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“A política é talvez 
a única profi ssão 
para a qual se 
pensa que não é 
precisa nenhuma 
preparação”. 
Robert Stevenson (1850/1894)
Escritor escocês

BOLSAS
O Ibovespa: -0,12% Pontos: 
68.634,64 Máxima de +0,51% 
: 69.068 pontos Mínima de 
-0,29% : 68.514 pontos Volu-
me: 11,77 bilhões Variação em 
2017: 13,96% Variação no mês: 
4,12% Dow Jones: +0,13% Pon-
tos: 21.703,75 Nasdaq: -0,06% 
Pontos: 6.213,10 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1692 Venda: R$ 3,1697 
Variação: +0,79% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,24 Venda: R$ 3,34 
Variação: +0,4% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1437 Venda: R$ 
3,1443 Variação: -0,67% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1300 
Venda: R$ 3,3100 Variação: 
+0,52% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,71% ao 
ano. - Capital de giro, 12,46% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.296,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,39% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,500 
Variação: +1,54%.

bro) Cotação: R$ 3,1765 Variação: 
+0,67% - Euro (17h28) Compra: 
US$ 1,1811 Venda: US$ 1,1811  
Variação: +0,44% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7400 Venda: R$ 
3,7420 Variação: +1,14% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6800 Ven-
da: R$ 3,8900 Variação: +0,96%.

Futuro: -0,16% Pontos: 69.520 
Máxima (pontos): 70.075 Míni-
ma (pontos): 69.315. Global 40 
Cotação: 947,682 centavos de 
dólar Variação: +1,85%.

Após reunião na manhã 
de ontem (21) entre o 
presidente Temer e o 

presidente do Paraguai, Hora-
cio Cartes, no Palácio do Pla-
nalto, os dois mandatários di-
vulgaram um comunicado em 
que reafi rmam o pleno acordo 
com a decisão de suspender 
a Venezuela do Mercosul. 
“Os presidentes reiteraram a 
importância que atribuem à 
plena vigência das instituições 
democráticas como condição 
essencial para o aprofunda-
mento dos processos regionais 
de integração. Nesse contexto, 
reafi rmaram seu pleno acordo 
com a decisão de suspensão da 
Venezuela”, diz o comunicado.

O presidente Temer des-

     

Brasil e Paraguai reafi rmam 
decisão de suspender a 
Venezuela do Mercosul

tacou que os países vizinhos 
compartilham a preocupação 
com o combate ao crime. Brasil 
e Paraguai tem cerca de 1,3 
mil quilômetros de fronteiras 
e tem articulado ações para 
combater a atuação de organi-
zações criminosas na região. “É 
uma prioridade que nos ocupa 
diuturnamente. É densa e bem-
-sucedida nossa cooperação no 
combate ao crime organizado”, 
disse Temer.

Cartes reafi rmou sua disposi-
ção em construir conjuntamen-
te políticas contra o crime. “É 
oportuno destacar nossa fi rme 
determinação e esforços para 
manter a segurança de nossos 
cidadãos. Temos possibilidade 
de atuar sistemática e coor-

denadamente para vencer o 
crime organizado, seja de onde 
for”, disse.

Os dois presidentes comen-
taram as negociações para 
a celebração de um acordo 
comercial entre o Mercosul e 
a União Europeia. Cartes disse 
esperar que seja possível ter a 
negociação concluída até o fi nal 
deste ano.

Ao abordar a economia, 
Temer disse que Brasil e Pa-
raguai vivem um momento de 
convergência de prioridades 
com a adoção de medidas para 
modernizar a economia.

A proposta de se implantar no 
Brasil o semipresidencialismo, 
um modelo no qual, apesar de 
haver um primeiro-ministro, o 

Os presidentes Michel Temer, do Brasil, e Horacio Cartes, do Paraguai,

durante encontro no Palácio do Planalto.

presidente Temer afi rmou que 
seria “extremamente útil para 
o Brasil”, declarou ao fi nal do  
almoço no Itamaraty oferecido 
ao presidente do Paraguai, Ho-

rácio Cartes. 
Questionado se preferia o 

modelo português ou o francês, 
Temer disse que os dois são mui-
to semelhantes. “O presidente 

tem uma presença muito gran-
de”, comentou. “Não adianta 
instituir um parlamentarismo 
em que o presidente é fraco” 
(ABr).

Presidente do Senado Federal, 

Eunício Oliveira.

O presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira, afi rmou ontem 
(21) que a reforma política em 
tramitação no Parlamento deve 
escutar a vontade do eleitor. A 
reforma não pode ser “para uma 
única eleição” e deve permitir 
o fortalecimento dos partidos 
e da governabilidade. “Tenho 
que pegar o pulso da Casa, mas 
buscar também o sentimento 
da sociedade em relação ao que 
signifi ca uma reforma política”, 
afi rmou.

Entre outros itens da refor-
ma, Eunício citou o fi m das 
coligações proporcionais e a 
criação da cláusula de bar-
reira, que tendem a reduzir o 
número de partidos. Também 
disse acreditar que os eleitores 
preferem o sistema distrital 
misto, e não o “distritão” pro-
posto na atual reforma, em que 
são eleitos os candidatos mais 
votados, independente do quo-
ciente atingido pelo partido ou 
coligação. “O distritão poderia 
ser uma transição, mas muitos 
receiam que essa transição 
possa se tornar efetiva. Não é o 
que nós queremos para o país”.

Eunício rechaçou duas pro-
postas — a volta do finan-
ciamento de campanha por 
empresas e a possibilidade de 
doações ocultas, em discussão 
na Câmara. “Se o sistema an-
terior, legitimado por uma lei 
clara, que permitia empresas, 
deu no que deu, agora vamos 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem (21) 
que julgar os processos de im-
peachment contra o presidente 
Temer pode piorar o cenário 
político do país. “Acho que a Câ-
mara já julgou os fatos que estão 
no pedido de impeachment. 
Se a gente fi car remoendo o 
mesmo assunto, a gente só vai 
gerar instabilidade no Brasil”, 
disse, antes de participar de um 
evento sobre reforma política 
promovido pelo jornal O Estado 
de S. Paulo.

Na semana passada, o presi-
dente nacional da OAB, Claudio 
Lamachia, entrou no STF com 
um mandado de segurança, 
com pedido de liminar, para 
obrigar o presidente da Câmara 
a analisar o pedido de impe-

Prêmio aos professores
Professores que tenham desen-

volvido práticas capazes de contri-
buir para a melhoria do ensino e da 
aprendizagem têm até a próxima 
sexta-feira (25) para se inscrever 
na 10ª edição do Prêmio Professores 
do Brasil, promovido pelo MEC. 
Podem candidatar-se professores 
da educação básica que atuam em 
estabelecimentos dos sistemas pú-
blicos de ensino federal, estaduais e 
municipais. Informações em: (http://
ppb.mec.gov.br/login)
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rO chanceler da Venezuela, 

Jorge Arreaza, desqualifi cou 
ontem (21) a legitimidade 
democrática dos presidentes 
Michel Temer e seu homólogo 
paraguaio, Horacio Cartes, 
depois que ambos reafi rmaram 
que não reconhecem a Assem-
bleia Nacional Constituinte 
instaurada na Venezuela. 

“Senhores Cartes e Temer: 
governos impopulares, pro-
dutos de golpes de Estado, 
rejeitados pelos seus povos, 
carecem de moral para falar 
de democracia”, escreveu no 
Twitter o ministro de Rela-
ções Exteriores do governo 
de Nicolás Maduro. Arreaza 
também chamou os presi-
dentes de “dois dinossauros 
da política que se juntam e 
conspiram contra a democra-
cia venezuelana”.

A instalação da Assembleia 
Nacional Constituinte - integra-
da unicamente por ofi cialistas 
e concebida pelo presidente 

Chanceler da Venezuela,

Jorge Arreaza.

São Paulo - O mercado imo-
biliário vem mostrando recuo 
dos distratos e crescimento 
nas vendas líquidas ao longo do 
ano, de acordo com pesquisa 
realizada pela Fipe, em parceria 
com a Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc).

A pesquisa mostra que, em 
junho, as vendas líquidas (já 
descontados os distratos) tota-
lizaram 7.458 unidades, cresci-
mento de 14,8% em relação ao 
mesmo mês do ano passado. 

Os distratos foram de 2.822 
unidades, retração de 26,3%. 
Os lançamentos totalizaram 
9.214 unidades em junho, queda 
de 9,9%. Com isso, o mercado 
completou o primeiro semestre 
com vendas líquidas de 32.465 
unidades, aumento de 17,8% 
frente o mesmo semestre do 
ano passado. Nesse período, 
os distratos atingiram 17.785 
unidades, queda de 20%, e os 
lançamentos alcançaram 30 530 
unidades, recuo de 3,5%.

No acumulado dos últimos 12 
meses encerrados em junho, 
as vendas líquidas foram de 
63.749 unidades, alta de 11,6%. 
Os distratos totalizaram 39.790 
unidades, baixa de 15,4%, e 
os lançamentos alcançaram 
68.703 unidades, alta de 2,5%. 
Apesar do recuo nos distratos, 
as vendas líquidas ainda foram 

O mercado completou o 

primeiro semestre com vendas 

líquidas de 32.465 unidades.
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São Paulo - Em comentário 
sobre o programa partidário 
tucano divulgado na semana 
passada, o governador do 
Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, afi rmou que as auto-
críticas são “adequadas”, pois 
foram direcionadas ao modelo 
político, e não a pessoas. “Ne-
nhum brasileiro está satisfeito 
com o modelo político que nós 
temos”, disse.

Alckmin também afirmou 
que não vê possibilidade no 
curto prazo de adoção do 
parlamentarismo, sistema que 
foi defendido no programa 
tucano. “Primeiro porque não 
dá tempo, e segundo porque 
teria de ser antecedida por 
uma reforma partidária”. A 
declaração foi dada ontem (21), 
em conversa com jornalistas 
após participação em discussão 
preparatória para o 8º Fórum 
Mundial da Água, que aconte-
cerá em Brasília em 2018.

Durante o evento na sede 
da Sabesp, Alckmin assinou a 
prorrogação por mais um ano 
da cessão de 30 carretas de 
equipamentos para o governo 
federal. Os equipamentos, que 
estavam sendo utilizados no 

‘Crime organizado’ 
na política

São Paulo - O presidente do 
TSE e ministro do STF, Gilmar 
Mendes, afi rmou que já há sinais 
“claros” no Brasil da presença 
do crime organizado na política, 
como ocorre no México, país que 
ele visitou recentemente.

“O México lida com um proble-
ma seríssimo, que é a presença 
do crime organizado na política e 
nós já temos sinais disso aqui, de 
maneira bastante clara. Vamos 
querer que o narcotráfi co, que 
as milícias, fi nanciem as campa-
nhas?”, questionou o ministro do 
durante do Fórum Estadão que 
discutiu a reforma política. 

“Temos que discutir o custeio 
da democracia. É inevitável”, 
disse ele ressaltando que se 
houvesse uma consulta popular 
as pessoas seriam contra o fi nan-
ciamento público e o corporativo 
(AE).

Rodrigo Maia: votar impeachment de 
Temer traria instabilidade política

apresentada pelo procurador-
-geral da República, Rodrigo 
Janot, contra o presidente. 

“Nós vamos, agora, fazer 
o mesmo processo de im-
pedimento, com as mesmas 
informações que nós temos, é 
querer parar o Brasil. Não me 
parece a coisa mais razoável”, 
enfatizou Maia, que também 
negou que haja demora em 
analisar o tema. “Os pedidos 
de impeachment na Câmara 
e no Senado correm no seu 
tempo”, acrescentou. Ele 
defendeu o texto da reforma 
política que deve ser aprecia-
do hoje (22) pelo plenário. 
Segundo ele, a criação do 
“distritão” abre espaço para 
renovação nos cargos eletivos 
(ABr).

achment feito pela entidade 
contra o presidente Temer. 
Para Maia, as acusações contra 
Temer já foram analisadas pelos 
deputados. No dia 2 de agosto, 
a Câmara rejeitou a denúncia 

Chanceler chama Temer 
e Cartes de “imorais”

Maduro para reordenar o 
Estado com plenos poderes 
- provocou uma cachoeira 
de reações de condenação 
de países das Américas e da 
Europa, que consideram que 
este órgão afasta a Venezuela 
da democracia (EFE).

"Eleitor precisa ser ouvido 
sobre reforma política"

criar novamente fi nanciamento 
privado? Li que na Câmara tinha 
um projeto de doações ocultas. 
Não passará aqui no Senado. 
Não pautarei no Plenário”.

Eunício lembrou que a refor-
ma política tem que ser apro-
vada até o fi nal de setembro, 
para valer já para as eleições 
de 2018. Hoje (22) haverá 
reunião de líderes para discutir 
as prioridades da pauta. Apesar 
da urgência da reforma política, 
Eunício disse que os projetos 
voltados para a segurança 
pública e a economia também 
são prioritários. “Com todo 
respeito às corporações, vamos 
fi ltrar para debater aqueles 
projetos que sejam de interesse 
da população. Temos uma outra 
preocupação, que é a economia 
do país e não podemos fi car 
apenas no discurso” (ABr).

Mercado imobiliário 
registra alta nas vendas 

do 1º semestre

menores do que os lançamen-
tos, o que manteve o estoque 
praticamente estável. No fi m 
de junho, havia 119.997 uni-
dades disponíveis para venda, 
montante 2,1% maior do que o 
registrado um ano antes. 

Considerando o ritmo atual de 
vendas, seriam precisos 15,2 me-
ses para liquidar esse estoque, 
segundo pesquisa da Abrainc/
Fipe. Os dados abrangem imó-
veis novos, dos segmentos 
residencial, comercial e lotea-
mentos, desenvolvidos por 20 
empresas associadas à Abrainc, 
com atuação concentrada em 
diversos Estados e concentração 
na Região Sudeste (AE).

Alckmin: autocríticas 
feitas pelo programa 

tucano foram adequadas

Canal Leste da transposição do 
Rio São Francisco, agora passa-
rão ao Canal Norte, que atende 
aos Estados de Pernambuco, 
Ceará e Rio Grande do Norte.

Além do governador Alckmin 
e do ministro Helder Barbalho, 
também estiveram presentes 
no evento o secretário de Sa-
neamento e Recursos Hídricos 
do Estado, Benedito Braga, e 
o presidente da Sabesp, Jerson 
Kelman (AE).
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OPINIÃO
Como avaliar o seu 
comportamento no 

trabalho

O comportamento no 

ambiente de trabalho é 

muito importante 

Na maioria das ve-
zes, passamos mais 
tempo em nossas 

atividades profissionais 
do que com nossa família, 
o que aumenta as possi-
bilidades de acomodação, 
rotina, irritação, entre 
outros problemas. A nossa 
tendência é a de “empurrar 
com a barriga” e tornar 
hábitos determinadas ro-
tinas do nosso cotidiano 
profissional. Você já parou 
para avaliar se você está 
rendendo tudo o que pode 
na sua atividade?

Sem dúvida não é um 
avaliação fácil, mas caso 
a resposta seja negativa 
é necessário encontrar 
maneiras de transformas 
as dificuldades em oportu-
nidades para o desenvol-
vimento de sua carreira. 
As mudanças interiores e 
exteriores dependem da 
inteligência - emocional e 
racional - para se mate-
rializarem em resultados. 
Então, o primeiro passo é 
avaliar como você poderia 
render melhor.

Se você é uma pessoa 
negativa, o primeiro passo 
é tirar a palavra dificuldade 
de seu dicionário pessoal 
e profissional. Não existe 
nada que não possa ser 
mudado. Basta dar o pri-
meiro passo. Certamente, 
se você não transmite boas 
energias, não receberá uma 
carga de ânimo para exer-
cer suas atividades. Mude 
hábitos, comece agora.

E todo trabalho certa-
mente tem uma remunera-
ção. Se você paga as suas 
contas, a notícia que tenho 
é que o seu cliente é uma 
pessoa. Apenas pessoas 
pagam pessoas. Você lida 
com alguém, não tem como 
fugir disso. “Ah, mas tra-
balho como distribuidor e 
não tenho contato com o 
cliente final”. Neste caso, 
o seu cliente (distribuidor) 
é a pessoa que paga o seu 
salário. Quer fazer um tes-
te para autoavaliar o seu 

serviço, seja ele qual for?
Imagine que você foi con-

tratado por uma pizzaria 
para levar as pizzas até as 
mesas. Já que vai levar as 
pizzas, pode levar também 
as bebidas. Quanto tempo 
você demoraria para ser 
demitido ou se demitir? 
Quando o cliente disser: 
quero a de mozarela, mas 
sem azeitonas, sem borda, 
com queijo ralado por cima 
e uma suave crocância na 
mordida. Te irritou só de 
pensar? Então repense sua 
inteligência emocional.

E quando o cliente disser 
que não era assim, que tem 
que voltar a pizza para o 
forno, que a bebida falta 
uma pedra de gelo, que o 
limão era pra ser cortado à 
francesa? E se o cliente se 
irritar? - Essas cenas gera-
ram qual emoção em você? 
Raiva? Tranquilidade? Teve 
vontade de bater? Achou 
“normal”?

Esse simples exemplo faz 
refletir e traz uma forma efi-
caz de saber se você precisa 
de mais autoconhecimento 
e desenvolvimento. A aco-
modação e a rotina podem 
estar travando as possibili-
dades de transformação em 
sua carreira ou atividade. A 
boa notícia é que existem 
treinamentos específicos 
para mudanças de hábitos 
e comportamentos.

Importante ressaltar que 
todos podemos e devemos 
ser líderes em nossa ações 
e atividades, sejam elas pes-
soais ou profissionais. Prin-
cipalmente neste momento 
econômico e político que 
atravessamos, precisamos 
nos avaliar, desenvolver e 
transformar todos os dias, 
meses. 

É preciso encontrar novas 
maneiras de navegar, pois 
os oceanos estão mudando 
de rota de forma constante.

 
(*) - É Master Coach Trainer pela 
Prime Talent Brasil, formada em 
Psicologia pela PUC-SP e sócia-

fundadora da DHUMA T&D. Autora 
dos livros: Quando! Quando… 

Quando?; e A Revolução do 
Coaching. É Co-autora de A Elite do 

Coaching, vols I e II. Atua também 
como palestrante comportamental.

Tália Jaoui (*)
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Anvisa proíbe 
uso do 
Spermopower

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
proibiu a fabricação, distri-
buição, comercialização e 
uso do produto Spermopower 
em todo o país. De acordo 
com a resolução publicada 
no Diário Oficial da União 
de ontem (21), também foi 
proibida a divulgação desse 
produto, tanto pelo site como 
por qualquer outro meio de 
comunicação. Apesar de a 
proibição já estar valendo, até 
o fechamento desta matéria 
o site continuava a oferecer 
o produto.

De acordo com a Anvisa, o 
Spermopower (Tribulus ter-
restris) não possui registro, 
notificação ou cadastro na 
agência e, por isso, foi deter-
minada também a apreensão 
e a inutilização das unidades 
do produto que forem encon-
tradas no mercado. De acordo 
com a página do produto na 
internet, o Spermopower 
aumenta a potência e a quan-
tidade de esperma. A Agência 
Brasil tentou sem sucesso 
entrar em contato com os 
fabricantes do produto (ABr).

Inscrições para o 
ProUni terminam 
na sexta-
feira para não 
matriculados

As inscrições para vagas re-
manescentes do Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni) 
terminam na próxima sexta-
-feira (25) para os candidatos 
que não estiverem matriculados 
em instituição de educação su-
perior. Para os estudantes que 
já estão matriculados, o prazo 
fi nal é 30 de outubro.

No total, são oferecidas 77 
mil bolsas remanescentes das 
147,4 mil ofertadas na chamada 
regular referente ao segundo 
semestre deste ano. As inscri-
ções podem ser feitas pelo site 
do ProUni.

Podem se inscrever para as 
vagas remanescentes do ProUni 
aqueles que participaram do 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) a partir da edição 
de 2010 e obtiveram nota média 
igual ou superior a 450 pontos e 
superior a 0 na redação. O ProU-
ni oferece bolsas de estudo 
integrais e parciais (50%) em 
faculdades privadas, em cursos 
de graduação e sequenciais de 
formação específi ca.

Para concorrer à bolsa inte-
gral, o candidato deve compro-
var renda familiar bruta mensal 
de até um salário mínimo e meio 
por pessoa. Para a bolsa parcial, 
a renda familiar bruta mensal 
deve ser de até três salários 
mínimos por pessoa (ABr).

Papa Francisco pediu acolhimento aos imigrantes.

Baseada em quatro pon-
tos, “acolher, proteger, 
promover e integrar 

imigrantes e refugiados”, a 
mensagem é um convite à refl e-
xão para a data que é celebrada 
no próximo dia 14 de janeiro 
de 2018.

Segundo o Pontífice, “é 
preciso responder os inúme-
ros desafios das migrações 
contemporâneas com genero-
sidade, prontidão, sabedoria 
e clarividência, cada qual 
segundo as suas possibilida-
des” porque “cada forasteiro 
que bate à nossa porta é uma 
ocasião para o encontro com 
Jesus Cristo, que se identifi ca 
com o forasteiro ou refugiado 
de qualquer época”. No texto, 
Jorge Mario Bergoglio lembra 
das “repetidas vezes” em que 
fez apelos por conta da grave 
crise migratória que atinge a 
Europa, a maior desde o fi m da 
Segunda Guerra Mundial, e que 
isso “trata-se, sem dúvidas, de 

No topo da lista como a criança mais rica do 

mundo, está o príncipe George de Cambridge, 

fi lho de William e Kate Middleton.

Nenhum passa dos 22 anos, outros não che-
gam nem aos 10 anos de idade, mas, em comum, 
possuem uma conta bancária que dá inveja em 
qualquer pessoa. O site “Press Kika Media” 
fez um levantamento dos 10 adolescentes e 
crianças mais ricas do mundo atualmente. O 
topo da lista é ocupado pelo príncipe George, o 
terceiro na linha de sucessão ao trono britânico. 

Confi ra: Em 10º lugar está Willow Smith, de 
apenas 19 anos, fi lha dos atores Will Smith e 
Jada Pinkett Smith. Sua fortuna é estimada 
em US$ 5 milhões e atualmente divide a car-
reira como cantora e atriz. Na sequência, vem 
Isaac Hempstead Wright, da série “Game of 
Thrones”. O britânico de 18 anos tem em sua 
conta bancária US$ 7 milhões e foi indicado 
em 2013 ao prêmio de melhor ator coadjuvante 
juvenil de série de TV. Com a mesma quantia de 
Isaac, outro jovem ator que tem grande poder 
aquisitivo é Rico Rodriguez, de 19 anos, que 
interpreta o personagem Manny Delgado, da 
série “Modern Family”. 

Na sétima posição, vem outro fi lho do ator 
Will Smith: Jaden Smith, de 19 anos. O ator e 
músico tem uma fortuna de US$ 8 milhões. 
Em sexto, está a modelo e atriz Dannielynn 
Birkhead, de somente 10 anos, fi lha de Vickie 
Lynn Hogan, ex-modelo da revista “Playboy” 
que morreu de overdose em 2007. A pequena 
Dannielynn possui fortuna de US$ 10 milhões. 
Na quinta colocação, está Valentina Pinault, 
uma das quatro fi lhas do empresário francês e 
presidente da marca de joias Artémis, François-
-Henri Pinault. A menina de 9 anos tem em sua 
conta bancária US$ 12 milhões.

O mais velho da lista está em quarto lugar do 
ranking, o programador Nick D’Aloisio, de 21 anos, 
criador da empresa de tecnologia Summly, que foi 
vendida para a “Yahoo!” Por US$ 155 milhões. Sua 
fortuna é avaliada em US$ 30 milhões. Abrindo 

Roseann Kennedy entrevistou o fotógrafo J.R. Duran.

Um dos mais importantes 
nomes da fotografi a no país, J.R. 
Duran foi o entrevistado de ontem 
(21) do programa Conversa com 
Roseann Kennedy, na TV Brasil. 
Duran, que chegou a ser chamado 
de “mago das lentes”, é famoso pe-
los seus ensaios de nus artísticos, 
retratos e publicidade. Com forte 
sotaque catalão, que mantém 
mesmo depois de décadas no Bra-
sil, ele fala sobre a arte de produzir 
imagens memoráveis e confessa 
que na era dos smartphones, não 
faz selfi es. Perguntado sobre o 
que acha desse tipo de foto, ele 
é taxativo: “Nada!”.

Sobre a democratização da 
fotografi a, “o fato de todo mundo 
poder fotografar com o celular 
não muda nada. Porque as 
pessoas fazem sem pensar”. E 
compara: “É a mesma coisa que 
na época em que não existiam 
canetas. Então a Bic inventou a 
caneta Bic e isso não quis dizer 
que todo mundo virou escritor. 
A única coisa positiva que acho 
de tudo isso é que as pessoas vão 
entender que fazer uma boa foto 
não é tão fácil quanto parece”.

Duran já realizou inúmeros 
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Papa Francisco pede acolhimento 
e proteção aos imigrantes

O papa pediu o acolhimento dos refugiados e defendeu o direito à nacionalidade aos deslocados 
que nascem em outro país na mensagem para o Dia Mundial do Imigrante e do Refugiado de 2018 
divulgada pelo Vaticano ontem (21)

O líder católico voltou a pe-
dir a abertura de “corredores 
humanitários” e destacou que 
os governos deveriam “prever 
vistos temporários especiais 
para as pessoas que, escapando 
de confl itos, se refugiam nos 
países vizinhos”. “As expulsões 
coletivas e arbitrárias de imi-
grantes e refugiados não cons-
tituem uma solução idônea, 
sobretudo quando são feitas 
para países que não podem 
garantir o respeito da dignidade 
e dos direitos fundamentais”, 
acrescentou.

No longo texto divulgado pelo 
Vaticano, o Papa fez um apelo 
pelas crianças que chegam sozi-
nhas a outras nações e ressaltou 
que a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Crianças 
“oferece uma base jurídica 
universal para a proteção dos 
menores migrantes” e que é 
preciso “evitar qualquer forma 
de detenção por motivo da sua 
situação migratória” (ANSA).

um ‘sinal dos tempos’”.
Além da esfera religiosa, o 

Papa pediu que as nações se 
preocupem mais com as pes-
soas do que com as questões 
burocráticas para acolhê-las. 
Considerando o cenário atual, 
acolher signifi ca, antes de tudo, 
oferecer a imigrantes e refugia-

dos possibilidades mais amplas 
de entrada segura e legal nos 
países de destino. Neste sen-
tido, é desejável um empenho 
concreto para se incrementar 
e simplifi car a concessão de 
vistos humanitários e para 
a reunifi cação familiar”, diz 
Francisco.

Príncipe George lidera ranking 
de crianças mais ricas

o top 3 é um dos fi lho de Angelina Jolie e Brad 
Pitt, Knox Pitt-Jolie, de 9 anos. Ele possui US$ 
67 milhões e está em terceiro na lista.

Na vice-colocação, estão os fi lhos de David 
Beckham e Victoria Beckham, Brooklyn (18), 
Romeo (14), Cruz (12) e Harper (6). Todos 
eles já ajudam a aumentar a fortuna da família 
estrelando campanhas publicitárias e possuem 
US$ 500 milhões na conta.

No topo da lista como a criança mais rica do 
mundo, está o príncipe George de Cambridge, 
fi lho de William e Kate Middleton. Mesmo sendo 
o mais jovem da lista, com 4 anos, sua fortuna 
é de US$ 1 bilhão (ANSA).

“Segredo da boa fotografi a é muito 
simples: não mostrar foto ruim”, diz Duran

ensaios de nudez e capas de 
revista com os maiores símbolos 
sexuais do país, mas diz que 
gosta mesmo é de fotografar 
pessoas. “Mesmo nas fotos de 
nus, eu não penso no corpo, eu 
penso no momento, no timing e 
na veracidade da fotografi a”. Ele 
defende que as suas fotos sejam 
autênticas, naturais e, ao mesmo 
tempo, passem a sensação de 
que aconteceram por acaso.

Além de fotógrafo, Duran é 
autor de vários livros, entre 

eles Cadernos etíopes, Cidades 
sem sombras, Cadernos de 
viagem e o romance Lisboa. 
Perfeccionista, sempre busca a 
superação em suas produções. 
“Eu procuro perfeição. Busco 
uma qualidade de fotografi a 
que por mais interessante que 
eu tenha feito a coisa ou que 
eu goste, eu vou querer sempre 
tentar aprimorar. E conclui com 
bom humor: “O segredo da boa 
fotografi a é muito simples: É só 
não mostrar foto ruim” (ABr).

RISE2LIFE Comércio de Roupas e Produtos Desportivos Ltda.
CNPJ: 22.357.203/0001-72 - NIRE: 3522914976-5 - Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Pela presente, nos termos dos os artigos 1.152, §§ 1º e 3º, e 1.072, § 6º, do Código Civil, ficam os sócios da RISE2LIFE
Comércio de Roupas e Produtos Desportivos Ltda., localizada na Rua Conego Eugenio Leite, 51 - Jardim Europa,
Cep 05414-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 22.357.203/0001-72
(“Sociedade”) convocados para a Reunião de Sócios a ser realizada na sede da Sociedade no dia 31 de Agosto de 2017,
às 16:30 horas, em primeira convocação, e às 17:00 horas, em segunda convocação, a fim de discutir e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a alteração da Cláusula 8ª do contrato social da Sociedade para modificar
o quórum referente a dissolução da Sociedade, que passará a ser de 75% do capital social; (ii) deliberar sobre a alteração
da Cláusula 9ª do contrato social da Sociedade para estabelecer a forma de convocação das reuniões de sócios; e
(iii) várias e eventuais. São Paulo, 17 de Agosto de 2017. Renato de Aquino Salles - Administrador.   (18.19.22/08/2017)
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Trabalho: sacrifício
ou realização?

Quantas vezes saímos 

de casa para ir ao 

trabalho com a sensação 

de fadiga, queixas de 

estresse, ansiedade e, 

até mesmo, com doenças 

físicas? 

Além de prejudicar a saú-
de esses sentimentos 
aumentam a descon-

fi ança a respeito da profi ssão 
que escolhemos, já que podem 
ser causados por fatores como: 
excesso de tarefas, medo da 
demissão, confl itos interpes-
soais no ambiente de trabalho, 
percepção de não conseguir 
alcançar os objetivos estabe-
lecidos e desequilíbrio entre o 
desempenho exigido e a crença 
de não possuir as capacidades 
necessárias. 

Com o passar dos anos, a 
distância entre as expectativas 
profi ssionais e as limitações 
pessoais pode fi car cada vez 
maior na nossa cabeça e, assim, 
criar um profundo mal-estar. 
Para melhor compreender-
mos todos esses sentimentos, 
vou contextualizar com uma 
explicação sobre a origem do 
trabalho: por muito tempo, 
os gregos e os romanos, por 
exemplo, consideravam-no 
uma obrigação servil, destina-
da aos escravos e prisioneiros. 

Apenas a partir de 1700, o 
trabalho começou a se tornar 
uma atividade cada vez mais di-
fundida entre todas as classes 
sociais e, gradualmente, uma 
mudança ocorreu na repre-
sentação desse conceito. Deste 
modo, começaram a enxergá-
-lo como uma atividade digna, 
orientada a atingir objetivos e 
realizações.

Todo este cenário está re-

lacionado à origem etimoló-
gica da palavra “trabalho”. No 
latim, “tripalium” denomina 
um instrumento de tortura e 
“labor” (lavoro, em português) 
signifi ca esforço, dor e pena. 
Ou seja, ambos têm como raiz 
uma conotação emocional 
amarga, dolorosa, negativa, de 
sofrimento, fadiga, exploração, 
punição e restrição da liberda-
de individual.

Felizmente, a concepção 
contemporânea de trabalho 
orientou-se em direção a ideias 
opostas, que apresentam uma 
visão como algo direito do 
ser humano, espaço para a 
valorização dos talentos e ca-
pacidades individuais, criativi-
dade, satisfação profi ssional e 
realização pessoal. Entretanto, 
em alguns momentos da nossa 
vida, pode parecer que o traba-
lho lembre mais o signifi cado 
da antiguidade e esteja mais 
relacionado à punição do que 
a realização. 

O importante nesta questão 
é saber equilibrar as “identi-
dades” profi ssional e pessoal. 
Conhecer a si mesmo, saber 
seus fatores individuais de ca-
ráter e pensá-los em conjunto 
com os aspectos ambientais 
da organização da empresa, 
ao conteúdo profi ssional e à 
relação com a equipe podem 
ser pontos importantes de 
refl exão para viver o trabalho 
não como um peso e um cas-
tigo, mas como um espaço de 
realização e satisfação pessoal.

(*) - Mestre em neuropsicologia e 
especialista em desenvolvimento 

das competências de liderança, 
é referência em ampliar o poder 

pessoal e a autoliderança das 
pessoas, por meio de palestras, 
coaching, treinamentos e livros, 

para que elas obtenham atuações 
brilhantes em suas vidas

(www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Festival das  Bikes
O Jockey Club de São Paulo será o principal ponto de encontro para os 
amantes do ciclismo. Seja para os profi ssionais da área que precisam 
estar por dentro dos lançamentos para fechar bons negócios, ou para os 
entusiastas e atletas amadores, sempre ávidos por novidades das linhas 
de 2018, o evento é imperdível. Entre os dias 14 e 17 de setembro, o 
tradicional espaço paulistano receberá a oitava edição do maior festival 
de bike da América Latina, o Shimano Fest, com a presença das prin-
cipais marcas do setor. A oitava edição reunirá uma área de exposição 
com mais de 200 marcas e as novidades do mercado para 2018, além de 
outras arenas como kids, show, radical, competição, mobilidade e espaço 
mulher. Mais informações: (www.shimanofest.com.br).

B - City Câmera
A segurança é uma das principais preocupações de gestores públicos e 
da população no geral, principalmente em uma cidade como São Paulo. O 
projeto City Câmera, que faz parte da iniciativa Cidade Segura da Prefeitura 
da capital, tem como objetivo inibir a ação de criminosos e promover a 
segurança com a instalação de 10 mil câmeras em toda a cidade. A Te-
cvoz, referência no mercado de Circuito Fechado de TV (CFTV), doou 
500 câmeras para o projeto, sendo 300 destinadas ao bairro do Brás e 
200 para a vigilância de monumentos na cidade. Além dos equipamentos, 
a empresa também disponibilizou seu sistema de gravação que permite 
acessar as imagens por meio de plataforma que funciona em cloud, o 
Tecvoz Nuvem. Conheça mais em: (http://www.tecvoz.com.br/website/).

C - Veículos de Luxo 
A Movida Aluguel de Carros anunciou a compra da Fleet Services, espe-
cializada em locação corporativa de veículos de luxo, como Audi, BMW, 
Mini, Jaguar, Land Rover e Porsche. Com essa operação, a companhia cria 
uma nova marca, a Movida Premium, e garante a exclusividade, por cinco 
anos, de oferecer carros para alugar dentro de todas as concessionárias 
– atuais e futuras - da Rede EuroBike no país. Atualmente, o carro vem 
deixando de ser encarado como posse para ser visto como um serviço, 
onde conveniência e conforto são fundamentais. Dentro dessa lógica, 
o aluguel é uma solução de mobilidade e não apenas uma necessidade 
pontual. Mais informações: (www.movida.com.br). 

D - Negócios com o Ecoturismo
O Legado das Águas, maior Reserva privada de Mata Atlântica do País, 
localizada no Vale do Ribeira entre os municípios de Juquiá, Tapiraí e 

Miracatu, e administrada pela gestora de ativos ambientais Reservas 
Votorantim, oferece atividades de ecoturismo. Grupos de até 20 pessoas 
poderão observar aves, praticar canoagem ou fazer uma trilha de bici-
cleta pela vegetação da Mata Atlântica. Também podem ser agendados 
a grupos, rotas de turismo científi co e estudo do meio para escolas, 
além de diversos cursos oferecidos regularmente. A iniciativa combina 
proteção ambiental com a possibilidade de utilização de recursos naturais 
de maneira sustentável, com geração de renda, valor compartilhado e 
desenvolvimento das comunidades locais. Saiba mais em: (www.lega-
dodasaguas.com.br).

E - Estágio na Mercedes
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2018 da Mercedes-
-Benz do Brasil, empresa que produz caminhões, chassis de ônibus e 
automóveis, além de comercializar veículos comerciais leves no País.  
No total, serão oferecidas 70 vagas entre as unidades da Mercedes-
-Benz de São Bernardo do Campo, Campinas, Iracemápolis e de Juiz de 
Fora, além de os escritórios regionais nas cidades de São Paulo, Betim, 
Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Brasília. O candidato deve estar 
cursando em 2018 o penúltimo ou último ano de graduação nos cursos 
que envolvem as áreas de Engenharia, P&D, Produção, RH, Compras, 
Vendas & Marketing, Finanças & Controlling e TI. Interessados devem 
se inscrever até o dia 3 de dezembro pelo site (www.mercedes-benz.
com.br/institucional/carreira/estagio). 

F - Combate à Corrupção 
Realizado pela Associação dos Notários e Registradores do Estado do 
Rio de Janeiro, o III Seminário Nacional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro objetiva abordar o papel do “Notário na preven-
ção à lavagem de dinheiro”, bem como as demais atividades elencadas 
pela Lei da Lavagem de Dinheiro e responsáveis por informar à Receita 
Federal e demais órgãos sobre as atividades fi nanceiras dos seus usu-
ários e/ou clientes. O evento acontece no dia 29 de setembro, no Hotel 
Windsor Barra, e conta, na abertura, com a participação do presidente 
da Associação, Renaldo Bussière, do desembargador federal do TRF/2a.
Região Marcello Granado, e da advogada Juliana Sá Sócia do Escritório 
Campos Mello Advogados. Inscrições e mais informações pelo site (www.
dasecursos.com.br). 

G - Encontro de Projetistas
Conforto e efi ciência são essenciais quando se fala em climatização de 
ar, sobretudo em ambientes de hospedagem. É por isso que o ar condi-

cionado dentro dos hotéis é o tema central do XVII Encontro Nacional 
de Projetistas, que ocorre nos dias 12 e 13 de setembro, no São Paulo 
Expo. O evento, que reunirá diversos palestrantes, ocorrerá dentro 
da Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação 
e Aquecimento. Uma oportunidade para se abordar um dos principais 
ambientes em que se utiliza de climatização, o hoteleiro. O cronograma 
de palestras conta com representantes dos principais players do mercado 
que falarão sobre tecnologias e inovações no setor hoteleiro referentes 
a climatização. Informações e inscrições: (https://www.sympla.com.br/
xvii-encontro-nacional-de-projetistas-e-consultores-abrava__154487).

H - Exame do Cremesp 
As inscrições para a 13ª edição do Exame do Cremesp estarão abertas 
a partir de hoje (22) e poderão ser realizadas até 21 de setembro, 
exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas, responsável 
pela elaboração e aplicação das provas. As inscrições são gratuitas. A 
avaliação acontecerá no dia 22 de outubro, e é destinada aos egressos 
do sexto ano ou do 12º período de Medicina das escolas de todo o País. 
Formados em anos anteriores que não obtiveram a nota mínima instituída 
pelo Cremesp (60% das questões), e se comprometeram em realizar o 
Exame em 2017, também devem se inscrever. Outros detalhes no site 
(http://www.cremesp.org.br).

I - Negócios Sociais
Com o objetivo de estimular o desenvolvimento de negócios sociais, que 
gerem impacto signifi cativo na sociedade e capacitar empreendedores 
sociais, a ESPM Social Business Centre abre inscrições para a oitava 
edição do curso de Desenvolvimento de Negócios Sociais e Inclusivos. 
Os participantes terão 120 horas de sólida formação em conceitos e 
estratégias sobre negócios sociais e inclusivos e na elaboração de mo-
delos de negócios a partir da identifi cação de questões sociais. Com a 
orientação de professores e especialistas, o estudante vai identifi car 
problemas e simular todas as etapas para criar seu próprio negócio 
social. Interessados devem enviar currículo e carta de intenção para 
(negociosocial@espm.br). Após, serão convidados a passar por entrevista. 
Mais informações: (http://www2.espm.br/desenvolvimento-de-negocios-
-sociais-e-inclusivos-sao-paulo).

J - Infraestrutura em Debate
O V Congresso Internacional do Instituto Brasileiro de Direito da Cons-
trução (IBDiC) acontece nos dias 4 e 5 de setembro, no SindusCon, e 
recebe os principais especialistas e profi ssionais atuantes do setor de 
infraestrutura. O evento promove discussões sobre o futuro do segmento, 
traça paralelos entre Brasil e exterior e trata de perspectivas sobre a 
volta de grandes investimentos ao País. Temas como arbitragem, dispute 
board, fi nanciamentos e nova lei de licitações estão na agenda. Também 
serão abordadas as mudanças na Lei de Licitações, gestão contratual, 
implantação de Dispute Boards no País, a MP da regularização fundiária 
e questões do direito tributário no setor imobiliário.  Inscrições e mais 
informações: (http://ibdic.org.br/congresso/inscricoes/).

A - Festival das  Bikes
O Jockey Club de São Paulo será o principal ponto de encontro para os 

Miracatu, e administrada pela gestora de ativos ambientais Reservas 
Votorantim, oferece atividades de ecoturismo. Grupos de até 20 pessoas 
poderão observar aves praticar canoagem ou fazer uma trilha de bici

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CEO DA TOTVS É UM DOS
PALESTRANTES DA 25ª CONVECON

Assim como ocorre em muitas áreas, a tecnologia caminha 
lado a lado com a contabilidade. Por esse motivo, tal tema 

São Paulo (Convecon).

A Convecon será realizada entre os dias 9 e 11 de outubro 

A estimativa para a expansão do PIB foi mantida em 0,34%.

O mercado fi nanceiro aumentou pela quinta 
semana seguida a projeção para a infl ação este 
ano

Desta vez, o cálculo para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 3,50% para 3,51%. 
A estimativa consta do boletim Focus, uma publicação 

divulgada no site do Banco Central (BC) todas as semanas, com 
projeções para os principais indicadores econômicos.

Para 2018, o IPCA foi mantido em 4,20% há cinco semanas con-
secutivas. As estimativas para os dois anos permanecem abaixo 
do centro da meta de 4,50%, que deve ser perseguida pelo BC. 
Essa meta tem ainda um intervalo de tolerância entre 3% e 6%.

Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 9,25% ao ano. 
Quando o Copom aumenta a Selic, a meta é conter a demanda 
aquecida, e isso gera refl exos nos preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.

Já quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é 

O Produto Interno Bruto (PIB, 
a soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país), recuou 
0,24% no segundo trimestre 
deste ano na comparação com o 
primeiro trimestre. A informação 
é do Monitor do PIB, divulgado on-
tem (21), no Rio de Janeiro, pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV).

Segundo a pesquisa, no primei-
ro trimestre o PIB tinha registra-
do alta de 0,99%. Na comparação 
com o segundo trimestre de 2016, 
o recuo foi ainda maior: 0,30%. 
O principal destaque negativo 
neste tipo de comparação foi a 
queda de 1,8% da indústria, in-
fl uenciada pela redução de 7,4% 
do setor da construção.

Sob a ótica da demanda, os 
investimentos tiveram um re-
cuo de 5,1%. Por outro lado, o 
consumo das famílias avançou 

Depois de quatro meses de saldo positivo 
no mercado de trabalho formal, o setor de 
serviços do Estado de São Paulo voltou 
a apontar retração na movimentação da 
mão de obra celetista. Em junho, foram 
perdidos 2.468 trabalhadores formais, 
resultado de 169.922 admissões contra 
172.390 desligamentos. Em contrapartida, 
no acumulado do primeiro semestre do ano, 
foram criados 42.981 postos de trabalho, o 
que demonstra recuperação do setor após o 
pior primeiro semestre desde 2007, quando 
foram perdidos 33.126 empregos em 2016. 

No somatório dos últimos 12 meses, 
porém, foram perdidos 54.404 postos de 
trabalho - segunda vez consecutiva que 
se registra saldo negativo para o mesmo 
período. Com isso, o estoque ativo atingiu 
7.337.097 de trabalhadores em junho, que-
da de 07% na comparação com o mesmo 
de 2016. Os dados compõem a Pesquisa 
de Emprego, realizada mensalmente pela 
FecomercioSP com base nos dados do 
Ministério do Trabalho.

Entre as 12 atividades pesquisadas, 
apenas os serviços médicos, odontológicos 

e serviços sociais (2,2%) apresentaram 
alta no estoque de empregos com relação 
a junho de 2016. Os destaques negativos 
foram vistos nas atividades de transporte 
e armazenagem (-3,1%); artes, cultura e 
esportes (-1,8%) e fi nanceiras e de seguros 
(-1,7%). No caso das ocupações, em junho 
os professores de ensino superior lideraram 
a perda de empregos, com 3.132 vagas 
encerradas. Em segundo lugar fi caram os 
professores de nível superior, na educação 
infantil e ensino fundamental, com perda 
de 1.209 postos de trabalho.
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Mercado fi nanceiro eleva estimativa 
para infl ação pela quinta vez

que o crédito fi que mais barato com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle sobre a infl ação. A expectativa 
do mercado fi nanceiro para a Selic ao fi nal de 2017 e de 2018 
segue em 7,50% ao ano. A estimativa do mercado fi nanceiro para 
a expansão do Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no país), foi mantida em 0,34% este 
ano e em 2%, em 2018 (ABr).

Setor de serviços paulista cria 42.981 
empregos formais no primeiro semestre

PIB caiu 0,24% no 
segundo trimestre,
diz pesquisa da FGV

0,6%, depois de nove trimestres 
consecutivos de queda. O resul-
tado positivo foi infl uenciado 
pelos consumos de bens duráveis 
(3,8%), semiduráveis (7,3%) e 
não duráveis (0,5%).

Analisando-se apenas o mês de 
junho, o PIB cresceu 2,65% na 
comparação com maio, depois 
de uma queda de 5,79% na pas-
sagem de abril para maio (ABr).



Página 4

Política
São Paulo, terça-feira, 22 de agosto de 2017

www.netjen.com.br

O discurso do ódio 
alimenta a barbárie

As maiores atrocidades 

ocorridas na história da 

humanidade ocorreram 

fomentadas pelo 

discurso do ódio

Em um passado recente, 
na segunda guerra mun-
dial, o regime nazista 

alemão promoveu o extermínio 
de 6 milhões de judeus e outros 
grupos considerados inferiores 
ou que foram perseguidos por 
motivos políticos, ideológicos 
ou comportamentais. Esse 
massacre está fartamente 
documentado e surpreende 
o seu recrudescimento no 
mundo atual. 

A emergência de grupos su-
premacistas brancos, xenófo-
bos, racistas e neonazistas que 
utilizam o discurso e a apologia 
do ódio aos diferentes, quer 
sejam negros, hispânicos, 
homossexuais, imigrantes 
entre outros mostra que essa 
ideologia de extrema direita 
tem encontrado espaço para se 
manifestar e está se tornando 
cada vez mais agressiva. É 
ilustrativo o recente aconteci-
mento em Charlottesville, no 
Estado da Virginia, onde um 
enfrentamento por fanatismo, 
racismo e uso da violência 
deixou mortos e feridos. 

O fato sinaliza para o mundo 
o perigo representado pelo dis-
curso do ódio e a necessidade 
de as democracias enfrenta-
rem com fi rmeza esse tipo de 
manifestação. É uma semente 
que não pode germinar. Os Es-
tados Unidos não são um caso 
isolado. Podemos encontrar, 
hoje, o surgimento de grupos 
de extrema direita na Europa 
e outras partes do mundo. 
No Brasil, esses grupos estão 
saindo do limbo a que foram 
relegados durante um tempo 
e já se sentem à vontade para 
manifestar-se nas redes sociais 
e nas ruas defendendo osten-
sivamente posições racistas, 
homofóbicas e xenófobas. 

Na busca de culpados pelo 
desemprego, esses grupos 
apontam para o outro, o recém-
-chegado imigrante que foge 
da miséria, da fome, da guerra 
ou da perseguição política. 
Em diversas partes do pais 
tem ocorrido situações em 
que imigrantes são agredidos 
e hostilizados. Esse discurso 
simplista encontra seguidores 
em todos os cantos. São pes-
soas que ignoram que estão 
sendo levadas a apoiar propos-
tas que contrariam décadas de 
esforços na construção dos di-
reitos humanos no mundo. É o 
discurso da violência, do culto 
a intolerância, da demonização 
do imigrante e do diferente.

O acontecimento em Char-
lottesville não pode ser visto 
como um fato isolado, mas 
analisado dentro de um con-
texto, que é semelhante no 
mundo todo, de intensifi cação 
da violência pela intolerância 
contra o outro sob alegações 
diversas e com violações de 
direitos humanos.

No Brasil o discurso do ódio 
incentiva a agressão às mu-
lheres, aos nordestinos, aos 
mendigos, aos grupos LGBT, 
aos negros, aos defi cientes e 
aos imigrantes. Depois de mui-
to tempo esses grupos de ódio 
têm agora até um candidato à 
Presidência da República que 
compactua com sua ideolo-
gia, utilizando a democracia 
para manifestar sua repulsa à 
diferença, agride as minorias, 
incentiva a violência contra os 
estrangeiros e se arroga o direi-
to de manifestar essa ideologia 
abertamente nas redes sociais. 

Os governos, nos mais di-
versos níveis de articulação 
– municipal, estadual ou 
federal – devem incentivar 
ações voltadas para o estabe-
lecimento de políticas públicas 
que privilegiem o diálogo, a 
convivência, fortalecimento de 
valores e princípios identifi ca-
dos com a tolerância, a busca 
da equidade, da liberdade e o 
respeito à dignidade humana.

O saldo positivo da emergên-
cia desses grupos de ódio é que 
agora podemos identifi ca-los 
à luz do dia, e enfrenta-los 
diretamente com argumentos 
e fatos para evitar que vicejem 
e maculem as conquistas que 
até agora alcançamos como 
sociedade democrática, ba-
seada em instituições sólidas 
que se consolidaram apesar 
dos percalços que a nossa es-
trutura política-administrativa 
tem passado, originados da 
incompetência, má gestão e 
corrupção. 

Os grupos de ódio emergem 
devido a situação de anomia 
que vive o país, com altas taxas 
de desemprego, levando mi-
lhões de pessoas ao desespero 
e sem vislumbrar melhorias 
num futuro imediato. Nessa 
população, os incautos e de-
sinformados são presa fácil 
do discurso simplista dos que 
pregam a intolerância, assi-
milando com facilidade suas 
palavras de ordem e engros-
sando as fi leiras dessa corrente 
política-ideológica que tenta se 
impor cultuando a violência. 

Nesse contexto, cabe aos 
democratas não caírem em 
provocações que resultem 
em violência. O instrumento 
daqueles que defendem a 
paz e a democracia é a argu-
mentação. Vale a pena citar, 
mais uma vez, como Obama o 
fez recentemente, a frase de 
Nelson Mandela que indica o 
remédio contra o ódio:

“Ninguém nasce odiando ou-
tra pessoa pela cor de sua pele, 
seu passado ou sua religião... 
As pessoas precisam aprender 
a odiar, e se elas podem apren-
der a odiar, elas podem ser 
ensinadas a amar... Porque o 
amor chega mais naturalmente 
no coração humano do que seu 
oposto”.

 
(*) - É professor da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, campus 
Campinas. Doutor em Ciências 

Sociais e Mestre em Ciência Política 
pela Unicamp.

Reinaldo Dias (*)

‘São falsas’ as 
notícias de que 
salário mínimo 
será reduzido

O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, publicou um 
vídeo (https://twitter.com/plane-
jamentobr) em redes sociais para 
dizer que são falsas as notícias na 
internet de redução do salário 
mínimo. “Não é verdade que o go-
verno reduziu o salário mínimo”, 
disse, acrescentando que o valor 
em vigor neste ano é de R$ 937 e 
para 2018 valerá o que está na lei.

“O valor defi nitivo só será co-
nhecido em dezembro quando 
teremos um número mais pre-
ciso sobre a infl ação de 2017”, 
explicou. Na última terça-feira 
(15), o governo divulgou nova 
previsão para o salário mínimo 
no próximo ano. O valor de R$ 
979 que consta na Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
passará para R$ 969 durante a 
elaboração do Orçamento.

Por lei, até 2019, o salário 
mínimo será defi nido com base 
no crescimento da economia de 
dois anos antes mais a infl ação 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) do ano 
anterior. Como o PIB recuou 
3,6% em 2016, a correção do 
salário mínimo de 2018 levará 
em conta somente a infl ação. 
O reajuste menor ocorre pela 
redução na expectativa para a 
infl ação para este ano (ABr).

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, disse ontem 
(21) que uma comissão mista, 
de senadores e deputados 
ligados à área de segurança 
pública, deve ser criada para 
agilizar a aprovação de pro-
jetos no setor. Segundo ele, 
há projetos paralisados nas 
comissões de Constituição 
e Justiça e nos plenários das 
duas casas legislativas. Ele 
lamentou que a maior parte 
das propostas sejam corpora-
tivistas, mas adiantou que será 
dada prioridade a projetos que 
melhorem a proteção da socie-
dade e do cidadão, para que se 
alcance “um novo patamar de 
segurança pública no Brasil”. 

Os parlamentares estão 
preocupados com o aumento 
da violência no país, especial-
mente nos grandes centros 
urbanos, como São Paulo e 
Rio de Janeiro.

Eunício destacou a propos-
ta de revisão e atualização 
da Lei de Execução Penal, 
em trâmite no Congresso. O 
projeto apresenta uma série 
de medidas com o objetivo 
de enfrentar os problemas 
que assolam os presídios. A 
proposta é resultado de um 
anteprojeto elaborado por 
uma comissão especial de ju-

Eunício destacou a proposta de revisão e atualização da Lei de 

Execução Penal, em trâmite no Congresso.

Os deputados já encer-
raram a discussão do 
texto que, entre outros 

pontos, altera o sistema elei-
toral para o Legislativo e cria 
um fundo para fi nanciar as 
eleições. O relator da proposta, 
deputado Vicente Candido (PT-
-SP), admitiu que vai propor 
mudanças em seu substitutivo 
antes da votação, como sobre 
o volume de recursos do fundo 
público criado para fi nanciar as 
campanhas eleitorais. 

Em vez de 0,5% da receita 
corrente líquida, equivalente a 
algo em torno de R$ 3,6 bilhões 
no ano que vem, o valor seria 
definido anualmente na lei 
orçamentária. “Vários líderes 
afi rmaram que o fundo preci-
sa ser mais modesto, que não 
precisaria estar vinculado neste 
momento à receita da União”, 
explicou Vicente Candido.

Além do fundo para o fi nan-
ciamento público das eleições, 
outro ponto polêmico da pro-
posta são as mudanças na re-
gra de eleição de deputados e 

Deputados vão votar texto que cria fundo para fi nanciar as campanhas eleitorais e introduz o 

sistema “distritão”.
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Vecci: estabelecimento de ensino poderá abrir nos fi ns de semana 

se a medida constar de seu projeto pedagógico.

A Comissão de Educação da 
Câmara aprovou proposta que 
altera a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação para permitir que 
os estabelecimentos de ensino 
sejam utilizados por alunos e 
pessoas da comunidade para 
atividades culturais, esportivas 
e de lazer nos fi ns de semana 
e em períodos de recesso es-
colar. O texto original do pro-
jeto, proposto pelo deputado 
Aliel Machado (Rede-PR), foi 
aprovado com emenda do re-
lator, deputado Giuseppe Vecci 
(PSDB-GO).

Inicialmente, Vecci apre-
sentou parecer pela rejeição, 
por entender que a iniciativa 
para regular o assunto deveria 
ser do Poder Executivo e não 
de um parlamentar. Para ele, 
ao prever uma autorização 
expressa para a abertura das 
escolas nos períodos citados, o 
projeto estaria desrespeitando 
o princípio constitucional da 
reserva de administração, que 
garante ao Poder Executivo e 

De acordo com Rodrigo Maia, a 
discussão sobre a reforma políti-
ca não deve se esgotar neste ano. 
Ele disse acreditar que, a partir 
de 2019, o Congresso começará 
a debater a regulamentação do 
sistema distrital misto, caso 
seja aprovado a partir de 2022, 
e poderá avançar na discussão 

sobre a mudança no sistema de 
governo.

Rodrigo Maia voltou a defender 
a aprovação pelo Congresso de 
regras transitórias para o sistema 
eleitoral. Segundo ele, o atual siste-
ma está falido e o ideal é a adoção 
do sistema distrital misto, a fi m de 
garantir representatividade popu-

lar e o fortalecimento dos partidos. 
Já o chamado “distritão” – proposta 
aprovada em comissão especial 
que estabelece o voto majoritário 
para a eleição de deputados –, na 
opinião do presidente da Câmara, é 
um sistema “ruim”, mas “não seria 
um desastre se funcionar apenas 
como modelo transitório”.

Regulamentação 
da profi ssão de 
despachante 
documentalista

A Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado pode votar amanhã 
(23) o projeto que regulamenta 
a profi ssão de despachante docu-
mentalista. O projeto acrescenta 
dispositivos à Lei 10.602/2002, 
que instituiu o conselho fede-
ral e os conselhos regionais de 
despachantes documentalistas. 
A proposta é do senador Walter 
Pinheiro (PT-BA).

Como essa norma não se apro-
funda no exercício da profi ssão, 
o projetou detalha a atividade; 
estabelece o local e as condições 
para sua realização; dispõe sobre 
direitos, deveres e proibições em 
seu exercício; e traz disposições 
gerais sobre responsabilidade e 
ética profissional, proteção de 
honorários e da atuação profi s-
sional daqueles que já estiverem 
na função antes da aprovação de 
mudanças na lei.

Pelo texto, as atribuições do 
despachante documentalista “con-
sistem no conjunto de atos e pro-
cedimentos legais, necessários à 
mediação e representação, nas 
relações com os órgãos da admi-
nistração pública federal, estadual 
e municipal, bem como perante as 
entidades ou órgãos que exerçam 
funções ou atribuições em subs-
tituição ou complementação ao 
trabalho desses entes, mediante 
contrato, permissão, concessão, 
autorização ou convênio”.

O projeto tem relatório favorável 
da senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) (Ag.Senado).

O salário dos senadores e depu-
tados federais poderá ser reduzi-
do e fi xado em R$ 26.723,13, que 
era o valor vigente até dezembro 
de 2014. A proposta do senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ), na 
forma de projeto, teve voto favo-
rável do relator Roberto Requião 
(PMDB-PR) e está pronta para 
votação na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE). Atualmente, 
o subsídio dos membros do Con-
gresso Nacional é de R$ 33.763, 
valor 12,6 vezes superior ao 
rendimento médio do brasileiro, 
como destaca Lindbergh. 

Ele aponta ainda as demais 
vantagens à disposição dos 
parlamentares: apartamento 
funcional ou, alternativamente, 
um auxílio moradia no valor de 
R$ 5.500 por mês; direito a um 
salário extra no início e a outro no 
fi nal do mandato, a título de ver-
ba indenizatória para despesas 
com mudança; planos de saúde 
e odontológico vitalícios e sem 
limites de gastos, extensivos aos 
familiares; carro ofi cial, com mo-
torista e verba de gasolina; cotas 
de passagem aérea ou reembolso 
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Câmara pode votar ainda hoje 
a proposta de reforma política

A proposta de reforma política é o destaque da pauta do Plenário da Câmara a partir de hoje (22)

vereadores. Atualmente eleitos 
pelo sistema proporcional, em 
que a defi nição dos represen-
tantes depende da votação 
obtida pelos candidatos e pelas 
legendas, esses políticos seriam 
eleitos pelo sistema majoritário 
em 2018 e em 2022; e, nas 
eleições seguintes, apenas os 

deputados contariam com o 
sistema distrital misto.

O sistema majoritário para 
eleições proporcionais ficou 
conhecido como “distritão” por-
que um estado equivaleria a um 
único distrito. No distrital misto, 
metade dos representantes 
eleitos seriam os mais votados 

nos distritos, com subdivisão a 
ser defi nida em lei, e os demais 
seriam escolhidos por uma lista 
preordenada pelos partidos po-
líticos. Qualquer item do texto 
precisa do voto favorável de 308 
deputados. A proposta deverá 
ser votada em dois turnos na Câ-
mara e no Senado (Ag.Câmara).

Comissão do Congresso deve agilizar 
aprovação de projetos em segurança pública

ristas e, como medida principal, 
veda a acomodação de presos 
em número superior à capaci-
dade do estabelecimento penal.

Sobre a proposta de reforma 
política que deve ser votada 
hoje no plenário da Câmara, Eu-
nício voltou a afi rmar que é um 
defensor do parlamentarismo. 
Disse que tem percebido, por 
suas andanças em cidades do 
interior, que as pessoas desejam 
o sistema distrital misto. Ele 
admitiu que tem receio de que o 
sistema chamado distritão, que 
acaba com o voto proporcional 
para a eleição de deputados, 
se torne algo defi nitivo, quan-

do deveria ser apenas uma 
transição. 

Eunício Oliveira garantiu 
que não pautará no Senado 
qualquer proposta que fale em 
doação oculta de campanha. 
Ele exaltou a atuação do atual 
presidente do TSE, ministro 
Gilmar Mendes, que, segundo 
ele, “segurou” a criação de 20 
novas legendas, que em sua 
opinião tornaria o país ingo-
vernável. “Não podemos fazer 
reforma política para uma 
única eleição. Não podemos 
fazer uma reforma apenas 
para agradar quem está dentro 
da Casa”, destacou (ABr).

Abertura de escolas nos fi ns de semana para 
atividades esportivas

não ao Legislativo a iniciativa 
para dispor sobre a organização 
e o funcionamento da adminis-
tração pública.

Vecci, no entanto, optou por 
uma emenda que condiciona 
a abertura da escola à prévia 
aprovação no projeto político 
pedagógico do estabelecimento 
de ensino. “É extremamente 
importante que a abertura 

das escolas se dê associada a 
propostas pedagógicas e acom-
panhamento que potencializem 
educacionalmente a utilização 
da estrutura da escola”, disse o 
relator, ao propor a emenda. O 
projeto tem caráter conclusivo 
e ainda será analisado pelas 
comissões de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Maia defende sistema que dê mais responsabilidades ao Parlamento

Comissão do Senado analisa 
redução do salário de parlamentares

de despesas com combustível de 
aeronave própria; cotas para con-
tratação de serviço de segurança 
privada e para ressarcimento de 
gastos com alimentação e com 
Correios; e plano de aposenta-
doria especial.

“Todos esses benefícios e 
privilégios vão na contramão do 
arrocho e do sacrifício que esse 
Parlamento quer impor à socie-
dade brasileira. Nesse contexto, 
como medida prioritária, os par-
lamentares precisam começar 
cortando na própria carne, por 
meio da redução dos próprios 
salários. Mais do que o impacto 
orçamentário e o simbolismo que 
envolve a medida proposta, essa 
é uma questão de coerência”, 
ressaltou Lindbergh.

No entendimento do relator, o 
projeto de Lindbergh é “revesti-
do de profunda moralidade, de 
elevado sentido ético e humano, 
de uma clara manifestação de 
solidariedade aos brasileiros, 
especialmente aos brasileiros 
mais pobres, nesta conjuntura 
tão difícil da vida nacional” (Ag.
Senado).



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

Prolixidade é um vício de 

linguagem que consiste 

em usar muitas palavras 

para traduzir uma só 

ideia. Se alguém fala 

por muito tempo, vale-

se de muitas palavras, 

porém transmite muitas 

informações, instruções, 

ideias enfi m, não está 

cometendo esse vício. 

Entretanto, se usa cinco 

palavras onde duas 

seriam sufi cientes, 

comete-o

A palavra prolixidade tem 
sua origem no termo lati-
no prolixus que, por sua 

vez, vem de pro- à frente, mais 
a base do verbo liquere, fl uir, 
escorrer. Nesse sentido, tem por 
sinônimo o vocábulo verborra-

gia, palavra formada por hibri-
dismo – isto é, por termos de 
línguas diferentes – : verbum, 
latim, com o sentido de palavra 
e rhégnumi, grego, que signifi ca 
o mesmo que liquere: escorrer, 
fl uir. Há outro sinônimo, ainda 
mais esquisito e até cacofônico 
(de kakós, ruim, mau e phonós, 
som. Daí vem o nome de outro 
vício de linguagem, a cacofonia, 
que ocorre quando do fi nal de 
uma palavra e o início de outra, 
surge uma terceira de som 
ridículo ou torpe: por cada; a 
touca dela; sempre tinha...). 
É a palavra logorreia, formada 
toda em grego, pela soma de 
logos, palavra, mais o mesmo 
verbo, visto acima, rhégnumi.  

A causa da prolixidade muitas 
vezes é a tautologia, palavra 
que deriva do grego tautologos, 
repetição do que já foi dito.

No último dia 15 de agosto, a 
doutora Elisângela Smolareck, 
juíza da 5ª Vara do Trabalho de 
Brasília, Tribunal Regional do 
Trabalho, 10ª Região, fez algo 
que muitos gostariam de fazer: 
“deu castigo” a um advogado 
do Banco do Brasil por sua 
prolixidade! Na audiência que 
então presidia, a magistrada 
se indignou com a defesa por 
ele apresentada: “O objeto da 

inicial não comporta uma 

defesa de 113 páginas, o que 

constitui desrespeito ao Poder 

Judiciário, tão abarrotado 

de processos (especialmente 

contra a reclamada), em que 

o juiz precisa ater-se aos ele-

mentos realmente necessários 

ao deslinde da lide”

Para a juíza, “a arte de es-

crever importa também em 

se saber condensar o que é 

realmente importante e útil 

ao leitor” que, no caso, seriam 
o advogado ex-adverso, – da 
parte contrária – e o julgador.

Em razão disso, a magistrada 
concedeu ao advogado do Ban-
co “o prazo de 5 dias para re-

apresentação da defesa em no 

máximo 30 páginas, sob pena 

de incorrer em multa por ato 

atentatório da dignidade da 

Justiça, fi xada em R$ 30 mil, 

sujeita a execução imediata”.

O caso lembra outro episódio 

jurídico. O do advogado de de-
fesa que, vangloriando-se, disse 
ao juiz da causa: “fi z a defesa de 

meu cliente em 75 laudas, de-

monstrando sua inocência”. 
O magistrado, impassível, res-
pondeu: “se o senhor precisou 

de 75 laudas para defender 

seu cliente, eu já desconfi o de 

sua inocência”!

O excesso de palavras – escri-
tas ou faladas – é um erro pra-
ticado por muitas pessoas. Até 
por desconhecerem algumas re-
comendações. Uma, bem antiga, 
está expressa neste provérbio-
-advertência dos latinos: “Esto 

brevis et placebis”: sê breve 
e agradarás. A verdade é que 
depois de algum tempo ouvindo 
alguém falar compulsivamente 
ou lendo texto excessivamen-
te longo, entopem-se nossos 
ouvidos ou cansam-se nossos 
olhos e, partir daí, ouvidos ou 
olhos nada mais transmitem ao 
cérebro. Os neurotransmissores 
se fatigaram ou enfastiaram...

Outra recomendação vem 
do próprio Mestre Jesus: “... 

não useis de vãs repetições, 

como os gentios, que pensam 

que por seu muito falar serão 

atendidos”. Isso deixa claro que 
nem mesmo Deus tem paciência 
para suportar os logorreicos... 

A propósito, Atos dos Após-
tolos conta, no capítulo 20, 
a partir do versículo 7, que o 
apóstolo São Paulo proferia um 
longo discurso, indo noite aden-
tro. Então, um jovem chamado 
Êutico, que estava junto a uma 
janela no terceiro andar, dormiu 
e despencou ao solo, sendo tido 
por morto. Paulo, entretanto, 
chegou-se junto dele e disse 
“Não vos perturbeis, porque 

sua alma ainda está nele”, e 
o levantou vivo...

Nos cursos de Comunicação 
e Oratória que tenho ministra-
do para grupos ou empresas, 
também faço alguns lembretes, 
como este, de Guy de Maupas-
sant: “Seja o que for que se 

pretenda dizer, há apenas 

uma palavra para expressá-

-lo; apenas um verbo para 

animá-lo e apenas um adjeti-

vo qualifi cá-lo”.  Isso signifi ca 
que o conhecimento da língua, 
o domínio do vocabulário e a 
capacidade de aplicar a palavra 
certa no lugar certo geram a 
mais extraordinária qualidade 
de qualquer comunicação: a 
concisão, em que se diz APE-
NAS o que deve ser dito. Não 
havendo esse conhecimento, o 
recurso é usar muitas palavras 
na tentativa de transmitir algu-
ma coisa, criando aquilo que se 
chama circunlóquio!

Também gosto de lembrar 
estes dois: 
 – Quando a boca é maior do 

que a cara, é sinal de que 
não sobrou espaço para o 
cérebro!

 – Excesso de palavras sugere, 
sempre, escassez de ideias!

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 
Advogado e Jornalista. É Autor do 

livro “Falar Bem é Bem Fácil”,
e membro da Academia Cristã de 

Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

A 
prolixidade 
castigada...
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AUMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE
Empresa é obrigada a aceitar atestado de amamentação de 15 
dias da funcionária após o término de licença maternidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOCIEDADES SIMPLES SÃO OBRIGADAS A PAGAR O PRÓ-LABORE?
Não há menção em lei previdenciária indicando que a sociedade 
simples ou qualquer outro tipo de sociedade seja obrigada a ter 
pró-labore, a única informação que há na lei previdenciária é que se 
houver o pagamento de pró-labore, a livre escolha do empresário, 
haveria a contribuição previdenciária, nos termos do artigo 9º, 
inciso XII, letra “c” da IN RFB nº 971/2009.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PESSOA JURÍDICA
MEI cuja atividade é professor de língua estrangeira, emite nota 
fiscal para pessoa jurídica, também optante pelo simples nacional 
deve efetuar a retenção do INSS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COTAS DE APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS
Associação sem fins lucrativos com 30 funcionários, quantos deve ter 
de menor aprendiz; estagiário e pessoas com dificuldade, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA COMPENSAÇÃO ANTECIPADA DE EMENDA DE FERIADOS A 
EMPRESA DEVE PAGAR O VALE REFEIÇÃO DO DIA COMPENSADO?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos 
que se no dia da emenda do feriado não haverá trabalho e a compen-
sação ocorrerá em dia de normal de jornada de trabalho o VR do dia 
compensado não deverá ser concedido.

PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
Ajuda de custo pago na folha possui incidência de encargos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Winkel Consultoria e Participações S.A.
CNPJ/MF 18.687.284/0001-00

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado       

 2016 2015 2016 2015        
Ativo  (reapre-  (reapre-
Circulante  sentado)  sentado)
Caixa e equivalentes de caixa 736 - 2.208 288
Contas a receber de clientes - - 253 -
Tributos a recuperar 2 2 16 18
Adiantamento a fornecedores - - 6 34
Partes relacionadas 76 - 35 -
Demais contas a receber 5 - 5 -        
 819 2 2.523 340        

Não Circulante
Títulos e valores mobiliários - - 10 24
Demais contas a receber - 128 - 128        
 - 128 10 152        
Investimentos 5.018 3.852 - -
Imobilizado 2 - 29.831 17.501
Intangível 43 - 43 -        
 5.063 3.852 29.874 17.501        

Total do Ativo 5.882 3.982 32.407 17.993        

 Controladora Consolidado        
 2016 2015 2016 2015        
Passivo  (reapre-  (reapre-
Circulante  sentado)  sentado)
Empréstimos e fi nanciamentos - - 362 170
Fornecedores 41 - 727 193
Obrigações trabalhistas 5 - 9 2
Obrigações tributárias 2 1 214 76
Partes relacionadas 3 - 248 1.054        
 51 1 1.560 1.495        
Não Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos - - 897 305
Passivo fi scal diferido 69 69 69 69        
 69 69 966 374        
Patrimônio Líquido
Capital social 4.500 3.750 4.500 3.750
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital 521 1 521 1
Reserva legal 52 - 52 -
Reservas de lucros 689 161 908 161        
 5.762 3.912 5.981 3.912        
Participação de acionistas 
 não controladores - - 23.900 12.212        
 - - 23.900 12.212        
Total do Patrimônio Líquido 5.762 3.912 29.881 16.124        
Total do Passivo e do 
 Patrimônio Líquido 5.882 3.982 32.407 17.993        

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

São Paulo, 30 de junho de 2017.   A Diretoria

  Adiantamento
  para Futuro     Participação de

  Capital Social Aumento Reserva Reservas Prejuízos  Acionistas Não    
 Subscrito Á Integralizar de Capital Legal de Lucros Acumulados Total Controladores Total                  
Saldos em 31 de Dezembro de 2014 2.730 (2.593) - - - (1) 136 - 136                  
Aumento de capital conforme AGE de 16/12/2015 1.770 - - - - - 1.770 - 1.770
Integralização de capital - 1.843 - - - - 1.843 - 1.843
Lucro líquido do exercício - - - - 163 - 163 123 286
Constituição da reserva de capital - - 1 - (1) - - - -
Compensação prejuízos acumulados - - - - (1) 1 - - -
Participação de acionistas não controladores - - - - - - - 12.089 12.089                  
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 4.500 (750) 1 - 161 - 3.912 12.212 16.124                  
Integralização de capital - 750 - - - - 750 - 750
Adiantamento para futuro aumento de capital - - 520 - - - 520 - 520
Lucro líquido do exercício - - - - 580 - 580 1.477 2.057
Constituição da reserva legal - - - 52 (52) - - - -
Participação de acionistas não controladores - - - - - - - 10.430 10.430                  
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 4.500 - 521 52 689 - 5.762 24.119 29.881                  

Demonstrações dos Resultados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
 Controladora  Consolidado       

2016 2015 2016 2015       
 (reapresentado)  (reapresentado)

Receita Operacional Líquida - - 5.048 808
Custo - - (2.104) (239)       
(=) Lucro Bruto - - 2.944 808       
(+/-) Receitas/(Despesas) Operacionais
Despesas administrativas e comerciais (127) (15) (411) (356)
Outras receitas (despesas) operacionais (128) 204 22 204
Resultado da equivalência patrimonial 835 31 - -       

580 220 (389) (152)       
(=) Lucro antes do Resultado Financeiro 580 220 2.555 656
(+/-) Resultado Financeiro
Despesas fi nanceiras - (1) (74) (25)
Receitas fi nanceiras - 16 42 46       

- 15 (32) 21       
(=) Resultado antes das Provisões Tributárias 580 235 2.523 677
Imposto de renda e contribuição social - (72) (466) (152)       

- (72) (466) (152)       
(=) Lucro Líquido do Exercício 580 163 2.057 525
Lucro Atribuível aos:
Acionistas controladores 580 163 580 163
Acionistas não controladores - - 1.477 123       
(=) Lucro Líquido do Exercício 580 163 2.057 286       
Lucro por Ação no Final do Exercício - R$
Lucro por ação básico e diluído 0,129 0,043   

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)        

 Controladora Consolidado        
 (reapre- (reapre-
 sentado) sentado)
 2016 2015 2016 2015        
Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 580 163 2.057 286
Depreciações - - 1.983 512
Resultado de equivalência 
 patrimonial (835) (31) - -        
 (255) 132 4.040 798        
(Aumento)/Redução de Ativos
Contas a receber de clientes - - (253) -
Impostos a recuperar - (2) 2 (18)
Adiantamento a fornecedores - - 28 (34)
Despesas antecipadas - - - -
Aplicações de longo prazo - - 14 (24)
Outros 123 - 123 -
Partes relacionadas (76) - (35) -        
 47 (2) (121) (76)        
Aumento/(Redução) de 
 Passivos
Fornecedores 41 - 534 193
Obrigações tributárias 1 70 138 145
Obrigações sociais 5 - 7 2
Partes relacionadas 3 - (806) 1.054        
 50 70 (127) 1.394        
Caixa Líquido (Aplicado)/
 Proveniente de Atividades 
 Operacionais (158) 200 3.792 2.116
Atividades de Investimentos
Controladas e coligadas (1.008) (3.821) - -
Imobilizado - - (14.313) (18.013)
Intangível (45) - (45) -
Recebimento de dividendos 676 - - -        
Caixa líquido (Aplicado)/
 Proveniente de Atividades 
 de Investimentos (377) (3.821) (14.358) (18.013)        
Atividades de Financiamentos
Integralização de capital 750 2.593 750 2.593
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital 521 1.020 521 1.020
Empréstimos e fi nanciamentos - - 785 475
Participação de não controladores - - 10.430 12.089        
Caixa Líquido (Aplicado)/ 
 Proveniente de Atividades 
 de Financiamentos 1.271 3.613 12.486 16.177        
Aumento ou Redução Líquido 
 em Disponibilidade 736 (8) 1.920 280
Modifi cações nas 
 Disponibilidades Líquidas
Saldo no início do exercício - 8 288 8
Saldo no fi nal do exercício 736 - 2.208 288        
Aumento ou Redução Líquido 
 em Disponibilidade 736 (8) 1.920 280        

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

As demonstrações fi nanceiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

Diretoria
 Paulo Souza Queiroz Figueiredo Marko Jovovic
 Diretor Presidente Diretor

Carlos Roberto Bertola
Contador CRC1SP085590/O-0

Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de Reais)
  Controladora  Consolidado        
 2016 2015 2016 2015        
  (reapresentado)  (reapresentado)
Lucro do exercício 580 163 2.057 525
Resultados abrangentes - - - -        
Resultado abrangente total 580 163 2.057 525        
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores 580 163 580 163
Acionistas não controladores   1.477 123        
Resultado abrangente total 580 163 2.057 286        

AC Administração de Bens S.A.
CNPJ nº 07.834.796/0001-27 - NIRE 35.300.327.594
Extrato da Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Data/Hora/Local: 02/08/2017, às 10 horas, sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente -
Andréa Cochrane; Secretário - Léo Wallace Cochrane Júnior. Convocação e Publicação: Dispensada. Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: Alteração da sede da companhia da Rua Marechal Bittencourt, 379, para a Rua Tabapuã,
422, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04533-001. Desta forma o Artigo 2º do Estatuto Social da companhia, passa a vigorar
com a seguinte e nova redação: A sociedade tem sede e foro em São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, 422, conjunto
91, Itaim Bibi, CEP 04533-001, podendo abrir e encerrar filiais no país ou no exterior, conforme deliberação da
diretoria. Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. Data: SP, 02/08/2017. Mesa: (aa)
Presidente-Andréa Cochrane; Secretário-Léo Wallace Cochrane Junior. Acionistas Presentes: Andréa Cochrane e
Léo Wallace Cochrane Júnior. JUCESP nº 376.841/17-5 em 16/08/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

 COOPERATIVA HABITACIONAL
 MIRANTE CAETANO ÁLVARES

Av. Mandaqui, 122 – Bairro do Limão – São Paulo – SP
CNPJ/MF 05.598.051/0001-80 - NIRE 35400074507

Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária
Em conformidade com o Artigo 52 do Estatuto Social e publicação em 22/08/2017 no Jornal
Empresas e Negócios, ficam convocados os Srs.(as) Associados (as) da Cooperativa Habita-
cional Mirante Caetano Álvares, para Assembléia Geral Ordinária á realizar-se no dia 17 de
Setembro de 2017 às 07:30h em primeira convocação de 2/3 (dois terços) do número de coo-
perados; em segunda convocação ás 8:30h, com a presença de metade mais um dos coopera-
dos ou ainda em terceira convocação às 9:30h, com a presença de no mínimo 10 (dez) Coope-
rados, tendo como local as dependências do Salão de Festas do Condomínio, sito a Aveni-
da Mandaqui, nº 122 – Bloco 3 – Bairro do Limão – SP, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do dia: 1. Eleição para o cargo de Conselho Fiscal para o período de 17/10/2017 a
16/10/2018; 2. Ratificação da Ata que aprovou as contas do exercício 2010 da assembleia
realizada no dia 27/03/2011; 3. Discussão e votação de redução do valor das cotas/unida-
des 11, 13 e 21 do bloco 3; 4. Discussão e votação de eventual inscrição no ato da assem-
bleia por aqueles que já são cooperados com integralização do valor das cotas 11, 13 e 21
do bloco 3 em até 72 horas contados do término da Assembléia; 5. Discussão e votação
de rateio para pagamento de ações judiciais. Os Currículos dos candidatos ao Conselho Fis-
cal estarão disponíveis com os membros do Comitê Eleitoral e podem ser solicitados pelos e-
mails joelribeiroleo@gmail.com e/ou pcsena@gmail.com e/ou paulo.apss@bol.com.br ou pesso-
almente de 22/08/2017 até o último dia útil antes da Assembléia Geral das Eleições. Para
efeito de cálculo de quorum de instalação, o número de associados é 246. Os Cooperados em
atraso com as obrigações financeiras junto a CHMCA, não poderão votar na Assembleia.
São Paulo, 21 de Agosto de 2017. Diretora Presidente Ana Maria Saes da Silva.

4ª Vara Cível – Regional I – Santana – SP. 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO 

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados ROSA VIEIRA MORATTO (CPF: 053.740.388-42) bem como de seu cônjuge 
GUESINO MORATTO FILHO, (CPF: 010.804.188-30), e do credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, (CNPJ: 00.360.305/0001-04), e 
demais interessados, expedido na Ação de Cumprimento de Sentença nº 0105845-77.2007.8.26.0001, em trâmite na 04ª Vara Cível do Foro Regional I 
de Santana, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA SANTANA (CNPJ: 67.353.904/0001-71). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ 
SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em 
condições que segue:  
1. IMÓVEL: Apartamento sob nº 13, localizado no 1º andar do Bloco “B”, do CONDOMÍNIO PIAZZA SANTANA, situado à Rua Plinio Colas, nº 278, 

em Lauzane Paulista, no 8º Subdistrito-Santana, desta Capital, contendo a área útil de uso exclusivo de 62,54m², área comum de 48,24m² e 
área total construída de 110,78m² e a fração ideal de 0,45967% no terreno; cabendo-lhe o direito ao estacionamento de um veículo de passeio, 
em local indeterminado, na garagem coletiva do referido condomínio. Contribuinte Municipal: 071.464.0161-8 (A.M). Matrícula nº 70.255 do 3º 
CRI/SP. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme R.2(29/11/1991) hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal; Av.3(01/07/2014) - 
Penhora Exequenda.  

2. AVALIAÇÃO: R$ 365.938,90 (JULHO/2017 - Conf. Atualização realizada no dia 07/08/2017 pelo site: www.aasp.org.br).  
3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 180.000,00 (31/05/2017 – CONFORME ATA DA AGO). 
4. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
5. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 25/09/2017, às 15h00min, e termina em 28/09/2017, às 15h00min e; 2ª Praça começa em 

28/09/2017, às 15h01min, e termina em 18/10/2017, às 15h00min. 
6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais 

condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, 
ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 
e email: contato@zukerman.com.br 

Ficam os executados ROSA VIEIRA MORATTO, bem como de seu cônjuge GUESINO MORATTO FILHO e do credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos 
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 07 de 
agosto de 2017. 
 
 
 
 
 

(11)  22184--00900        ||        WWW.ZZUKERMAN.COM.BR  
 PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

O prazo para registrar a escolha vai até 
o dia 4 de setembro. O registro da 
escolha deve ser feito pelo diretor 

da escola no Sistema do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE). 

As resenhas e informações das coleções 
aprovadas para o Programa Nacional do Li-
vro Didático (PNLD) podem ser acessadas 
no Guia de Livros Didáticos 2018, que está 
disponível no portal eletrônico do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). A escola deve selecionar duas 
opções de coleções de cada componente 
curricular, de editoras diferentes. 

Caso não seja possível a aquisição dos livros 
da primeira opção, o FNDE vai adquirir as 

Professores e coordenadores já podem 

acessar o Guia de Livros Didáticos 2018 

para escolher os títulos que serão usados 

no ano que vem.

Escolas já podem escolher livros didáticos 
que serão utilizados no ano que vem

Os livros didáticos que serão utilizados pelos alunos do ensino médio a partir do próximo ano letivo já 
podem ser escolhidos pelos professores, diretores e coordenadores das redes públicas de ensino

obras da segunda opção. Depois de processar 
os pedidos feitos pelas escolas, o FNDE vai 
negociar a compra das obras com as editoras 
e, em função da escala de compra, negociar 
preços abaixo dos praticados no mercado.

A partir de 2019, o PNLD terá ciclos de 
quatro anos, e não mais de três, como é 
atualmente. Outra mudança é que, a partir 
de 2019, os livros dos anos iniciais passarão 
a ser consumíveis, ou seja, todos os livros 
de 1º ao 5º anos passarão a ser do aluno, 
não precisando ser devolvidos ao fi nal do 
ano letivo. Os professores da educação 
infantil e de educação física passarão a 
compor o PNLD, recebendo livros pela 
primeira vez (ABr).
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Especial
Fotos: Divulgação

Heloisa Cristaldo/Agência Brasil

No início deste mês, a jovem foi a vencedora do concur-
so de beleza Miss Cadeirante, etapa Distrito Federal. 
Além de vencer a disputa, mostrou a importância da 

autoestima. Cercada por estigmas e preconceitos, a vida da 
mulher cadeirante pode ser exemplo de força e superação. 
Três mulheres contam como aprenderam a lidar com sua 
nova condição e a valorizar as pequenas conquistas do dia 
a dia.

“O concurso caiu como uma luva, me deu objetivos de 
vida que eu não tinha antes. Agora, vou fazer um curso 
de moda, quero ser referência de estilo”, conta. A jovem 
sonha em concluir uma graduação na área e abrir a própria 
grife de roupas.

Além da moda, Kallyna compartilha suas experiências 
diárias em um canal no Youtube. Na plataforma, a jovem 
detalha exercícios e terapias que as ajudam no resgate 
de seus movimentos e também na sua feminilidade. Nos 
vídeos, dá dicas de maquiagens, superação e autoestima 
para seus seguidores.

“Por incrível que pareça, as pessoas se tornam muito 
melhor depois de sofrerem um acidente. É um divisor de 
águas na vida. Quando estou triste, me dou o direito de 
passar um dia triste, apenas um dia. Eu choro, enxugo as 
lágrimas e no outro dia já levanto bem. Penso que tenho 
todos os outros dias para ser feliz. Mas para isso, autoestima 
é fundamental. Eu valorizo a minha vida e inclusive sou até 
mais social do que antes”, descreve Kallyna.

A jovem foi escolhida entre quinze concorrentes como 
miss por um time de 13 jurados entre médicos, psicólogos 
e fi sioterapeutas. Em novembro, representará o Distrito 
Federal na etapa nacional 
do concurso. “A limitação 
do movimento não pode ser 
a limitação da vida”.

Mãe 
Cadeirante

A rotina das mães bra-
sileiras não costuma ser 
uma tarefa simples para 
administrar: escola, creche, 
alimentação e diversão. Jo-
velina Oliveira, de 29 anos, 
paraplégica há sete anos, 
enfrenta os mesmos desa-
fi os ao criar seus dois fi lhos 
e ainda dribla, com muita 
dedicação, a limitação dos 
seus movimentos. “Ao descobrir que estava paraplégica, 
achei que tinha morrido e não tinha sido enterrada”, conta.

Jovelina teve o segundo fi lho, quando já usava cadeira de 
rodas, e hoje, divorciada, administra sozinha a rotina deles. 
“Tive que reaprender tudo. Foram alguns anos e muita fé, 
mas redescobri a sexualidade, a mulher que estava dentro 
de mim e eu mesma estava matando. Uma mulher na cadeira 
de rodas pode ser bonita, desde que tenha amor-próprio. 
Quando eu entendi isso, passei por uma transição da mulher 
que era andante para a cadeirante. Descobri que enquanto 
há vida, há esperança.”, diz. A jovem fi cou paraplégica ao 
ser atingida por cinco tiros após discussão com uma vizinha.

“Quando meu segundo fi lho nasceu, eu já era cadeirante. 
A vida precisa ter sentido. Não posso parar, tenho muitos 
planos. Ainda quero fazer faculdade e escrever um livro 

De concurso de miss
a maternidade, cadeirantes

contam como resgataram autoestima
A vida da artista plástica Kallyna Sampaio mudou completamente quando, aos 22 anos, sofreu um acidente de 
carro. Há dois anos, o capotamento e a fratura da cervical deixaram a jovem tetraplégica, seu amigo que dirigia o 
veículo morreu na hora. O trágico acidente não impediu Kallyna de seguir em frente

contando a minha história, falar dos tabus a respeito da 
sexualidade da cadeirante. A gente precisa saber que é 
possível superar as difi culdades”, explica.

Empatia
Há seis anos, Stefanny Fernandes Freitas, de 25 anos, 

sofreu um acidente de trânsito e também fi cou paraplégi-
ca. De carona na moto de um amigo, foi atingida por outro 
carro quando o sinal fechou. Ao todo, foram 30 dias de 
internação entre a vida e a morte.

Durante o período de tratamento, foi descoberto um tumor 
raro, no canal entre umbigo e a bexiga. Como era inicial e 
assintomático, Stefanny provavelmente não teria descoberto 

o câncer caso não tivesse sofri-
do o acidente. “Pela gravidade 
do tumor, eu poderia morrer 
em dois anos, caso não tivesse 
descoberto naquele momen-
to. Só isso já me ensinou a ver 
tudo que passei de uma outra 
forma”, conta.

Stefanny se redescobriu 
como uma mulher bonita 
depois do acidente ao par-
ticipar de sessões de ma-
quiagem com uma amiga e, 
atualmente, faz da própria 
maquiagem a sua profi ssão. 
“Ela me resgatou. Além de 
me cuidar, eu vendo beleza 
e autoestima para outras 
pessoas. O cadeirante ainda 

sofre muito preconceito. Mas eu saio, faço festas. De tanto 
me falarem que eu era bonita, acreditei”, diz. “Essa expe-
riência me ensinou muito sobre empatia, como me colocar 
no lugar do outro. Me fez também querer ajudar, porque 
eu recebi muita ajuda”, completa.

Terapia
O resgate da autoestima e a redescoberta do corpo da 

mulher passam por um processo, que muitas vezes depende 
da ajuda profi ssional de um psicólogo. Segundo a doutora 
em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade de 
Barcelona e membro do Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), Daniela Zanini, o tratamento é fundamental no 
auxílio da restituição da autoestima, na redescoberta da 
sexualidade, assim como em atividades como trabalho, 
relações com fi lhos e a reinserção social.

“O processo de adaptação 
é muito signifi cativo e depen-
dendo de como ela lida, terá 
um maior nível de bem-estar. 
Caso contrário, a mulher 
pode desenvolver transtornos 
como quadros depressivos, 
ansiedade ou mesmo fobia 
social”, explica a psicóloga.

Segundo Daniela Zanini, o 
protocolo de tratamento in-
clui um “processo de luto”, em 
que a mulher compreende a 
perda de mobilidade e a valo-
rização da vida. “Todos esses 
processos com perdas signi-
fi cativa, a gente trabalha o 
processo de luto, que não e só 
quando a pessoa morre. É re-
fente a processos simbólicos 
de encerrar um determinado 
processo da vida e iniciar um 
outro, que implica, inclusive, 
novas formas de adaptações 
ao mundo”, afi rma.

Cercada por estigmas e preconceitos, a vida da mulher cadeirante pode ser exemplo 
de força e superação.
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“O primeiro momento é o luto, a perda da mobilidade desse 
membro, da perda de alguns aspectos da independência 
funcional. Mas, posteriormente, é importante trabalhar 
os recursos que essa pessoa dispõe para adaptar. O que 
acontece algumas vezes é que a gente se acostuma tanto 
a um modelo de vivência, que não consegue pensar em 
outras formas”, aponta.

“É importante focar 
em aspectos positivos, 
não naquilo que perdeu. 
Mas no que ela ainda 
tem e como, a partir dos 
recursos que ainda tem 
preservado, pode se 
adaptar a nova condição 
de vida. A partir de uma 
adversidade, é comum 
se descobrir competên-
cias, habilidades, pessoas 
significativas na vida, 
e esse acaba sendo um 
processo de aprendiza-
gem”, completa.

A psicóloga explica ainda que a sexualidade tende a 
ser recuperada quando a mulher compreende o aspecto 
de forma mais ampla. “A sexualidade é muito mais que o 
ato sexual em si, e nesse sentido que pode até ter fi cado 
comprometido aspectos específi cos, mas ela ainda tem uma 
gama de outras questões que pode acionar para exercer 
sua sexualidade. Uso da criatividade, intimidade, o que 
pode ser um caminho para novas descobertas e até mais 
intimidade com o parceiro”, avalia.
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Cinco dicas práticas para 
reuniões de análise de 
desempenho efi cazes

Como extrair o melhor 

de seus colaboradores? 

De que forma entender 

o valor de cada 

funcionário para as 

rotinas de seu negócio? 

Qual o melhor caminho 

para integrar equipes 

em prol do alcance dos 

objetivos estratégicos de 

uma organização?

Estas são algumas das 
perguntas que fazem 
parte do dia a dia de um 

gestor devidamente envolvido 
com a coordenação de equipes 
e em busca de extrair o melhor 
de cada um dos membros de 
seu time.

Para responder tais ques-
tões, entretanto, é preciso, 
antes de tudo, saber avaliar 
seus colaboradores de uma 
forma efi ciente, visando ali-
nhar com eles exatamente o 
que sua empresa reserva e 
espera de seus desempenhos. 
Desta forma, será possível 
corrigir eventuais falhas na 
condução das atividades do 
negócio e desenvolver uma 
cultura organizacional forte e 
bem direcionada.

Pensando nisso, no artigo 
de hoje separei algumas di-
cas para auxiliar os colegas a 
implementar um modelo de 
reunião de análise de desem-
penho mais assertivo e que 
propicie melhores resultados 
para a empresa como um todo. 
Acompanhem! 

01.  Estabeleça critérios 

de avaliação

Antes de analisarmos o de-
sempenho de um funcionário 
ou de determinada equipe, é 
preciso estipular a partir de 
quais critérios desenvolverei 
tal análise. Um dos modelos 
mais utilizados atualmente 
consiste na Avaliação 360º 
Graus, em que o colaborador 
é avaliado por todos aqueles 
que mantem alguma relação 
profi ssional com o funcionário: 
gerente, líderes, pares, colegas 
e até mesmo clientes. 

Em uma reunião de desem-
penho, um panorama geral 
desta avaliação pode ser apre-
sentado ao colaborador, com o 
intuito de fomentar feedbacks 
assertivos que o conduzam a 
um melhor exercício de sua 
função.

02.  Avalie o impacto 

do colaborador para a 

organização

Cada vez mais, é consenso 
nas companhias modernas, 
a importância da integração 
entre os departamentos de um 
negócio de modo a favorecer 
as conquistas dos objetivos 
estratégicos da empresa. 

Neste sentido, em uma 

reunião de análise de desem-
penho, é fundamental que o 
gestor aponte para o colabo-
rador o que se espera dele 
dentro do contexto integral 
da organização e estimule-o 
a manter uma comunicação 
aberta tanto com seus pares, 
quanto com os integrantes de 
outros setores e equipes. 

03.  Seja claro e forneça 

análises construtivas

Da mesma forma que se es-
pera uma comunicação aberta 
entre colaboradores e equi-
pes, o gestor deve fomentar 
uma conversa bastante clara 
nos processos de análise de 
desempenho. Na verdade, ele 
deve servir como um modelo 
de inspiração para a abertura 
do diálogo na empresa. O 
importante aqui é fornecer 
avaliações construtivas, que 
apontem sucessos e eventu-
ais falhas, sempre propondo 
caminhos para que se extraia 
o melhor do funcionário.

04.  Otimize o tempo

Reuniões devem servir como 
um ponto de alinhamento vi-
sando a conquista de objetivos, 
correções de rota e indicações 
do que está caminhando corre-
tamente. Quando são dispersas 
e tomam demasiado tempo do 
colaborador, elas acabam por 
interferir na produtividade da 
empresa e sequer auxiliam 
como fonte de feedback. 

Sendo assim, crie métodos 
para tornar suas reuniões de 
análise de desempenho mais 
objetivas. Isso pode ser feito, 
por exemplo, por meio da 
utilização de checklists que 
servirão de base de apoio para 
as reuniões. 

05.  Implemente a 

avaliação contínua

Por fi m, a reunião de análise 
de desempenho deve ser ape-
nas uma parte de um processo 
de avaliação contínua e diária 
dos seus colaboradores. Afi -
nal de contas, será por meio 
dos indicadores extraídos no 
cotidiano da organização, que 
se poderá avaliar realmente 
o quão produtivo e efi ciente 
tem sido um funcionário ao 
longo de sua jornada em uma 
empresa.

Com todas essas indicações 
aqui expostas, temos con-
dições de apontar um norte 
para a melhoria dos processos 
de uma empresa e do desem-
penho de nossas equipes. É 
tarefa do gestor indicar este 
caminho, tendo sempre em 
mente o sucesso do negócio. 

(*) É cofundador, sócio e atual 
diretor de operações da JExperts. 

Tem mais de 18 anos de experiência 
no mercado de tecnologia, com 
sólido conhecimento em gestão 

de processos com foco em 
metodologias direcionadas para a 

excelência na entrega de produtos e 
serviços.

Michael Cardoso (*)

News@TI
NZN lança The BRIEF, vertical sobre 
negócios em tecnologia

@O brasileiro é carente por informação sobre negócios em 
tecnologia. É o que revela uma pesquisa realizada pela NZN 

Intelligence, plataforma de pesquisa e inteligência da NZN, um dos 
principais players em soluções para publicidade e comunicação do 
mercado. Segundo o levantamento, 91% dos entrevistados buscam 
informações sobre tecnologia e negócios por meio de sites especializa-
dos. Mas 69% das pessoas que participaram da pesquisa afi rmam não 
encontrar conteúdo com o mesmo tipo de qualidade em plataformas 
brasileiras (www.thebrief.com.br/).

Galinha Pintadinha alcança a marca de
10 bilhões de views 

@Sucesso absoluto na internet em todo o mundo e o primeiro 
canal do YouTube Brasil a atingir com 5 bilhões de views, a 

Galinha Pintadinha conquista um novo recorde e supera 10 bilhões 
de visualizações totais – levando em consideração os números dos 
canais ofi ciais em português e dos internacionais: espanhol, inglês 
norte-americano, inglês britânico, italiano, francês e japonês. Essa 
somatória representa um marco inédito para produções brasileiras 
na plataforma de vídeos do Google e coloca a Popó como principal 
destaque no seu segmento. E já existem negociações para exportar a 
série até para China. Os clipes da Galinha Pintadinha, que completa 
11 anos de criação em dezembro, já fazem parte do dia a dia infantil. 
Sua musicalidade 100% nacional incentiva o c0-viewing,ou seja, a 
interação das crianças e seus pais, tios e avós assistindo juntos aos 
vídeos. "É com muita satisfação que representamos o Brasil nessa 
posição. Fazemos com todo o amor para encantar e ensinar os peque-
nos que são apaixonados pela Galinha Pintadinha", explica Juliano 
Prado, um dos criadores da marca (www.galinhapintadinha.com.br).

Basta abrir a revista de negó-
cios ou o jornal especializado 
mais próximo para perceber 
que existe um enorme buzz em 
torno das startups. O mercado 
para esse tipo de empreen-
dimento está aquecido e o 
número de pessoas dispostas 
a desenvolver projetos nessa 
área é cada vez maior. 

Nesse contexto, existem 
algumas precauções que pre-
cisam ser tomadas do ponto 
de vista jurídico:

  
1. Formalize 

corretamente o acordo 

entre os fundadores:

É importante deixar claro, desde o princípio, a participação 
de cada sócio no empreendimento, bem como os papéis que 
cada um exercerá e a forma como serão tomadas decisões 
conjuntamente. Para evitar problemas futuros, tudo deve ser 
formalizado. Não basta ter uma boa ideia, é preciso ter uma 
boa empresa.

  
2. Constitua legalmente sua empresa:

Startups, inclusive aquelas em fase pré-operacional, devem 
estar devidamente registradas (possuir CNPJ) e com tipo 
societário defi nido. Essa medida aumenta a credibilidade do 
empreendimento e protege o patrimônio pessoal dos sócios de 
eventuais dívidas da empresa, aumentando em muitos casos a 
possibilidade de acesso a fontes de fi nanciamento.

  
3. Documente todas as receitas e despesas e recolha 

os tributos corretamente: 

Empreender no Brasil é um grande desafio, em que o 
registro contábil e a apuração dos tributos são importantes 

etapas. Entretanto, as star-
tups que conseguem vencer 
essas etapas aumentam con-
sideravelmente suas possi-
bilidades de crescimento e 
perenidade. 

4. Esteja preparado 

para receber aportes de 

investidores:

Existem muitos investido-
res-anjo, fundos de investi-
mento e grandes empresas 
dispostos a investir em star-
tups. Ser escolhido por eles 
é o grande desafi o. Seguir os 
conselhos acima, certamente 

aumentará suas chances. Conhecer a linguagem do mercado 
é fundamental: tenha projeções de receitas, conheça as pers-
pectivas do setor para médio e longo prazo e, é claro, treine 
seu pitch incessantemente. Convém destacar a diferenciação 
do discurso quando o empreendedor consegue falar sobre a 
modelagem do negócio, inclusive nas dimensões tributária 
e societária.

 
5. Avalie formas alternativas de começar o negócio:

 Andar sozinho por muito tempo torna a caminhada mais 
difícil. Atualmente, é possível considerar alternativas que 
amenizam as agruras dos primeiros passos. Considere co-
meçar a empreender por meio de incubadoras, aceleradoras 
e/ou espaços de co-working. Também há a possibilidade de 
criar um projeto que conecte sua startup com uma média ou 
grande empresa (corporate venture), conforme a natureza da 
solução desenvolvida.

(Fonte: Wagner Arnold Fensterseifer, advogado
da Pactum  Consultoria  Empresarial).

Cinco conselhos jurídicos para quem 
deseja começar uma startup

Thiago Regis (*)
 

Indo na direção contrária, 
a companhia diminuiu a 
estimativa para o avanço do 

mercado publicitário e compra 
de mídia de 10,4% para 5,7%. 

 
A redução do valor se dá de-

vido ao cenário econômico atual 
do país, que trouxe altos índices 
de desemprego à população. 
Em contrapartida, o incremen-
to da publicidade digital ocorre 
por ser uma alternativa palpável 
devido às opções de custo e 
alcance. O Inbound Marketing, 
por essência, é democrático. A 
criação de conteúdo pode ser 
realizada tanto por grandes 
empresas quanto pequenos 
negócios, podendo atingir ex-
celentes resultados em ambos, 
mesmo sem efetuar grandes investimentos. 

 
Inbound Marketing como carro-chefe

O conceito não é novidade e foi popularizado nos Estados Unidos 
em 2009 após o lançamento do livro de Brian Halligan e Dharmesh 
Shah, intitulado “Inbound Marketing: seja encontrado usando o 
Google, a mídia social e os blogs”. A partir daí, se multiplicou 
pelo mundo todo. A tática consiste em criar conteúdo relevante, 
visando atrair potenciais clientes para o blog ou site da empresa 
e, a partir daí, desenvolver todo o trabalho de relacionamento 
por meio de material personalizado e autoral.

 
Como produzir conteúdo signifi cativo? 

1. Defi na seu público: O primeiro e mais importante passo 

Inbound Marketing é o mais 
novo aliado das empresas que 

querem sair da crise econômica
Conforme levantamento da eMarketer, empresa especializada em pesquisas envolvendo marketing, o 
segmento de Marketing Digital deverá apresentar um crescimento de 15%, totalizando US$ 3,36 bilhões 
investidos, se comparado com o ano anterior

é defi nir quem será o seu público-alvo. Com base no target, é 
possível adequar a linguagem, o tom e o formato do conteúdo. 
Adaptar a empresa ao consumidor é o novo modelo de negócios, 
fazendo com que a comunicação da companhia atue da mesma 
maneira.

 
2. Elabore estratégias: O Inbound Marketing pode ser re-

alizado de diversas maneiras. Mais interessante do que apostar 
em todas as vertentes é defi nir estratégias e saber os melhores 
momentos para utilizar cada formato. Atualmente, os vídeos 
estão em evidência. Por serem dinâmicos, o conteúdo pode ser 
mais abrangente e a forma de trabalhar os leads – potenciais 
clientes – pode ser mais efetiva.

 
3. Mensure os resultados: Uma das grandes vantagens 

do Marketing Digital em relação à publicidade tradicional é a 
possibilidade de analisar os resultados. Por meio de ferramen-
tas, é possível saber qual o poder de penetração de um ou mais 
conteúdos e analisar o que funciona melhor em determinado 
momento, sendo possível estudar as conclusões e elaborar novas 
estratégias mais assertivas com base nos erros e acertos come-
tidos na fase anterior.

 
(*) É CEO da agência da Pílula Criativa, Thiago Regis é designer com 

especialização em Marketing Digital, Search Engine Optimization (SEO) e 
inteligência de Inbound Marketing para novos negócios. Sempre de bom humor, 

ele é um verdadeiro estrategista das redes sociais e domina a arte da criação 
de Sites, Landing Pages, Lojas Virtuais, Links Patrocinados, E-mail Marketing 

e Infográfi cos. Entusiasta das novas tecnologias e dono de um espírito 
empreendedor, Regis também é fundador da DroneVIP, uma empresa sediada 

em São Paulo com soluções para fotos e fi lmagens aéreas com a utilização de 
dispositivos não tripulados.

SAP FORUM BRASIL nos dias 12 e 13 de setembro
Dias 12 e 13 de setembro, a SAP Brasil 

realiza a 21a edição do SAP Forum Brasil. 
Este ano, o evento mostra que o futuro 
prometido pelas inovações tecnológicas já 
chegou. Além de palestras e sessões sobre 
os mais importantes temas atuais, cases de 
sucesso e show cases vão comprovar que as 
tendências de mercado já se transformaram 
em negócios digitais graças a novas e acessíveis 
plataformas e soluções. No ano passado, mais 
de 8 mil pessoas participaram do encontro no 
Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Desde sua primeira edição, o SAP Forum 
Brasil mostra a importância de uma constante 
inovação para os negócios de empresas de todos 
os portes. Nos últimos anos, a transformação 

digital foi tema dominante do evento que, nesta 
edição, traz resultados concretos de setores 
que já trilham a nova jornada tecnológica e 
usufruem de seus resultados para os negócios.

“Nosso objetivo principal é mostrar como 
as novas tecnologias, como Big Data, Machi-
ne Learning, IoT, Blockchain e Inteligência 
Artifi cial já estão alavancando a inovação, a 
reinvenção e a transformação de negócios 
em grandes, médias e pequenas empresas”, 
destaca Odélia Avny, gerente de Marketing 
da SAP Brasil. Para isso, o evento vai contar 
com grandes nomes do mercado, clientes e 
os principais executivos locais e globais da 
companhia, que estarão à frente de palestras, 
show cases e mais de 400 sessões de conteúdo.

As sessões do SAP Forum Brasil 2017 estarão 
divididas em grandes categorias, como Tecnolo-
gia e Plataformas, Compras, Finanças, Recursos 
Humanos, Cadeia de Suprimentos e Marketing e 
Vendas, entre outras. O evento será aberto por 
um Congresso que já tem confi rmados, entre 
outros palestrantes, Flavio Pripas, diretor do 
Cubo. Entre outros executivos globais da SAP 
estarão presentes: Pat Bakey, presidente da SAP 
Industries; Jennifer Morgan, presidente para 
Americas e APJ de Global Customer Operations, 
e Mala Anand, presidente global de SAP Leo-
nardo e Data & Analytics. Todos vão participar 
de bate-papos sobre transformação digital e o 
portfólio SAP Leonardo. Para se inscrever e 
mais informações, acesse www.sapforum.com.br
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CALOTEIRO
TADEURD
HOTREE
ASSAREC

HECATOMBE
BBNOEL
ATOAEMU

DORRIGORL
BODASRA

SAPOTEAR
ROPARTE
ASTURIAS

(?)
Schmidt, 
apresen-

tador 

Pensar 
insisten-
temente 

em
Patativa
do (?): o
Poeta do
Sertão

Árvore, 
em inglês

Matança
humana

(fig.)

Cada item
arrolado

no
inventário

Maneira
de viver

do ocioso

Significa
"Boa", na
sigla LBV

(?) no
corpo,

sintoma
da dengue

(?)
Johnson,
ator e co-
mediante

A primeira
máquina
industrial

Dupla do vôlei de praia feminino que
ganhou a medalha de prata na Rio 2016

Ordem de embarque
em um navio

Insípido
(bras. SP)

Partícula sem carga
elétrica (Fís.)

Interjeição
de enfado

Deve ser evitado 
em sala de aula

Mau
pagador
(bras.)

"Josie e
as (?)",
desenho
animado
(1970)

(?) Nutels, 
sanitarista
Camareira

(bras.)
Ave aus-
traliana
Achar

saboroso

Comuni-
dade

autônoma 
do norte da
Espanha

Rondônia
(sigla)

Plutônio
(símbolo)
Porção de
um todo

Festa de 
casamento
Anfíbio de

brejos

Divisão de
presídios

A hora
decisiva

Litro
(símbolo)

Fiasco
(bras.)Objetou

Marca da
educação

militar

3/dor. 4/tree. 6/assaré. 8/astúrias — gatinhas. 9/hecatombe. 11/todos a bordo. 14/uso de celulares.
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Esta terça é o primeiro dia da lunação. Lua faz um bom aspecto com Mercúrio logo cedo de manhã e facilita a comuni-

cação. Marte em bom aspecto com Saturno leva a agir e a focar os objetivos no trabalho. A tarde pode ser mais tensa e um 

tanto confusa. A Lua em aspecto negativo com Netuno aconselha a não deixar de lado as emoções, mas sim usa-las em 

nossas ações práticas. Às 19h21 o Sol ingressa em Virgem e começa um período em que procuramos o aperfeiçoamento 

dos talentos e do trabalho mais difícil e árduo. À noite a Lua em bom aspecto com Plutão renova as energias.
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Muita facilidade para fazer e manter 
bons relacionamentos. Tome cui-
dado com as falsidades, o ciúme, a 
posse e os excessos no apego a bens 
materiais. A tarde pode ser mais 
tensa e um tanto confusa. À noite 
a Lua em bom aspecto com Plutão 
renova as energias. 84/384 – Verde.

Terá segurança e harmonia no 
ambiente em que vive se mantiver 
a rotina. Pode contar com o apoio 
e a cooperação dos amigos para o 
que goste de fazer. Não acredite em 
coisas impossíveis, mas trabalhe para 
realizar um sonho ou desejo que per-
siga há muito tempo. 42/542 – Azul.

Com o Sol na casa da família fi que 
junto dos pais, fi lhos e irmãos. A Lua 
em aspecto negativo com Netuno 
aconselha a não deixar de lado as 
emoções, mas sim usa-las em nossas 
ações práticas. À noite a Lua em 
bom aspecto com Plutão renova as 
energias. 84/784 – Amarelo.

O Sol na casa três dá mudanças 
e com isso a sua vida fi nanceira 
melhora. A relação intima promete 
momentos de muito prazer sexual. 
Procure o diálogo com as pessoas, 
mas seja diplomata evite palavras 
duras que podem afastar as pessoas. 
56/556 – Branco.

Um novo ciclo de vida se inicia tra-
zendo novas oportunidades e maior 
motivação. Momento muito favo-
rável aos empreendimentos novos, 
negócios importantes. Mantenha a 
palavra sobre o que foi combinado 
antes e siga seu rumo sem mudar 
muita coisa depois da metade da 
tarde. 81/881 – Amarelo.

Aproveite para realizar viagens e 
comemorar o dia de seu aniversário, 
pois terá satisfação social e amorosa. 
Aprimore seu modo de agir e comu-
nique-se com todos à sua volta de 
forma direta e prática. O momento 
é bom para traçar metas e objetivos. 
90/390 – Verde.

Neste dia seu dia favorável da semana 
poderá obter ganhos a mais e receber 
benefícios. Irá alcançar uma posição 
fi nanceira mais estável se persistir. 
Dedique-se a sua carreira e a tudo o 
que começou sem mudar nada à tarde 
e à noite e irá acertar.  65/665 – Verde.

Lua faz um bom aspecto com Mer-
cúrio logo cedo de manhã e facilita 
a comunicação. Marte em bom 
aspecto com Saturno leva a agir e a 
focar os objetivos no trabalho. Tenha 
calma no fi nal do dia ao lidar com 
amigos e colegas devido as palavras 
mais duras.. 43/743 – Azul.

Há nesta manhã uma propensão a 
encarar as atividades de forma a acer-
tar. Olhe adiante e acredite mais em 
suas ações. Às 19h21 o Sol ingressa 
em Virgem e começa um período em 
que procuramos o aperfeiçoamento 
dos talentos e do trabalho mais difícil 
e árduo. 78/778 – Marrom.

As coisas podem não sair como pla-
nejadas, ou podem estar baseadas 
em falsos julgamentos, e pior, não 
dar em nada. Mantenha uma atitude 
positiva diante de obstáculos que são 
criados pela difi culdade de diálogo. 
Há neste dia uma propensão a errar, 
cuidado. 68/768 – Branco.

O Sol em Virgem na casa sete irá 
provocar o surgimento de novas 
sociedades e parcerias. Prepare-se 
para tomar decisão, mantendo-
se em silêncio e refl etindo mais. 
Rompimentos, porém, também 
acontecem repentinamente na 
vida social, sendo preciso evitá-los. 
93/793 – verde.

Use a autoconfi ança, evitando cer-
to desequilíbrio mental que pode 
atrapalhar a vida nesta fase mais 
delicada. Dar valor demasiado aos 
detalhes tira oportunidade de am-
pliar e melhorar a vida. Dedique-se 
a um trabalho criativo e terá um 
bom retorno dele até o fi nal de ano.  
56/856 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 22 de Agosto de 2017. Dia de Nossa Senhora Rainha, São 
Felipe Benício, São Timóteo, São Fabriciano, Santo André de Fiésole, 
São Mauro, e Dia do Anjo Aladiah, cuja virtude é a saúde. Dia das 

Vocações Leigas, Dia Nacional do Folclore, Dia do Excepcional, 

e Dia do Supervisor de Educação. Hoje aniversaria o cineasta Ruy 
Guerra que faz 86 anos, o comediante Ary Toledo nascido em 1937, o 
ator Tarcísio Filho que nasceu em 1964, o ator Rodrigo Santoro que 
chega aos 42 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste último dia e grau é orgulhoso, prático e alta-
mente intuitivo. Honesto, trabalhador, com capacidade para liderar tem 
uma personalidade carismática e profunda capacidade de compreender 
as pessoas. Tem boa disposição física, um coração bom e forte e uma 
vida social intensa. A imaginação é a sua principal ferramenta de tra-
balho, mesmo que se dediquem a atividades mais concretas. Em geral 
têm uma visão bem aguçada podendo dedicar-se a vida política. Na 
verdade o que mais o atrai mesmo é às relações íntimas. Reservado, 
se preocupa com o bem estar dos outros, mas nunca perde o seu jeito 
desconfi ado e realista.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos. 
Ataque signifi ca perda de algum amigo ou parente. Pren-
dê-lo, indica vitória sobre uma situação ou inimigo, que 
será afastado. Ser bandido representa força de vontade 
e que conseguirá vencer suas difi culdades. Números de 
sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Simpatias que funcionam
Para proteger sua família: Coloque em 1 envelope 
as fotos de todos os familiares e, em outro, as pétalas 
de 1 rosa amarela e de 1 branca. Guarde os 2 envelopes 
dentro de 1 Bíblia durante 3 dias. Recoloque as fotos 
no lugar de costume, reze 3 Credos e 3 Salve-Rainhas. 
Coloque as pétalas das rosas em 1 bacia e derrame 2 litros 
de água sobre elas. Todos da família devem molhar as 
mãos e passar esse preparado nos braços e nas pernas. 
Os envelopes e as pétalas devem ser jogados no lixo. 
Use a bacia novamente depois de lavada.
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Cinema brasileiro 
Estreia hoje o fi lme com mais 

efeitos visuais do cinema bra-
sileiro. “Malasartes e O Duelo 
com a Morte” tem 700 planos 
com efeitos o que corresponde 
a 50% do fi lme. A direção é de 
Paulo Morelli. A O2 Pós, braço da 
produtora O2 Filmes dedicado a 
pós-produção e efeitos especiais, 
mobilizou um time de 100 artistas 
durante dois anos nesse projeto. 
Em algumas cenas, os atores 
Jesuíta Barbosa, Julio Andrade, 
Vera Holtz e Leandro Hassum 
foram construídos digitalmente 
pela equipe. Em outra, Jesuíta 
Barbosa contracena com mais 
de um milhão de velas que foram 
animadas e reagem aos movimen-
tos do ator. Com orçamento total 
de R$9,5 milhões, “Malasartes” 
contou com R$ 4,5 dedicados ao 
trabalho de pós. Para saber mais 
sobre os efeitos, acesse este vídeo 
exclusivo que mostra os basti-
dores dessa produção. (https://
we.tl/vVClFE4XSD).
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Comédia 
Escrito e interpretado por 

Marcelo Medici o espetáculo 
Cada um com seus Pobrema já 
é considerado um clássico na 
carreira do ator. Com direção de 
Ricardo Rathsam, Medici inter-
preta oito personagens hilários 
e surpreende com sua agilidade 
e talento de mudar radicalmente 
de expressão e voz. Figuras já 
conhecidas do grande público 
como o corinthiano Sanderson 
(presente no programa Vai Que 
Cola, do Multishow), o último 
mico-leão-dourado do mundo, a 
vidente Mãe Jatira  (famosos em 
vídeos no youtube e programas 
de TV), a apresentadora infantil 
Tia Penha entre outros fazem 
parte desse sucesso, que estreou 
em 2004.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Sextas e sábados às 21h e aos 
domingos às 19h. Ingressos: Sextas R$ 
70 e R$ 50, sábados R$ 90 e R$ 50 e aos 
domingos R$ 80 e R$ 50. Até 10/09.

Documentário conta a história dos 30 anos da banda 

de heavy metal brasileira mais famosa

no mundo a Sepultura. 

O documentário “Sepultura Endurance”, distribuído 
pela O2 Play, da O2 Filmes, será exibido na oitava edição 
do World Cinema Amsterdam, que acontece até dia 26 
de agosto na Holanda. O festival apresentará neste ano 
fi lmes da América Latina, Ásia e África em exibições 
especiais e ao ar livre. Desde que foi lançado no mês 
de maio, em uma sessão exclusiva com a banda no 
The Regent, em Los Angeles, “Sepultura Endurance” 
vem mobilizando os fãs em sessões concorridas. Em 
junho, 70 salas de cinemas de norte a sul do Brasil 
participaram do “Dia Sepultura”. Além do lançamento 
do fi lme na Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa 
Rica, Panamá, Colômbia, Perú, Chile e México que 
contou com a parceria entre a distribuidora e a rede 
Cinépolis. A banda formada nos anos 80 é um dos raros 
casos de sucesso de crítica e de público desde a sua 
criação, atravessando as fronteiras do País e ganhando 
o mundo em turnês que arrastam multidões. Veja o 
trailer (goo.gl/SLUws4).

Vapors of Morphine

A Morphine, nome 
originário da primeira 
formação da banda 
que nasceu nos 
Estados Unidos nos 
anos 90, é precursora 
do estilo “low rock” e 
já contava, à época, 
com instrumentos 
incomuns para o 
gênero; saxofone e 
baixo de duas cordas 
acompanhado de 
bateria

Com rápida ascensão, a 
banda sofreu um golpe 
com o falecimento de 

seu líder, o vocalista Mark 
Sandam, em 1999. Do luto, 
surge uma nova formação, 
já com o nome atual; Vapors 
of Morphine. Na nova fase, 
os membros originais Dana 
Colley (sax) e Jerome Deu-
pree (bateria), se uniram ao 

Internacional
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guitarrista Jeremy Lyons que, 
após participações cada vez 
mais constantes com o duo 
e o claro entrosamento de 
ambos, viu na VOM sua nova 
morada. Juntos, produziram 

arranjos inventivos e únicos a 
partir do saxofone elétrico, que 
lembra o som produzido pelas 
guitarras de Jimi Hendrix. As 
músicas do Vapors of Morphine 
unem melodias psicodélicas da 

África Ocidental ao noise rock 
e delta blues. 

Serviço: Cine Joia, Praça Carlos Gomes, 
82, Liberdade. Quinta (21/09) às 22h. Ingres-
sos: Lote 1, R$ 60 e R$ 30 (meia) e Lote 2, 
R$ 80 e  R$ 40 (meia).

Documentário

Renovação
Reveja o que você tem agora.
À medida que você revê o seu passado e o seu presente, você é 
mais capaz de ver o caminho do futuro que está atualmente em sua 
trajetória. Este é o melhor momento para escolher algo diferente se 
não estiver encontrando satisfação em seu atual caminho, ou fazer 
um novo compromisso com ele. A escolha é sua. Lembre-se, contu-
do, que, muitas vezes, você desiste antes de estar prestes a ver a 
manifestação destes sonhos.
Deixe de lado o medo ou a preocupação, pois eles são os maiores 
obstáculos a transpor. Faça algo que expanda os seus horizontes. É 
o momento de ver que o propósito na vida é experienciá-la, assim, 
viva plena e completamente. Comprometa-se a entender a sua vida 
e a vivê-la ao máximo e atualize a sua perspectiva.
O Mantra para hoje é: “Entendo que o propósito da vida é experienciar 
e que o futuro é brilhante e cheio de oportunidades.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Divulgação

A cantora e atriz Kiara Sasso retorna com o show “Silhuetas”. O show 
criado para celebrar os 30 anos de carreira da atriz, cantora, diretora e 
produtora. Despida de qualquer personagem, Kiara interpreta canções 
de musicais em que integrou o elenco, e outras que a infl uenciaram e 
relembra com doçura e bom humor diversas fases de sua trajetória. 
Acompanhada por quatro músicos, com direção musical de Guilherme 
Terra, Kiara interpreta mais de 20 canções relembrando diversas per-
sonagens de clássicos como Home, de A Bela e a Fera;Think of Me, de 
O Fantasma da Ópera; I Have Confi dence, de A Noviça Rebelde; The 
Winner Takes It All, de Mamma Mia; entre outras surpresas.

 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Quarta (24) às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 60.

Celebrando

Kiara 

Sasso
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: SILVIO CLEBER MENDES LIMA, profissão: enfermeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/09/1977, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Silvio de Sousa Lima e de 
Maria Alzenira Mendes Lima. A pretendente: ROSICLEIDE MORAIS LEAL, profis-
são: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: Soure - PA, data-nascimento: 
13/04/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Maria do Socor-
ro Morais Leal. R$ 11,55

O pretendente: JOSÉ CARLOS FLAVIANO RITO, profissão: aderecista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/04/1972, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Antonieta Rito. O pretendente: 
FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS, profissão: garçon, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Maceió - AL, data-nascimento: 19/09/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Renaldo José da Silva e de Maria de Fátima dos Santos 
Silva. R$ 11,55

O pretendente: IGOR CAVALCANTI, profi ssão: gerente comercial, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/04/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ivan Carlos Mesquita Cavalcanti e de Rita de 
Cassia Gracioso Cavalcanti. A pretendente: BRUNA ALMEIDA SILVA, profi ssão: ge-
rente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/05/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Almeida 
Silva e de Maria Jose Almeida Silva. R$ 11,55

O pretendente: FRANCISCO FERREIRA PEREIRA, profi ssão: técnico operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/08/1976, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Severino Pereira da Silva e de Mar-
ly Ferreira Pereira. A pretendente: KATHLEEN MORAIS, profi ssão: gerente comer-
cial, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 24/01/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Conceição Ferreira Morais e de 
Terezinha Maria de Jesus Morais. R$ 11,55

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSE JOÃO DA SILVA, profissão: manobrista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Escada - PE, data-nascimento: 30/10/1983, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, filho de João Franquelino da Silva e de Rita Antonia 
da Conceição. A convivente: SIMONE PEREIRA DE FREITAS, profissão: copeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/11/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Paulo Belo de Freitas e de 
Maria Pereira Inacio. Obs.: Faço saber que pretendem converter em Casamento 
sua União Estável e apresentaram os documentos exigidos pelo art 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro. R$ 11,55

O convivente: ALAN DA SILVA SAMPAIO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Luz - BA, data-nascimento: 17/01/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Elias Sampaio e de Francisca Reis da Silva. A convi-
vente: JOSENILDA BEATRIZ DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de saladeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Timbaúba - PE, data-nascimento: 16/07/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Joaquim dos Santos e de Beatriz 
Maria dos Santos. Obs.: Faço saber que pretendem converter em Casamento sua 
União Estável e apresentaram os documentos exigidos pelo art 1525 do Código Civil 
Brasileiro. R$ 11,55

O convivente: RAPHAEL RODRIGUES FRADE, profi ssão: analista de projetos, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Santos - SP, data-nascimento: 27/01/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Rodrigues Frade Junior e de Sônia 
Maria Arcanjo Frade. A convivente: FERNANDA MARIA COSTA FERREIRA, profi ssão: 
militar do exército, estado civil: solteira, naturalidade: Pojuca - BA, data-nascimento: 
01/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mário Custódio Fer-
reira e de Tânia Maria Costa Ferreira. Obs.: Faço saber que pretendem converter em 
Casamento sua União Estável e apresentaram os documentos exigidos pelo art 1525 do 
Código Civil Brasileiro. R$ 11,55

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: ANTONIO MARCO PEREIRA DE ARAUJO, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, mecânico, nascido em Jequié - BA, aos 25/04/1976, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Melo de Araujo e de Rita Pereira de Araujo; A 
pretendente: VALDICLEIDE MARIA BATISTA, nacionalidade brasileira, solteira, assis-
tente administrativo, nascida em Paudalho - PE, aos 06/10/1975, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeci Batista Filho e de Maria José de Sousa.

O pretendente: CLÁUDIO RODRIGUES COELHO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
auxiliar de produção, nascido em Raul Soares - MG, aos 05/06/1964, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudionor Augusto Coelho e de Maria Servalina 
Rodrigues Coelho; A pretendente: ROSANGELA ALVES DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, nascida em Galiléia - MG, aos 13/03/1974, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vantuil José dos Santos e de Maria Sebastiana Alves.

O pretendente: IZAEL LOPES RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, estoquista, 
nascido em Brumado - BA, aos 26/08/1970, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Misael Souza Ribeiro e de Alice Barbosa Lopes; A pretendente: ROSI-
NEIDE BASTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, agente comunitário de 
saúde, nascida em Distrito Cavunge, Município Ipecaetá - BA, aos 23/03/1972, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gonçalves de Oliveira e de 
Rosalina Bastos de Oliveira.

O pretendente: ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
manobrista, nascido em Pereira Barreto - SP, aos 05/10/1972, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anisio Alves de Oliveira e de Silvandira Vitoria Alves de 
Oliveira; A pretendente: MARIA ANTONIA DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Caxias - MA, aos 17/09/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Hilton Cabral dos Santos e de Maria Nazaré da Silva.

O pretendente: MARCIO CRISTIANO LIMA BRAGA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
professor, nascido em Fortaleza - CE, aos 26/02/1981, residente e domiciliado e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Natalina Lima Braga; A pretendente: 
RUTH SILVA SOARES, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida em São 
Paulo - SP, aos 27/07/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Raimundo Silva Soares e de Solange Maria da Silva Soares.

O pretendente: LEONARDO VIRGILIO CASSULATTI, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, encarregado de obras, nascido em Pirassununga - SP, aos 29/07/1979, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Virgilio Cassulatti e de Lires 
Aparecida Landgraf Cassulatti; A pretendente: GABRIELA BARBOSA DE ANDRADE, 
nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, nascida em São Paulo - SP, aos 03/11/1976, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Amaro Teixeira de Andrade 
e de Maria de Lourdes Barbosa de Andrade.

O pretendente: RAFAEL SILVA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, divorciado, cozi-
nheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 03/05/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Avilino Ferreira de Souza e de Atonezia Marques da Silva Souza; 
A pretendente: ISLANE MOREIRA NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, 
cabeleireira, nascida em Jequié - BA, aos 18/11/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Evandro Nunes Nascimento e de Simone Moreira Nascimento.

O pretendente: JOSÉ WELLINGTON DA SILVA MARIANO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, ofi cial de refrigeração, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Edson Mariano e de Maria Vera 
da Silva; A pretendente: DAIANY PEREIRA COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 10/04/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcio Renato Costa e de Maria Lena Pereira Costa.

O pretendente: JONATHAS CANEDO BUORSCHIET ANTONIO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, palestrante, nascido em São Paulo - SP, aos 21/03/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Antonio e de Lucia Maria Buorschiet Antonio; A 
pretendente: MONIQUE QUEIROZ DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de saúde bucal, nascida em Jequié - BA, aos 22/12/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roque Teixeira de Souza e de Madalena Nunes de Queiroz.

O pretendente: MARCELO SOARES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 25/12/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Raimundo da Silva e de Severina José 
Soares da Silva; A pretendente: DANIELLE DO SOCORRO FERREIRA CARDOSO, 
nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, nascida em Capanema - PA, 
aos 05/11/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Aguiar 
Cardoso e de Nazaré do Socorro Ferreira Cardoso.

O pretendente: DANILO DE SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de laboratório, nascido em São Paulo - SP, aos 23/07/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto dos Santos e de Rosangela Maria de Souza; 
A pretendente: ERIKA DOS SANTOS SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de logistica, nascida em São Paulo - SP, aos 09/05/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Lino de Sousa e de Marinalva Araujo dos Santos.

O pretendente: LUIZ FERNANDO ALVES MONTEIRO DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, operador de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 01/04/1981, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista dos Santos e de Terezinha 
Alves Monteiro dos Santos; A pretendente: THAIS PEREIRA DA FONSECA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de controle de qualidade, nascida em São Paulo - SP, aos 17/06/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ilca Pereira da Fonseca.

O pretendente: DOUGLAS JACKSON SANTOS CIRINO, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, técnico de informática, nascido em São Paulo - SP, aos 31/12/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Jackson Reis Cirino e 
de Cleonice Paula dos Santos Cirino; A pretendente: TAMARA CARLOS DOS SAN-
TOS, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 
31/07/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Djalma Jesus 
dos Santos e de Solange Santos Carlos.

O pretendente: ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de empilhadeira, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 07/10/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Liberalino da Silva e de Maria 
Neide de Oliveira da Silva; A pretendente: MIKAELI VELOSO DA SILVA, nacionalida-
de brasileira, solteira, manicure, nascida em Pereiro - CE, aos 02/10/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Veloso de Oliveira e de Aldeni 
Maria da Silva.

O pretendente: RIANDER DA SILVA LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
chaveiro, nascido em São Paulo - SP, aos 10/01/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Soares Lima e de Maria Aparecida 
da Silva; A pretendente: DÉBORA THAYS DO CARMO BRUM, nacionalidade 
brasileira, solteira, manicure, nascida em Caruaru - PE, aos 07/07/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Anisio Rodrigues Brum e de 
Sandra Valéria dos Santos Domingos.

O pretendente: YAGO GEISON DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 11/02/1996, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Maria Aparecida dos Santos; A 
pretendente: DEBORA ARAUJO VIEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de escritorio, nascida em São Paulo - SP, aos 09/02/1998, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Sousa Vieira e de Maria Vania 
Araujo Mendes.

O pretendente: GLAUBER HENRIQUE DE JESUS ALVES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, operador logístico, nascido em Osasco - SP, aos 01/04/1989, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Jose Alves e de Maria de Jesus 
Camargo; A pretendente: BRUNA ALMEIDA SALGADO, nacionalidade brasileira, 
solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 07/09/1989, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Ricardo Batista Salgado e de Maria 
Silva de Almeida Salgado.

O pretendente: CLAUDIO EVANGELISTA NETO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
tapeceiro, nascido em São Paulo - SP, aos 23/01/1969, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Evangelista e de Maria da Silva Evangelista; A 
pretendente: ROSENEIDE ROQUE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, de 
serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 10/10/1972, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Salustiano Roque da Silva e de Maria José 
do Nascimento Roque da Silva.

O pretendente: GILMAR SALERNO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 14/09/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gustavo da Silva e de Lidia Salerno da Silva; 
A pretendente: ARLETE DOS SANTOS MOTA, nacionalidade brasileira, solteira, 
coordenadora de atendimento, nascida em Wagner - BA, aos 14/02/1977, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juvenal Oliveira Mota e de Dorinha 
Mota dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO WELLINGTON OLIVEIRA DE SOUZA, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, manobrista, nascido em Quixeramobim - CE, aos 06/08/1992, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Joscélio Lourenço 
de Souza e de Mariene de Oliveira de Souza; A pretendente: GABRIELE TAMIRIS 
SANTOS SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em 
São Paulo - SP, aos 02/11/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edilson Aragão de Souza e de Rosa Maria dos Santos.

O pretendente: MAURICIO BORBA DOS SANTOS FILHO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, encarregado de estacionamento, nascido em Diadema - SP, aos 04/10/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Borba dos Santos 
e de Eni Viana Borba Santos; A pretendente: PAULA DANIELA SANTOS ROCHA, 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em Francisco Morato - SP, aos 
18/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudinete 
Santos Rocha.

O pretendente: LUCIANO RASPA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Osasco - SP, aos 26/03/1974, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Raspa e de Maria Aparecida Raspa; A 
pretendente: IVETE DOMINGUES BARRETO, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de supermercado, nascida em São Paulo - SP, aos 11/06/1977, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Alirio Sena Barreto e de Irene 
Domingues.

O pretendente: LUCAS MOTA MAGALHÃES, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
de demurrage, nascido em São Paulo - SP, aos 29/01/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Augusto de Toledo Magalhães e de Adriana 
Mota Nascimento; A pretendente: JAMILE NERIS CHAHINE, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de contábil, nascida em São José dos Campos - SP, aos 24/04/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jihad Chahine e de Joana 
Neris de Santana.

O pretendente: GILMAR AUGUSTO CARVALHO LEBRE, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 04/06/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Gilmar Lebre e de Sonia Maria Chaves 
de Carvalho Lebre; A pretendente: FERNANDA RODRIGUES REIS, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 08/04/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adeilton Amaro Reis e de 
Vaniclea Rodrigues Reis.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: BRUNO TAKESHE BIANCONI AMICI, estado civil solteiro, profis-
são administrador de empresas, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
24/12/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Eduardo Bianconi Amici e de Lija Sumie Bianconi Amici. A pretendente: MICHELE 
BIGUETTI GALVÃO, estado civil solteira, profissão administradora de empresas, 
nascida em Jundiaí (2º Cartório) - SP, no dia 31/08/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Maria Galvão e de Tereza Maria 
Biguetti Galvão.

O pretendente: MARCO AURELIO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão consultor, 
nascido nesta Capital, Butantã - SP, no dia 18/08/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abrahão Lincoln e de Gasparina Correia Silva. 
A pretendente: ANDRÉA MONZI RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 22/06/1978, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ederaldo Ayrton Ribeiro e 
de Rosa Maria Monzi Ribeiro.

O pretendente: VINICIUS DONIZETI LONGO, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
fi scal, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 24/11/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Humberto Donizeti Longo e de Claudiceia da 
Silva Longo. A pretendente: PRISCILA LEAL RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em Guarulhos - SP, no dia 14/01/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rodrigues Irmão e de Maria 
Mamedia Leal Rodrigues.

O pretendente: LAERTE SOUZA DAS VIRGENS, estado civil divorciado, profi ssão co-
merciante, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 04/05/1960, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jacon Souza das Virgens e de Maria Rita de 
Souza das Virgens. A pretendente: MARA CRISTINA LEITE, estado civil divorciada, 
profi ssão comerciante, nascida em Presidente Epitácio - SP, no dia 08/11/1967, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Leite Ramos e de Genoveva 
Batista Nunes Leite.

O pretendente: DANIEL JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido em Belo Jardim - PE, no dia 28/09/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro José da Silva e de Margarida Helena da Silva. 
A pretendente: JOSIELMA DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Tomar do Geru - SE, no dia 01/07/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josivaldo Velames de Oliveira e 
de Maria de Fátima Alves dos Santos Oliveira.

O pretendente: RIVANILDO JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, barman, 
nascido em Tracunhaém - PE, aos 07/02/1980, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Severino José da Silva Filho e de Josefa Alexandrino da Silva; 
A pretendente: ANA FLAVIA ALVES, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
caixa, nascida em Marco - CE, aos 31/01/1993, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Raimundo Alves e de Maria Ideusa de Vasconcelos.

O pretendente: JEFFERSON CARDOSO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 27/04/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlito Cardoso dos Santos e de Maria Eunides Rodrigues Santos; 
A pretendente: MARIA LUCIANA NUNES DA PENHA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Jaboatão - PE, aos 19/06/1984, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Daguimar Feliciano Nunes e de Ana Lúcia da Penha.

O pretendente: ELVIO FERREIRA SALES, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Osasco - SP, aos 06/01/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Herly Vieira Sales e de Delfi na Ferreira; A 
pretendente: ALINE DA CONCEIÇÃO NUNES, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Jacobina - BA, aos 24/03/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Francisco Nunes e de Raimunda Francisca da Conceição.

O pretendente: ALMERINDO PEREIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, pintor de construção civil, nascido em Joaíma - MG, aos 15/05/1968, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Mauricio de Oliveira e de Maria 
Pereira de Oliveira; A pretendente: LETÍCIA FERREIRA DOS REIS, nacionalidade bra-
sileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em Casa Nova - BA, aos 14/03/1975, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Narciso José dos Reis e 
de Olga Ferreira dos Reis.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE FERNANDES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
gerente comercial, nascido em Guanhães - MG, aos 19/04/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferrnandes Tito e de Terezinha Fernandes de 
Jesus; A pretendente: TATIELY ELISA DA COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em Coronel Fabriciano - MG, aos 06/01/1990, residente e domiciliada 
em Belo Oriente - MG, fi lha de Raimundo da Costa Passos e de Maria Matozinho de Jesus.

O pretendente: DOUGLAS LOPES MACHADO, nacionalidade brasileiro, solteiro, pro-
motor de vendas, nascido em Santo André - SP, aos 28/03/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fábio Benedito Machado e de Sueli Aparecida Lopes 
Machado; A pretendente: ARIANA SEBASTIANA DIAS FERREIRA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 04/07/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roseli Aparecida Dias Ferreira.

O pretendente: EDUARDO JUSTINO DA CRUZ JÚNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Santo Antonio - RN, aos 05/03/1989, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Justino da Cruz 
e de Erineide de Lima; A pretendente: MONIQUE SUYANE DE OLIVEIRA BEZER-
RA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Palmeira dos Índios - AL, aos 
06/02/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José das Neves 
Bezerra e de Eliete de Oliveira Bezerra.

O pretendente: CLAYTON LOPES CLEMENTE, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
motorista, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 04/01/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson de Melo Clemente e de Nazir Lopes Clemente; A 
pretendente: GISELE DA SILVA FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, professora, 
nascida em Rio de Janeiro - RJ, aos 01/05/1975, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valdelir Ferreira e de Maria Lucia da Silva Ferreira.

O pretendente: JONAS LISBOA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista de 
testes, nascido em São Paulo - SP, aos 05/02/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Nonato Tavares da Silva e de Gerisvanda Torquato 
Lisboa Silva; A pretendente: QUESIA CRISTINA SANTOS DE MOURA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 08/07/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ezequiel Alves de Moura 
e de Vanusa Rosa Santos de Moura.

O pretendente: FRANCISCO GLEBSON GREGORIO DA SILVA, nacionalidade brasi-
leiro, solteiro, funcionário público, nascido em Fortaleza - CE, aos 19/04/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco José Gregorio da Silva e de 
Maria Luzimar Pereira; A pretendente: ROSILÉIA MOREIRA ESTEVÃO, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Itaíba - PE, aos 06/09/1984, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Estevão Irmão e de Rosinete Moreira Estevão.

O pretendente: ARNALDO SANTOS DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de suporte, nascido em Guarujá - SP, aos 10/12/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Jose de Sousa Neto e de Nádja dos Santos 
Sousa; A pretendente: EDIVÂNIA FREIRE VENEGEROLES, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 02/03/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Andrade Venegeroles e de Valdice Francisca Freire.

O pretendente: FELIPE VICTORINO, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de estoque, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/01/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marilene Victorino; A pretendente: ILEIA FELISBERTO DE OLIVEI-
RA, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de classe, nascida em Extremoz - RN, 
aos 27/09/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente 
Felisberto de Oliveira e de Irineia Basílio de Oliveira.

O pretendente: SEBASTIÃO CAMARGO ARANHA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em São João do Ivaí - PR, aos 18/07/1966, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Bejamim de Sousa Aranha e de Maria 
Soares de Camargo Aranha; A pretendente: ZENE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, atendente, nascida em Boquira - BA, aos 16/09/1973, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Liberato Alves da Silva e de Zilda Francisca de Souza.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: JOSÉ BENEDITO DEL CORSO GABRIEL, estado civil solteiro, profi ssão 
produtor de eventos, nascido em Taguaí - SP, no dia 11/03/1970, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Gabriel e de Julia Del Corso Gabriel. O 
pretendente: GARY TOBY HOWES, estado civil divorciado, profi ssão paisagista, nascida 
em Ilford, Inglaterra, no dia 30/11/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Stephen Charles Howes e de Teresa Ann Howes.

O pretendente: RENE WILLIAN DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão separador 
de material, nascido em Franco da Rocha - SP, no dia 22/06/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lucilia Geronimo de Souza. A pretendente: 
JULIANA LIRA COSTA, estado civil solteira, profi ssão técnica em panifi cação, nascida 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 09/06/1992, residente e domiciliada em Guarulhos 
- SP, fi lha de Júlio Cesar da Costa e de Vânia Maria Lira da Costa. Obs.: Edital Recebido 
do Cartório de Guarulhos (1º Subdistrito) - SP.

A pretendente: CAMILA MOREIRA SOARES, estado civil solteira, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida em Penápolis - SP, no dia 17/12/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Soares Bueno e de Noeli Moreira 
Soares. A pretendente: SHEILA DE CASSIA DE AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida em Carapicuiba - SP, no dia 28/11/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gentil Pereira de Aguiar e de Joana 
Soares da Silva Aguiar.

O pretendente: EDSON DE OLIVEIRA BORGES, estado civil divorciado, profi ssão 
consultor, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1965, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Etewaldo de Oliveira Borges e de Iraides Franco Bor-
ges. A pretendente: MARINA FRANCO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
consultora, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/07/1967, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aderbal Almeida dos Santos e de Maria Candida 
Franco dos Santos.

O pretendente: FABRICIO FERRARI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nas-
cido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 11/11/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Celso Ferrari e de Maria Teresa Ferrari. A 
pretendente: FERNANDA DEGILIO ALVES, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 11/09/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Fernando Andrade Alves e de Leila 
Aparecida Degilio Alves.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RICARDO CEBAN THOMÉ, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 07/04/1971, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Thomé e de Ana Maria Ceban Thomé. A 
convivente: JOSEANE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão securitária, nascida 
em Itapetininga (2º Subdistrito) - SP, no dia 04/06/1972, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria de Lurdes Oliveira. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 180, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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: EDILSON JOSÉ DOS SANTOS, solteiro, frentista, nascido em 27/01/1989, 
natural de Abreu e Lima - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
João dos Santos e de Isabel Cristina Gadelha dos Santos; A pretendente: JOSEFA 
VICENTE DE LIMA, solteira, do lar, nascida em 09/06/1981, natural de Passira - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Vicente de Lima e de Severina 
Maria Batista de Freitas.

O pretendente: VALDEMIRO APRIGIO DA SILVA, solteiro, frentista, nascido em 18/07/1979, 
natural de Bezerros - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aprigio Anto-
nio da Silva e de Marizete Maria da Silva; A pretendente: JOSELMA VICENTE DE LIMA, 
solteira, do lar, nascida em 12/06/1977, natural de Passira - PE, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Vicente de Lima e de Severina Maria Batista de Freitas.

O pretendente: FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA ALVES, solteiro, pedreiro, nascido em 
21/08/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Milton Ferreira Alves Filho e de Solange de Sousa; A pretendente: PATRICIA 
MATIAS DE ARAÚJO, divorciada, auxiliar de limpeza, nascida em 01/09/1987, natural 
de Jacobina - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Matias de 
Araújo e de Luzia Matias de Araújo.

O pretendente: HEVERALDO ANDRÉ DE LIMA, solteiro, vigilante, nascido em 
24/11/1975, natural de Timoteo - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Celso André e de Maria Raimunda André de Lima; A pretendente: MARLI 
CÉLIA PESSOA, divorciada, copeira, nascida em 30/03/1964, natural de Mirador - 
PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Armindo José Pessoa e de 
Carmem Maria Rosa Pessoa.

O pretendente: EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA, solteiro, assistente técnico, nascido 
em 27/06/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Gildo Barbosa e de Maria de Lourdes Conceição Barbosa; A pretendente: ÉRICA 
PEREIRA DA SILVA, solteira, estudante, nascida em 29/04/1997, natural de Ferraz de 
Vasconcelos - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alberto 
da Silva e de Vera Rita Pereira da Silva.

O pretendente: EDSON MUNIZ DE SOUZA, solteiro, eletricista, nascido em 09/10/1988, 
natural de Aporá - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Muniz 
dos Santos e de Maria Helena Alves Souza; A pretendente: IVANEIDE PEREIRA DE 
ARAÚJO, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 03/04/1987, natural de Castanhal - 
PA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gerson Nazário de Araújo e de 
Maria Pereira de Araújo.

O pretendente: ALEX SILVA PEREIRA DA COSTA, divorciado, motofretista, nascido em 
02/08/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Manoel Raimundo Pereira da Costa e de Ester Silva Pereira da Costa; A pretendente: 
GIANE MOTA DOS SANTOS, divorciada, enfermeira, nascida em 26/10/1981, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Justiniano 
dos Santos e de Maria Isabel Alves Mota.

O pretendente: SOLICIO VALETE DOS SANTOS, solteiro, vigilante, nascido em 
06/03/1963, natural de Itabuna - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Verona dos Santos e de Dinalva Ninck Valete; A pretendente: MARIA AUXILIA-
DORA DA COSTA, solteira, do lar, nascida em 16/08/1964, natural de Sobralia - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Levindo Severino da Costa e de 
Odete Pimenta da Costa.

O pretendente: JOCSÃ AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA, solteiro, mecânico, nascido 
em 10/11/1989, natural de Cabo de Santo Agostinho - PE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jurandir Pereira de Souza e de Elza Maria Soares de 
Souza; A pretendente: LETÍCIA MASSITA FRANCO DE ARAUJO, solteira, empre-
sária, nascida em 05/10/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Antonio Claudio Franco de Araujo e de Vivian Maria 
Massita Kikuchi.

O pretendente: SANDRO ALVES DE SOUZA, divorciado, cozinheiro, nascido em 
08/01/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Itapecerica da Serra 
- SP, fi lho de Jose Alves de Souza Filho e de Maria de Fatima de Sousa; A pretendente: 
ADRIANA BRAZ, solteira, autônoma, nascida em 12/11/1979, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mario Francisco Braz e de Nair 
Teodoro Braz.

O pretendente: ADALBERTO FAUSTINO DA SILVA, divorciado, educador, nascido em 
07/01/1961, natural de Guaraci - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Faustino da Silva e de Santina Balancieri da Silva; A pretendente: TEREZA MAR-
QUIZINI DA SILVA, divorciada, autônoma, nascida em 07/10/1968, natural de Cruzeiro 
do Oeste - PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Venancio da 
Silva e de Aparecida Marquizini da Silva.

O pretendente: EDVALDO DOS SANTOS CARNEIRO, solteiro, encarregado de 
armador, nascido em 07/11/1973, natural de Araioses - MA, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, filho de Francisco Anisio dos Santos Carneiro e de Maria 
Deuzuite de Souza; A pretendente: MARIA LÚCIA DA SILVA SANTIAGO, solteira, 
auxiliar de enfermagem, nascida em 23/04/1980, natural de Piripiri - PI, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Anchieta Santiago e de Antônia 
Rosa da Silva Santiago.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DE JESUS, solteiro, fi scal de ônibus, nascido em 
06/09/1973, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Vercina Maria de Jesus; A pretendente: FABIANA RODRIGUES DA SILVA, solteira, 
cozinheira, nascida em 31/12/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Alicia Rodrigues da Silva.

O pretendente: CLEBSON SANTOS SOUZA, solteiro, chapeiro, nascido em 22/08/1988, 
natural de Gentio do Ouro - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dão-
nizete Souza e de Iraní Martins dos Santos Souza; A pretendente: MARIA RONICLÉA 
SILVA DOS SANTOS, divorciada, do lar, nascida em 28/08/1987, natural de Mata Grande 
- AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Cicero dos Santos e de 
Marinez Jacinta Silva dos Santos.

O pretendente: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO, divorciado, aposentado, nascido 
em 10/12/1950, natural de Surubim - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Manoel de Oliveira e de Maria Lopes da Silva; A pretendente: MARIA BETÂ-
NIA LIMA, solteira, diarista, nascida em 08/05/1962, natural de Paulista - PE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Jacinto Lima e de Elza Maria Lima.

O pretendente: DAVI GARCIA MENDES, divorciado, mecânico, nascido em 01/09/1970, 
natural de Caiabu - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo José 
Mendes e de Judite dos Santos Garcia Mendes; A pretendente: SORAIA DE CARLA 
SANTOS LUZ, divorciada, auxiliar de enfermagem, nascida em 20/05/1985, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Adilson Antunes 
Luz e de Essia Souza Santos.

O pretendente: WOUDEIGLAN SANTOS, solteiro, técnico em eletrônica, nascido em 
09/04/1974, natural de Pindaré Mirim - MA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Helena dos Santos; A pretendente: SIRLENE PEREIRA DE ALMEIDA, 
solteira, doméstica, nascida em 01/10/1974, natural de Cândido Sales - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião José de Almeida e de Filomena 
Pereira de Souza.

O pretendente: LUCAS LOPES DA SILVA, solteiro, armador de ferragens, nascido em 
30/04/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Maria José Lopes da Silva; A pretendente: RHAÍZA PENHA SANTOS, solteira, operadora 
de caixa, nascida em 03/10/1991, natural de Matinha - MA, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Núbia Penha Santos.

O pretendente: ALEXANDRE RODRIGUES MARINHO, solteiro, operador de call center, 
nascido em 12/01/1996, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Gilvan de Jesus Marinho e de Josefa de Jesus Rodrigues; A pretendente: 
JESSICA SANTOS DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 06/07/1998, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ivanildo Pedro da Silva 
e de Bernadete Santos da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE VILAS BOAS FERREIRA, divorciado, motorista, 
nascido em 20/04/1971, natural de Assis - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de José Roberto Ferreira e de Vera Eunice Vilas Boas; A pretendente: VALY 
DAMASCENO DOS SANTOS, divorciada, entrevistadora, nascida em 23/07/1975, 
natural de Assis - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aparecida 
Damasceno dos Santos.

O pretendente: SILAS HARLLEY SILVA BARBOSA, solteiro, assistente de e-commerce, 
nascido em 10/06/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Paulo Batista Barbosa e de Maria Pereira da Silva Barbosa; A pretendente: 
THATYANA ALBUQUERQUE DE ARAÚJO, solteira, estudante, nascida em 18/12/1996, 
natural de Goiânia - GO, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulino 
Araujo Carneiro e de Lucilene Alves de Albuquerque.

O pretendente: RODRIGO SALES DOS REIS, solteiro, vendedor, nascido em 13/07/1992, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Pereira dos Reis Filho e de Rita de Cassia Sales Reis; A pretendente: PALOMA DE 
SOUZA SANTOS, solteira, vendedora, nascida em 06/07/1994, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Orismar Santos e de 
Lenize Mota de Souza.

O pretendente: PEDRO FELIX VIANA, solteiro, agente de negócios, nascido em 
01/01/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Davi Viana e de Silvane Aparecida Silva Viana; A pretendente: SHEILA OLIVEIRA 
PEREIRA, solteira, assistente administrativo, nascida em 14/11/1987, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luciano Moreira Pereira 
e de Maria das Dores Oliveira.

O pretendente: DANIEL LOURENÇO DA SILVA, solteiro, açougueiro, nascido em 
05/11/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Damião Lourenço da Silva e de Marenilda dos Reis Silva; A pretendente: JULIANA 
MEDEIROS BEZERRA, solteira, balconista, nascida em 12/02/1997, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Edivaldo Bezerra 
e de Aldilene Medeiros Bezerra.

O pretendente: BRUNO CARVALHO GUINOSA, solteiro, estagiário, nascido em 
23/08/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Sergio Yassuaki Guinosa e de Luciene Silva de Carvalho; A pretendente: ÉRICA 
DANIELE PEREIRA OTT, solteira, estudante, nascida em 06/07/1994, natural de São 
Mateus - ES, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wanderlei Ott e de 
Clemilda Pereira Ott.

O pretendente: CARLOS GRACIANO DE LIMA, solteiro, pedreiro, nascido em 24/05/1970, 
natural de Pedra Branca - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fran-
cisco Graciano de Lima e de Maria Solidade de Lima; A pretendente: MIRIAN NEVES 
PINHEIRO, solteira, atendente, nascida em 09/05/1974, natural de Rio de Janeiro - RJ, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Neves Pinheiro e de Mar-
garida de Oliveira.

O pretendente: CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA GOMES, solteiro, controlador de 
acesso, nascido em 21/05/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Gomes e de Marcia Pereira de Oliveira; A pretenden-
te: DAIANE CRISTINA DA SILVA, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 14/02/1986, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rita De 
Cassia da Silva.

O pretendente: KEVIN SOUZA SILVA, solteiro, autônomo, nascido em 09/12/1997, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cleber Luciano 
da Silva e de Andreia Del Rei Souza; A pretendente: JACQUELINE FREITAS SOMBRA, 
solteira, autônoma, nascida em 04/03/1999, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sandra Aparecida de Freitas Sombra.

O pretendente: REGINALDO VIEIRA DE MELO, viúvo, autônomo, nascido em 07/05/1952, 
natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Severino Vieira 
de Melo e de Ivonete Felix de Melo; A pretendente: MIRALVA SANTOS FERREIRA, solteira, 
auxiliar de limpeza, nascida em 01/11/1968, natural de Araci - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Julio dos Santos Ferreira e de Justina da Silva Ferreira.

O pretendente: EZIO DA SILVA ROSA, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em 10/05/1969, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leandro 
Rosa e de Maria Vita da Silva; A pretendente: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA, solteira, 
cozinheira, nascida em 13/05/1971, natural de Santos - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Aparecida de Oliveira dos Santos.

O pretendente: LUCAS RIBEIRO DE CARVALHO SILVA, solteiro, técnico de informática, 
nascido em 18/06/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Manoel Francisco Carvalho da Silva e de Francineide Ribeiro Costa da Silva; A 
pretendente: SHEILA CRISTINA DE CACIA LEITE DA SILVA, solteira, assistente service 
desk, nascida em 26/04/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Leite da Silva e de Ursina Batista Aguilar da Silva.

O pretendente: ALÍSON OLIVEIRA SANTOS, solteiro, servente, nascido em 13/12/1995, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Oli-
veira Santos e de Edileusa dos Santos; A pretendente: LUANA DE SOUSA BARROS, 
solteira, assistente administrativo, nascida em 05/11/1994, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Pereira Barros e de Maria 
Ocineide de Sousa Barros.

O pretendente: JOSÉ ORMUNDO PORTO, solteiro, encarregado de frete, nascido em 
16/03/1963, natural de Condeúba - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Fabricio Ormundo Porto e de Ana Angélica dos Santos Porto; A pretendente: MARIA 
LÚCIA ROCHA LIMA, solteira, fl orista, nascida em 29/01/1964, natural de Guajeru - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ireno Vieira Lima e de Laura Rocha Lima.

O pretendente: THIAGO DE OLIVEIRA SOARES, solteiro, contador, nascido em 
04/12/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Adalberto dos Santos Soares e de Joceilma Gomes de Oliveira Paixão Soares; A 
pretendente: ANDRESSA LIMA PEREIRA, solteira, cuidadora, nascida em 20/05/1995, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Hernani 
Rodrigues Pereira e de Patrícia da Silva Lima Pereira.

O pretendente: FERNANDO MIKIO HATORI, solteiro, analista de sistema, nascido em 
27/12/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Noboru Hatori e de Thieco Hatori; A pretendente: ERIKA ALVES SANTOS PASSOS, 
solteira, economista, nascida em 21/07/1985, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Domingos Rocha Passos e de Gilsara Alves 
Santos Passos.

O pretendente: ANDERSON GONÇALVES VIEIRA SILVA, solteiro, cozinheiro, nascido em 
03/06/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Milton Sebastião da Silva e de Lisabel Vieira da Silva; A pretendente: ELISANGELA 
SÁTIRO, solteira, cozinheira, nascida em 04/05/1982, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Expedito Satiro e de Maria da Paz de Brito Satiro.

O pretendente: EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA, solteiro, ajudante, nascido em 
07/09/1997, natural de Delmiro Gouveia - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Sérgio Eduardo Coêlho da Silva e de Eliane Gonçalves dos Santos; A pretendente: 
FABRÍCIA GONÇALVES DA SILVA, solteira, operadora de caixa, nascida em 02/12/1993, 
natural de Água Branca - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Fernando da Silva e de Valdete Gonçalves da Silva.

O pretendente: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, solteiro, pedreiro, nascido em 
15/02/1972, natural de Aracatu - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Felinto Rodrigues da Silva e de Anita Rosa da Silva; A pretendente: RENATA PEREIRA 
BATISTA, solteira, do lar, nascida em 01/05/1981, natural de Taboão da Serra - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alaides Alves Batista e de Lusia Pereira Batista.

O pretendente: ERALDO FERNANDES DA SILVA, divorciado, pizzaiolo, nascido em 
28/04/1965, natural de Portalegre - RN, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Davi da Silva e de Maria do Socorro; A pretendente: VERÔNICA MOREIRA 
BARBOSA, divorciada, do lar, nascida em 13/11/1966, natural de Portalegre - RN, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rubens Barboza e de Maria Salete 
Moreira Barboza.

O pretendente: JOSÉ RADAMERES VITAL, solteiro, azulejista, nascido em 18/05/1980, 
natural de Imaculada - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rosi-
rene Vital de Freitas; A pretendente: GENILDA LIMA SOBRINHO, solteira, auxiliar de 
limpeza, nascida em 30/09/1981, natural de Imaculada - PB, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel do Carmo Sobrinho e de Maria Sales de Lima Sobrinho.

O pretendente: ADAUTO FRANCISCO GOMES JUNIOR, solteiro, auxiliar de almoxa-
rifado, nascido em 28/12/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Adauto Francisco Gomes e de Quiteria Maria da Conceição; A 
pretendente: PRISCILA MARIA DE JESUS SANTANA, solteira, recepcionista, nascida 
em 17/05/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Carlos Augusto de Jesus Santana e de Maria Betania Pinto.

O pretendente: MANOEL SOARES DE MOURA FILHO, solteiro, analista de teste, nascido 
em 09/09/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Manoel Soares de Moura e de Mariene Ferreira da Silva Moura; A pretendente: 
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA, solteira, confeccionista, nascida em 29/12/1992, natural 
de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Josue Ribeiro 
de Oliveira e de Miriam da Silva Martins.

O pretendente: ROGERIO DA SILVA XAVIER, solteiro, gráfi co, nascido em 26/08/1975, 
natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro 
Lúcio Xavier e de Maria das Neves da Silva; A pretendente: LUCINÉTE PEREIRA DA 
SILVA, solteira, professora, nascida em 21/03/1974, natural de São José de Jacuípe - 
BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lourival Maciel da Silva e de 
Raulinda Pereira da Mota.

O pretendente: CLÁUDIO GOMES DA SILVA, solteiro, açougueiro, nascido em 16/10/1989, 
natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Manoel Oliveira Silva e de Jovenice Gomes da Silva; A pretendente: GRAZIELA COSTA 
ALMEIDA, solteira, professora, nascida em 22/09/1992, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edival Paixão Almeida e de Rita Costa Almeida.
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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: ÉDERSON DOS SANTOS MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão pe-
dreiro, nascido em São Joaquim da Barra, SP, no dia (01/05/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Martins e de Paulina Augusto dos Santos 
Martins. A pretendente: PATRICIA SOARES DANIEL, estado civil solteira, profi ssão bal-
conista, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia (07/09/1983), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Roberto Daniel e de Aparecida Soares Daniel.

O pretendente: BELCHIOR DOS SANTOS AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de tecnologia da informação, nascido nesta Capital, SP, no dia (17/07/1986), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joventino de Souza Amo-
rim e de Elizabeth Rodrigues dos Santos Amorim. A pretendente: JAQUELINE LEITE 
DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, SP, no 
dia (24/06/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar 
Vassalo de Araujo e de Amelia Pereira Leite de Araujo.

O pretendente: GENICLAUDIO VIANA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão monitor 
de câmeras, nascido em Sítio do Mato, BA, no dia (02/04/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosani Viana de Souza. A pretendente: JÉSSICA 
DE MATOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Sítio do 
Quinto, BA, no dia (07/03/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Eugenio Oliveira dos Santos e de Sonia Maria de Matos.

O pretendente: JOSÉ GENIVALDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Agrestina, PE, no dia (27/04/1972), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João José da Silva e de Amara Marcionila dos Santos Silva. A 
pretendente: SUELÍ MARQUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, 
nascida em São João do Paraíso, MG, no dia (29/10/1981), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Diaciso Bento de Souza e de Maria Rosa Marques de Souza.

O pretendente: FRANCIS RODRIGUES CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Santana do Ipanema, AL, no dia (18/04/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues Correia e de Maria Solange 
dos Santos Correia. A pretendente: JEANE ANGÉLICA MACÊDO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Brejolândia, BA, no dia (12/06/1989), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos Santos e de Neurací Macêdo 
da Silva Santos.

O pretendente: PEDRO CELESTE MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, São Paulo, SP, no dia (26/09/1964), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Inacio Martins e de Georgina Celeste Martins. A 
pretendente: JERUSA ALVES BRAZ, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Caieiras, SP, no dia (16/03/1962), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco Braz e de Maria José Alves Braz.

O pretendente: MARCO AURELIO PIOLI, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistema, nascido nesta Capital, SP, no dia (10/06/1981), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ildo Dias Pioli e de Ivone Brambatti Pioli. A pretendente: 
KÁTIA INÁCIO CRUZ, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Campo Belo, 
MG, no dia (04/04/1985), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ulisses Neto da Cruz e de Iraní Cândida Inácio Cruz.

O pretendente: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pe-
dreiro, nascido em Várzea do Poço, BA, no dia (22/05/1985), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Almeida dos Santos e de Jozileide Pereira 
dos Santos. A pretendente: RAYSSA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida nesta Capital, SP, no dia (20/07/1987), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Venilson Gomes da Silva e de Alreneide Teodosio da Silva.

O pretendente: ELPIDIO FERREIRA LOPES, estado civil divorciado, profi ssão montador 
de andaime, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (02/09/1955), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Serafi m Lopes e de Regina Ferreira Lopes. A 
pretendente: MARIA LUCINEIDE PEREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão emprega-
da doméstica, nascida em Firmino Alves, BA, no dia (18/01/1966), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otaviano Pereira Santos e de Maria José Silva.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de cromatografi a, nascido nesta Capital, SP, no dia (16/01/1986), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osni Simões Ferreira e de Nilsa dos 
Santos Ferreira. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de enfermagem, nascida em Osasco, SP, no dia (09/01/1985), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvana dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS DA SILVA TELES, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
em informática, nascido nesta Capital, SP, no dia (30/09/1988), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clovis de Souza Teles e de Solange Jose da 
Silva Teles. A pretendente: TATIANE ALMEIDA GONÇALVES, estado civil divorciada, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Lapa, São Paulo, SP, no 
dia (13/02/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Saul 
Gonçalves e de Iraildes Almeida Santos Gonçalves.

O pretendente: JOSÉ MÁCIO FERREIRA FERRO, estado civil divorciado, profi ssão ele-
tricista, nascido em Palmeira dos Índios, AL, no dia (26/09/1967), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aristeu Ferreira Ferro e de Sebastiana Ferreira 
Ferro.A pretendente: MICHELE MONIQUE DE BRITO MATOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão operador de telemarketing, nascida em Taboão da Serra, SP, no dia (05/06/1979), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Conceição Matos e 
de Carmem Lucia de Brito Matos.

O pretendente: ANDERSON LUIZ BUENO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Franco da Rocha, SP, no dia (11/06/1979), residente e domici-
liado em Franco da Rocha, SP, fi lho de Antônio Barbosa de Almeida e de Maria Teresa 
Bueno de Almeida. A pretendente: JULIANA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida nesta Capital, SP, no dia (02/09/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim de Almeida e de Maria Aparecida da 
Costa Almeida.

O pretendente: JOSÉ CICERO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (22/05/1987), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero dos Santos e de Maria José da Silva Santos. A 
pretendente: MARIA ELIANE DA CONCEIÇÃO DANTAS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Água Branca, AL, no dia (02/02/1995), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Vieira Dantas e de Maria Antonia da Conceição.

O pretendente: RONALDO NATES, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público 
municipal, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/05/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jayme Aparecido Nates e de Ines Pereira da Silva Nates. 
A pretendente: TANIA MACEDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão funcionária 
pública municipal, nascida nesta Capital, SP, no dia (18/08/1983), residente e domiciliada 
em Caieiras, SP, fi lha de Cleudo Pereira da Silva e de Maria Rosa Macedo da Silva.

O pretendente: WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
enfestador de roupas, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/09/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pinheiro de Souza e de Rivânia Rodrigues de 
Freitas. A pretendente: TAIANE PORTUGAL MARTINS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (26/10/1996), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Martins e de Teodolina Portugal Pires.

O pretendente: LUCAS FERNANDO NUNES SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (26/04/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Valentim de Souza e de Tania Nunes 
da Silva Souza. A pretendente: TAMARA SILVA SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
estagiária, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (09/08/1998), re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ireno Fernandes de Sousa 
e de Andrea Carvalho Silva.

O pretendente: JEAN RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão supervisor de SAC, nascido em Amaericana, SP, no dia (20/01/1987), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Souza e de Maria 
Isabel Gonçalves de Souza. A pretendente: DAMIANA FEITOSA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de emissão de guia, nascida em Pão de Açucar, AL, no dia 
(19/06/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Bezerra 
da Silva e de Maria Nazaré Feitosa.

O pretendente: NÍCOLAS NIEBEL GALEGO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia (02/05/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cesar da Silva Galego e de Maria Augusta 
Niebel Galego. A pretendente: JULIANE DAS NEVES MOURA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (15/12/2000), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Nunes de Moura e de Laudiceia 
Aparecida das Neves Moura.

O pretendente: MANOEL DA COSTA NETO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em São João do Piauí, PI, no dia (18/08/1965), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Miguel Martins da Costa e de Maria das Merces Dias. A pretendente: 
EDNA DA COSTA SOUSA, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida 
em São João do Piauí, PI, no dia (20/02/1974), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdivino Procópio de Sousa e de Enedina Maria da Conceição.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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8ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional II - Santo Amaro. Processo Digital nº: 1059055-
34.2015.8.26.0002. Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela. Requerente: Mieco Iamaguchi 
e outro. Requerido: Maria Alaíde Santos. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni 
Feichtenberger. Vistos. Trata-se de Ação de Interdição ajuizada por Lia Altenfelder Santos e Mieco 
Iamaguchi em face de Maria Alaíde Santos. Afirmam as autoras que Lia é amiga da ré e Mieco é 
secretária de Lia. Alega-se que a requerida é portadora de doença neurológica degenerativa, 
encontrando-se incapaz para exercer os atos da vida civil. Fls. 100/101: A requerente Lia foi nomeada 
como curadora provisória da requerida, bem como designada perícia. Realizada entrevista judicial (fls. 
125/129). Laudo pericial às fls. 167/180. O ilustre Representante do Ministério Público emitiu parecer 
às fls. 198/200. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a requerida Maria Alaíde Santos relativamente incapaz e 
submetê-la à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do 
artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei n.º 13.146/2015, nomeando sua amiga íntima Lia Altenfelder Santos, 
curadora, para fins de representação salientando, outrossim, que a alienação de quaisquer bens 
pertencentes a curatelada requer prévia autorização judicial. Dispenso por ora, a prestação de caução 
e contas, por parte da curadora, tendo em vista a inexistência de bens a serem administrados e ainda 
a natureza alimentar do benefício assistencial recebido (fls. 194). Anoto, outrossim, que a alienação 
de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Cumpra-se o 
disposto nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Cumpra-
se o disposto nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 
custas ante a natureza da demanda. Expeça-se o necessário. P.R.I. São Paulo, 07 de julho de 2017. 

EXTRUSION SYSTEM IND. E COM. DE MÁQUINAS EIRELI. torna público que requereu
à SEMA - Secretaria do Meio Ambiente - a Licença Prévia e de Instalação p/ Fabricação
de Máquinas e Equipamentos para uso Industrial não especificados anteriormente,
Peças e Acessórios, sito à Rua Itaparantim, nº 995. Jd. Pres. Dutra. Guarulhos/SP.
ESTAMAC MÓVEIS E COMPONENTES LTDA. torna público que requereu à SEMA a
Renovação de sua Licença de Operação p/ Fabr. de Móveis com Predominância de
Madeira até 25/11/2017, sito à Rua Argirita, 149/101. Cidade Industrial Satélite de São
Paulo. Guarulhos/SP. Cep: 07231-020. Através do processo administrativo 42803/2017.

1ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Jabaquara. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE SUELI APARECIDA NUNES 
VIOLA, REQUERIDO POR TARCISIO VIOLA - PROCESSO Nº1046075-89.2014.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Og Cristian Mantuan, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 14.03.2017, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de SUELI APARECIDA NUNES VIOLA, CPF 188.132.568-76, 
declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado 
como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. TARCÍSIO VIOLA. O presente edital será 
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2017. 

2ª Vara da Família e Sucessões Reg. Jabaquara. EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO Nº 1008775-85.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do 
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Anders de Araújo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER A EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE  que ADILSON LUIZ TOSETTO e GLADYS BENITES TOSETTO movem 
uma ação de Alteração do Regime de Bens - Regime de Bens Entre os Cônjuges. Os autores são casados desde 
01/02/2016, conforme certidão de casamento do Cartório do 21º Subdistrito da Saúde, matrícula 115055 01 55 
2016 3 00027 246 0008087 11, cujo regime é o da Comunhão Parcial de Bens. Pretendem os autores a 
alteração de seu regime de casamento para COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, nos termo do artigo 1667 do 
Código Civil. Para o conhecimento de eventuais interessados na lide, foi determinada a expedição de edital com 
prazo de 30 dias, a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do art. 734 do Código de 
Processo Civil, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2017. 

4ª Vara Cível – Regional Lapa. Edital de Citação - Prazo de 30 dias Processo nº 0011734-
82.2013.8.26.0004. O Dr. Renato Guanaes Simões Thomsen, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível 
do Foro Regional IV Lapa, na forma da lei. Faz saber a INCA COMERCIAL EXPORTADORA 
LTDA., CNPJ. 59.699.051/0001-08, na pessoa de seu representante legal, que PIL (UK) LIMITED 
ajuizou a ação ORDINÁRIA, objetivando a cobrança de R$ 16.482,31, referente ao Contrato de 
Transporte LWCKNVTP1112947 e das sobreestadias, conf. acordado entre as partes, estando 
inadimplente com o avençado. Encontrando-se a Ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por 
edital, para que, no prazo de 15 dias a fluir após os 30 dias supra, venha contestar a ação, sob pena 
de revelia, nesse caso sendo nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV do NCPC, para 
o regular prosseguimento do feito. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 18 
de julho de 2017. Eu, Luciana Ferreira, Coordenadora, subscrevi. 
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