A pretendente: TÁBATA CAROLINA BARRETO DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 
25/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliezer Car-
neiro da Silva e de Sandra Maria Barreto.

O pretendente: GUILHERME DE LIMA SABINO, profi ssão: balconista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1997, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Milton Sabino Silva e de Caroline de Lima Sato. A pretendente: 
DÉBORA ANDRESSA SILVA CRUZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adão José Pereira da Cruz e de Raquel de Jesus Silva Cruz.

O pretendente: ALEXANDRE MALAQUIAS NETO, profi ssão: controlador de acesso, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Neto e de Maria Aparecida 
Malaquias. A pretendente: LARICE VITAL DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão Pereira dos Santos e de Edenice Vital da Silva.

O pretendente: BRUNO ALMEIDA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1997, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Milton Almeida da Silva e de Eliane Ferreira da Silva. A pretendente: 
NATHALIA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: mensageira, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jean da Cruz Silva e de Lucia Regina Martins dos Santos Silva.

O pretendente: WAGNER SILVIO TEIXEIRA, profi ssão: auxiliar de pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1981, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Teixeira. A pretendente: AMAN-
DA SILVA FLORENCIO, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Santo André, SP, data-nascimento: 18/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Claudinei Florencio e de Rosemere Valderina Silva Florencio.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO PIMENTEL DE OLIVEIRA GARCIA, profi ssão: ven-
dedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Dias Garcia e de 
Maria José Pimentel de Oliveira. A pretendente: JULIANA MESSIAS OLIVEIRA DOS 
SANTOS, profi ssão: técnica de seguros, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 21/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Washington Oliveira dos Santos e de Ederi Soares de Messias Santos.

O pretendente: BRUNO WILLIAM GOMES E SILVA, profi ssão: técnico em enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1986, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Elisvan Costa e Silva e de Damares 
Gomnes Moreira. A pretendente: PRISCÍLIA SILVA MENDONÇA, profi ssão: auxiliar de 
sáude bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Arari, MA, data-nascimento: 20/11/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel de Jesus Rêgo 
Mendonça e de Cláudia Regina Ferreira Silva.

O pretendente: JEFERSON DA SILVA FERREIRA, profi ssão: promotor vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1997, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião Rumão Ferreira e de Maria Cicera 
da Silva Ferreira. A pretendente: ADRIENE DE PAIVA BRASOLIN, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/2000, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Adilson Brasolin Junior e de Adriana Ferreira de Paiva.

O pretendente: IAGO DA SILVA SANTOS, profi ssão: técnico de leitura, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 30/03/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Borges dos Santos e de Aurenice Silva 
Santos. A pretendente: RENATA DE SOUZA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1993, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson de Souza e de Delma Lucia de Souza.

O pretendente: FELIPE BARBOSA GANDINI, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 01/12/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Gandini e de Adjair Barbosa 
Matias. A pretendente: ANDRESSA OLIVEIRA DIAS RODRIGUES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alacrino Luciano Rodrigues e 
de Nidia de Oliveira Dias Rodrigues.

O pretendente: VALDENILTO AVELINO SANTOS, profi ssão: operador de máquina 
de corte, estado civil: solteiro, naturalidade: Neópolis, SE, data-nascimento: 05/11/1967, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Santos Filho e 
de Neilde Avelino Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Cruz de Monte Castelo, PR, data-
nascimento: 04/03/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Julio Alves do Nascimento e de Doralice Alves da Silva.
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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: WILLIAN DE SOUZA MIRANDA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises dos Santos Miranda e de Vilma de 
Souza Miranda. A pretendente: MARIA JANINA CAPANO, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1964, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Capano e de Maria Adele 
Matuano Capano.

O pretendente: DANILO LIMA DA SILVA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1996, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Daniel de Lima e de Silvana Silva de Lima. A pre-
tendente: YASMIN MARTINS DO NASCIMENTO, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1997, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Xavier do Nascimento e de Rosimeire 
Aparecida Martins do Nascimento.

O pretendente: JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 08/05/1977, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Bispo dos Santos e de Valdete 
Maria de Souza. A pretendente: FRANCISCA DA SILVA ARAUJO, profi ssão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Lago Verde, MA, data-nascimento: 
15/04/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria da 
Silva Araujo.

O pretendente: GABRIEL LUIS SANTOS DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci de Souza e de Simone 
Cristina Santos de Aragão. A pretendente: HAYANE FRANCISCA DE OLIVEIRA, pro-
fi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 
04/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeane Fran-
cisca de Oliveira.

O pretendente: THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José dos Santos e de Ilda Teixeira 
dos Santos. A pretendente: NATHÁLIA DE AQUINO SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Ferreira da Silva e de Darci 
Santos de Aquino.

O pretendente: ADRIANO CAETANO DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1978, residente e domi-
ciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Armindo Caetano da Silva e de Izabel Oliveira 
Caetano da Silva. A pretendente: SHEILA DE JESUS REIS, profi ssão: assistente de 
R H, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adalberto Lopes Reis e de 
Ilza Rosa de Jesus Reis.

O pretendente: JOSIAS JOÃO ALVES, profi ssão: ajudante junior de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Buenos Aires, PE, data-nascimento: 03/04/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Manoel Alves e de Maria José 
Alves. A pretendente: JOSINEIDE BENTO DA SILVA, profi ssão: camareira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Buenos Aires, PE, data-nascimento: 29/12/1976, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Marcelino da Silva e de Nicéa 
Bento da Silva.

O pretendente: JAIME DONISETI SELIDONE, profissão: encarregado de 
loja, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/06/1971, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario 
Selidone e de Maria Aparecida Lupi Selidone. A pretendente: ANA CRISTINA 
DA SILVA OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturali-
dade: Campos, RJ, data-nascimento: 17/09/1965, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Romilton Martins de Oliveira e de Nilce Silva de 
Oliveira.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE ALVES VERISSIMO, profi ssão: militar do exér-
cito, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio de Melo Verissimo 
e de Genilda Alves Cerqueira. A pretendente: ROSELAINE ALVES DA SILVA, profi s-
são: auxiliar técnico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 13/08/1994, residente e domiciliada em Santo André, SP, fi lha de Hugo Xavier da 
Silva e de Maria Nivia Alves da Rocha.

O pretendente: SERVOLO SANSÃO BATISTA, profi ssão: prencista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Piracema, PR, data-nascimento: 23/12/1956, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Batista da Silva e de 
Maria Alves Batista. A pretendente: MARIA GORETTI DA SILVA, profi ssão: costu-
reira, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1962, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Martinho Jose dos Santos e de 
Judite Maria Santos.

O pretendente: ALEX OLIVEIRA FELIX DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1983, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Damião Felix da Silva e de Edite Rocha de 
Oliveira Silva. A pretendente: SHIRLEY ANDRADES DOS SANTOS, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Alegre, RS, data-nascimento: 
24/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Melo 
dos Santos e de Scheila Andrades Mathias.

O pretendente: ADRIANO FRED DE LIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1977, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Francisco Fermino de Lira e de Irene Sebastiana de Lira. 
A pretendente: GISLAINE SILVA PEDROSO DOS SANTOS, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/08/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Pedro-
so dos Santos e de Maria Djalva Silva.

O pretendente: SEVERINO LOURENÇO GOMES, profi ssão: carpinteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Agua Preta, PE, data-nascimento: 14/08/1959, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Lourenço Gomes e de Francisca 
Maria Gomes. A pretendente: MARIA JOSÉ DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Joaquim do Monte, PE, data-nascimento: 
28/05/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aprigio 
da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: JUAN NEVES SOARES, profi ssão: supervisor de cobrança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Soares e de Sirlei da Silva 
Neves Soares. A pretendente: CHRISTI HELEN BORGES LIMA, profi ssão: opera-
dora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rinaldo Alves 
de Lima e de Marly da Paixão Borges Rego de Lima.

O pretendente: FELIPE SILVA DOS SANTOS, profi ssão: analista de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Carlos dos Santos e de Maria 
Aparecida Souza da Silva dos Santos. A pretendente: LILIAN ESTÉFANI MÓL DE 
SOUZA, profi ssão: estilista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Lairton Corrêa de Souza e de Eliene Maria de Carvalho Mól de Souza.

O pretendente: RICARDO MOREIRA DA SILVA, profi ssão: funileiro de autos, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
19/02/1976, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Moreira 
da Silva e de Denize Rodrigues da Silva. A pretendente: JUSSARA GALLO ANTUNIS 
DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 12/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sadi Antunis dos Santos e de Elizabete Gallo.

O pretendente: ALEX ELIAS IBRAHIM, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1978, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Elias Ibrahim e de Cleusa Antonia Ibrahim. A pretendente: LÚBIA 
EVANGELISTA DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/06/1986, residente e domiciliada em Gua-
rulhos, SP, fi lha de Marcilio Pereira do Nascimento e de Edmunda Evangelista do Nascimento.
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O pretendente: FABIO KENDY MURAZAWA, solteiro, gerente de projetos, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 16/01/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Claudio Hideo Murazawa e de Akemi Kobayashi Murazawa. A pretendente: 
CAMILA MIKI TACHIBANA, solteira, dentista, natural de São Paulo - SP, nascida em 
06/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alexandre Nobutoshi 
Tachibana e de Daisy Akemi Tachibana.

O pretendente: JEAN DOMINIQUE LUBIN, solteiro, serralheiro, natural do Haiti, nascido 
em 01/11/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Dominique Lubin 
e de Elita Corantin. A pretendente: NADINE DORMEVIL, solteira, contabilista, natural 
do Haiti, nascida em 12/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Odieuvil Dormevil e de Marthe François.

O pretendente: JULIANO RIBEIRO GRANCHE, solteiro, funcionário público, natural de 
Pirassununga - SP, nascido em 22/04/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Mauri Granche e de Maria de Fátima Ribeiro Granche. A pretendente: KAREN 
LEMOS DOS SANTOS, solteira, médica, natural de Porto Alegre - RS, nascida em 
15/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gibraltar Jance dos 
Santos e de Heroina Zilma Lemos dos Santos.

O pretendente: SANDRO CLÉCIO SILVA DE SOUSA, divorciado, empresário, natural 
de Paramirim - BA, nascido em 05/01/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Arnaldo Juvenal de Sousa e de Dalva Silva de Sousa. A pretendente: MARILIA 
REATO DA SILVA, solteira, tabeliã, natural de Santos - SP, nascida em 02/04/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Moutinho Moreira da Silva 
e de Teresinha Palmira Reato da Silva.

O pretendente: FERNANDO COLTRO SILEIKIS, solteiro, agente de viagens, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 03/08/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Mario Sileikis e de Regina Coltro Sileikis. A pretendente: BRUNA DOS SANTOS 
SIMÕES, solteira, gerente administrativa, natural de São Caetano do Sul - SP, nascida em 
25/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vanderlei Gonçalves 
Simões e de Adelice Maria dos Santos Simões.

O pretendente: FELIPE BARBOSA OLIVEIRA, solteiro, técnico em sistemas, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 24/02/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Ronaldo Manoel de Oliveira e de Solange Francisca Barbosa Oliveira. A pretendente: 
MICHELE OLIVEIRA DA SILVA, solteira, esteticista, natural de Osasco - SP, nascida 
em 03/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aparecido Alves 
da Silva e de Maria Lucia Pereira de Oliveira.

O pretendente: MURILO LAURENTINO DA SILVA, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
natural de Santo André - SP, nascido em 30/12/1997, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Paulo Laurentino da Silva e de Margarida Maria Barbosa. A pretendente: 
MARIA ERONITA DA SILVA, solteira, do lar, natural de João Alfredo - PE, nascida em 
31/12/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Juvino da Silva 
Irmão e de Eronita Rosa Lopes Silva.

O pretendente: EMERSON HENRIQUE SANCHEZ CHENTA, solteiro, empresário, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 09/02/1987, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Enrique Sergio Cassinelli Chenta e de Yone Aparecida Sanchez Chenta. 
A pretendente: CARLA VILELA SILVA, solteira, analista de compras, natural de São 
Caetano do Sul - SP, nascida em 10/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Luiz Antonio Silva e de Ilma Vilela Neves Silva.

O pretendente: ALESSANDRO DINIZ SARTORELLI, solteiro, engenheiro mecatrônico, 
natural de Belo Horizonte - MG, nascido em 11/05/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Alessandro Pietro Sartorelli e de Ligia Maria Diniz Sartorelli. A 
pretendente: BEATRIZ DE NORONHA, solteira, pedagoga, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 10/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adolfo 
Bisognini de Noronha e de Márcia Jabardo.

O pretendente: ALEXANDRE TSUYOSHI NAGAI, solteiro, engenheiro, natural de Sorocaba 
- SP, nascido em 07/08/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mtsuo 
Nagai e de Teresa Hidemi Nagai. A pretendente: AMABILE CRISTINA SASS JACOMO, 
solteira, psicóloga, natural de São Paulo - SP, nascida em 30/03/1987, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rui Renato Jacomo e de Silvia Regina Sass Jacomo.

O pretendente: ANDERSON SOUZA MONTEIRO, solteiro, encarregado de loja, natural 
de Dário Meira - BA, nascido em 27/08/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Roque Paulo Porto Monteiro e de Sebastiana Moreira de Sousa. A pretendente: 
FABIANA SANTOS DE OLIVEIRA, solteira, autônoma, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 25/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Juarez 
Dias de Oliveira e de Marilene Santos de Oliveira.

O pretendente: RAPHAEL SARRAF, solteiro, corretor de imóveis, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 28/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Seme 
Sarraf e de Yara Palumbo Sarraf. A pretendente: CLEIDE FRANCISCA BARBOSA, 
solteira, assistente de cabeleireiros, natural de Panelas - PE, nascida em 06/08/1983, 
residente e domiciliada na Capela do Socorro, São Paulo - SP, fi lha de Abel Inacio Barbosa 
e de Francisca Alaide Barbosa.

O pretendente: DEIVIDE COIMBRA AMOROSO, solteiro, motorista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 14/11/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Mario Amoroso e de Laurice Maria Coimbra Amoroso. A pretendente: DAMIANA DA 
SILVA OLIVEIRA, divorciada, esteticista, natural de Palmeira dos Índios - AL, nascida 
em 15/04/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Osman Pedro de 
Oliveira e de Josefa Maria da Silva Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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FECHAMENTO ANTECIPADO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Empresa pretende fechar a folha antecipada no dia 25, quais os cui-
dados, como proceder com as horas extras? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM CARGO DE CONFIANÇA PODE SER DESCONTADO, 
CASO FALTE SEM JUSTIFICATIVA?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entende-se que 
se a falta não é justificada , mesmo que este empregado não esteja sujeito 
a controle de jornada de trabalho, poderá ter descontado de seu salário 
esta falta, uma vez que ele esta dispensado de ter o controle da jornada 
de trabalho e não dispensado de trabalhar. Contudo, visto a omissão legal 
orientamos também verificar junto ao sindicato da categoria.

PRESTOU SERVIÇO E NÃO ASSINOU A RPA
Empresa contratou autônomo, porém não quis assinar a RPA com 
o desconto do INSS alegando que faz o recolhimento por conta 
própria com código 1007, como proceder com a retenção na folha? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA
Todas as empresas e ramos de atividade podem optar pela jornada de 
trabalho 12x36. Deverá constar na convenção coletiva de trabalho? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EX-FUNCIONÁRIA QUE ABANDONOU O EMPREGO REAPARECE NA 
EMPRESA, SOLICITANDO QUE O EMPREGADOR DÊ BAIXA NA SUA 
CARTEIRA, COMO PROCEDER?

Se a empresa aplicou o procedimento legal para encerrar o contrato por 
abandono de emprego na época em que ocorreu (dia/mês/ano), con-
forme alínea “i” do art. 482 da CLT, não existe impedimento para baixa na 
página do contrato de trabalho na CTPS, mas deve considerar aquela data.

• • •

w
w

w
.o

rc
os

e.
co

m
.b

r

Fu
nd

ad
or

 :

SE
RA

FI
M

Ab
ra

nt
es

Jo
sé

O asteroide passará a uma distância de 44 mil km do planeta. 

Um asteroide do tamanho 
de uma casa vai passar pró-
ximo ao planeta Terra no 
próximo dia 12 de outubro, 
informaram os astrônomos. 
Batizado de TC4, o asteroide 
passará a uma distância de 44 
mil quilômetros do planeta, o 
que corresponde a um oitavo 
da distância entre a Terra e 
a Lua, informou a Agência 
espacial Europeia (ESA).

O objeto espacial já passou 
pela Terra em outubro de 2012, 
a uma distância de, aproxima-
damente, 88 mil quilômetros, 
ou seja, o dobro da distância 
estimada neste ano, e tem cerca 
de 15 a 30 metros de compri-
mento. Segundo os cientistas, 
este fenômeno já era esperado, 
mas não sabiam a que distância 
e data correta. “Não vai atingir 
a Terra”, disse Detlef Koschny, 
da equipe de pesquisa “Near 

Earth Objects” (“Objetos per-
to da Terra”) da ESA. “Essa é 
a coisa mais importante a se 
dizer”, completou.

Os asteroides são corpos ro-
chosos que sobraram da forma-
ção do sistema solar, há cerca 
de 4,5 mil milhões de anos atrás. 
Apesar de haver milhões destes 
objetos espaciais, a maioria 
encontra-se num cinturão entre 
as órbitras de Marte e Júpiter.

Qualquer entrada na atmos-
fera de um asteroide deste 
tamanho poderia desencadear 
uma explosão semelhante a que 
ocorreu em 2013 na cidade de 
Chelyabinsk, na Rússia. Um 
asteroide um pouco maior do 
que o “TC4”, com 40 metros 
de diâmetro, causou o maior 
impacto na história recente da 
Terra, quando explodiu sobre 
Tunguska, na Sibéria, em 1908 
(ANSA).

O conjunto de cuidados contribuiu para reduzir a mortalidade 

dos animais, que era de quase 30% para menos de 5%.

Com mais de 20 anos de 
experiência no ramo, 
atualmente ele adminis-

tra o Condomínio de Psicultura 
Almeida, em Itambaráca (PR) e 
produz entre 40 mil/toneladas 
a 50 mil/toneladas por mês de 
tilápia, sendo uma referência 
na região pela produtividade 
e qualidade do produto fi nal.

Entre as alternativas apli-
cadas no manejo dos animais, 
Scaramal utiliza uma solução 
natural de base proteica que 
promove o bem-estar e ajuda 
no apetite no animal, princi-
palmente no inverno, quando o 
consumo de alimento costuma 
ser menor devido a baixa tem-
peratura da água. O produtor 
estima que o conjunto de cui-
dados contribuiu para reduzir 
a mortalidade dos animais, que 
era de quase 30% para menos 
de 5%. 

“Há dois anos adotamos essa 
solução para estimular o peixe 
a comer melhor e auxiliar em 
outros desafi os relacionados à 
doenças. E, desde então, incluí-
mos sua aplicação em nosso pla-
nejamento anual, pois o desafi o 

Baixas temperaturas exigem maior 
controle no manejo de pescados

Os bons resultados conquistados pelo produtor de peixes Carlos Scaramal neste inverno são refl exo de um 
planejamento anual que estabelece estratégias focadas em manter a regularidade no desempenho da propriedade

circunstância não controláveis 
da produção, como por exem-
plo, a temperatura da água, que 
tem relação direta com o clima 
e estações do ano. “Durante o 
inverno, em algumas regiões 
brasileiras as temperaturas 
da água fi cam abaixo de 18ºC, 
com isso o metabolismo animal 
diminui, afetando o apetite e, 
consequentemente, o consumo 
de ração. Também algumas 
doenças bacterianas, como 
no caso da Franciselose - uma 
doença infecciosa causada 
pela bactéria Gram-negativa 
Francisella noatunensis - que 
podem surgir em temperaturas 
entre 18 e 24ºC - estão cada 
vez mais comuns nas regiões 
brasileiras”, relata Mariana.

A fi m de evitar esse tipo de 
situação, a indicação é sempre 
contar com o apoio e bom 
acompanhamento de um téc-
nico responsável, zootecnista 
ou veterinário, que poderá 
auxiliar na decisão de como 
proceder nesse momento em 
que os animais estão ainda mais 
frágeis e com o sistema imune 
suscetível a doença.
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produtivo ocorre durante o ano 
todo”, relata o produtor, que 
após os bons resultados optou 
por atuar de forma contínua 
com a aplicação do Aquate Fish, 
solução elaborada pela Alltech.

De acordo com a zootecnista 
e gerente Aquicultura da All-
tech do Brasil, Mariana Midori 
Nagata, nessa época mais fria 
do ano o Aquate Fish está entre 
as opções de suplementação 
na dietas dos animais, sendo 
uma fonte proteica rica para o 

desenvolvimento dos pescados. 
“Uma vez que os animais podem 
reduzir o consumo da alimen-
tação em até 70% no inverno, 
torna-se muito importante o 
manejo de rações altamente 
digestíveis, com bons níveis 
nutricionais e aditivos capazes 
de auxiliar na resistência animal 
e evitar o contágio de parasitas 
e bactérias”, destaca.

Além disso, a gerente refor-
ça que é importante que os 
produtores estejam atentos a 

Asteroide passará perto 
da Terra em outubro

ANSA


