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“A imaginação é 
mais importante que 
a ciência, porque a 
ciência é limitada, 
ao passo que a 
imaginação abrange o 
mundo inteiro”.
Albert Einstein (1879/1955)
Físico teórico alemão

BOLSAS
O Ibovespa: +0,31% Pontos: 
75.990,40 Máxima de +0,85% 
: 76.404 pontos Mínima de 
-0,18% : 75.621 pontos Volu-
me: 14,54 bilhões Variação em 
2017: 26,17% Variação no mês: 
7,28% Dow Jones: +0,28% Pon-
tos: 22.331,35 Nasdaq: +0,1% 
Pontos: 6.454,64 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1333 Venda: R$ 3,1338 
Variação: +0,66% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,20 Venda: R$ 3,30 
Variação: +0,61% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1233 Venda: R$ 
3,1239 Variação: -0,05% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1300 
Venda: R$ 3,2700 Variação: 
+0,62% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,06% ao 
ano. - Capital de giro, 11,77% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.310,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,09% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,500 
Variação: -0,08%.

Cotação: R$ 3,1400 Variação: 
+0,69% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1956   Venda: US$ 1,1956   
Variação: +0,12% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7430 Venda: R$ 
3,7450 Variação: +0,62% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6730 Ven-
da: R$ 3,8970 Variação: +0,62%.

Futuro: +0,24% Pontos: 76.540 
Máxima (pontos): 76.915 Míni-
ma (pontos): 76.055. Global 40 
Cotação: 927,335 centavos de 
dólar Variação: +0,04%.

Raquel Dodge assumiu 
a Procuradoria-Geral 
da República e a pre-

sidência do Conselho Na-
cional do Ministério Público 
ontem (18), em solenidade 
na Procuradoria. O termo de 
possse foi assinado por ela e 
pelo presidente Michel Te-
mer. O ex-procurador-geral, 
Rodrigo Janot não participa 
da cerimônia.

Em seu discurso de posse, 
Dodge disse que o MP tem 
“o dever de cobrar dos que 
gerenciam o gasto público 
que o façam de modo honesto, 
efi ciente e probo, ao ponto 
de restabelecer a confi ança 

     Raquel Dodge assume a 
PGR e diz que ninguém está 
acima nem abaixo da lei

das pessoas nas instituições 
de governança”.

Sobre este assunto, ela citou 
uma fala do papa Francisco, 
na qual o pontífi ce ensina que 
“a corrupção não é um ato, 
mas uma condição, um estado 
pessoal e social, no qual a pes-
soa se habitua a viver”, disse. 
“O corrupto está tão fechado 
e satisfeito em alimentar a 
sua autosufi ciência que não 
se deixa questionar por nada 
nem por ninguém. Passa a 
vida buscando os atalhos do 
oportunismo, ao preço de sua 
própria dignidade e da dignida-
de dos outros. A corrupção faz 
perder o pudor que protege a 

verdade, a bondade e a beleza”, 
acrescentou.

A nova procuradora-geral 
também indicou que o MP deve 
trabalhar para todos igualmen-
te, destacando que o MP tem 
o dever de desempenhar bem 
todas suas funções, uma vez 
que elas são necessárias para 
muitos brasileiros. “A situação 
continua difícil pois [os brasilei-
ros] estão expostos à violência e 
à insegurança pública, recebem 
serviços públicos precários, 
pagam impostos elevados, en-
contram obstáculos no acesso 
à Justiça, sofrem os efeitos da 
corrupção, têm dificuldade 
de se auto-organizar, mas 

O presidente Michel Temer e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, durante

cerimônia de posse da nova procuradora-geral da república.

ainda almejam um futuro de 
prosperidade e paz social”. 
Segundo Dodge, não têm fal-
tado meios orçamentários nem 

instrumentos jurídicos para 
que o MP cumpra seu papel 
constitucional. 

Membro do Ministério Público 

Federal desde 1987, Raquel 
Dodge é primeira mulher a 
exercer o cargo de procurado-
ra-geral da República (ABr).

Após dar posse, ontem 
(18), à procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, o 
presidente Michel Temer re-
afi rmou que o desrespeito às 
leis e à Constituição confi guram 
abuso de autoridade. Temer 
ainda destacou a importância 
da harmonia entre os poderes e 
disse que, embora apenas três 
poderes estejam nominados na 
Constituição, não há dúvidas de 
que o Ministério Público tem, 
igualmente, todas as caracterís-
ticas de um poder de Estado.

“Foi um prazer extraordiná-
rio que a ouvi dizer, em outras 
palavras, que a autoridade su-
prema não está nas autoridades 
constituídas, mas está na lei, ou 
seja, toda vez que há ultrapasse 
dos limites da Constituição, ou 
dos limites da lei, verifi ca-se o 
abuso de autoridade”, disse Te-
mer comentando o discurso da 
procuradora-geral, que desta-
cou a importância e autoridade 
da Constituição de 1988.

Temer também falou sobre a 
importância da harmonia entre 
os poderes, ao comentar o dis-
curso da procuradora recém-
-empossada. “Não é sem razão 
que a ouvi dizer, solenemente, 
da necessidade da harmonia 

Temer na cerimônia de posse 

da nova procuradora-geral da 

república, Raquel Dodge.

Dados do PIB mostram 
‘fi m’ da recessão

O crescimento de 0,6% do 
PIB no trimestre encerrado 
em julho, na comparação com 
o trimestre encerrado em abril, 
e outros dados calculados 
pelo Monitor do PIB, da FGV, 
mostram que a recessão eco-
nômica do país chegou ao fi m.  
A avaliação é do coordenador 
do estudo, Claudio Considera. 
Segundo os dados da pesquisa, 
divulgada ontem (18), a alta do 
PIB chegou a 1,1% na compa-
ração com julho de 2016.

“O Monitor do PIB mostra 
mais um mês na direção positi-
va. Eu destaco os desempenhos 
da agropecuária, da extrativa 
mineral e da própria indústria 
da transformação, que teve 
o primeiro resultado positivo 
desde março de 2014”, disse 
Considera. Por outro lado, no 
entanto, há resultados nega-
tivos, como a queda de 4,5% 
na formação bruta de capital 
fi xo, isto é, os investimentos, 
na comparação do trimestre 
encerrado em julho deste ano 
com o mesmo período do ano 
passado (ABr).

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse ontem 
(18) que é preciso aprovar a 
reforma da Previdência para 
que o país possa iniciar um 
novo capítulo com equilíbrio 
fi scal e estabilidade econômi-
ca, de forma a seguir a rota de 
crescimento sustentável nos 
próximos anos. Meirelles disse 
ainda que seria prejudicial co-
meçar 2018 com a aprovação 
da reforma pendente.

“O país tem o direito e a ex-
pectativa de que a reforma da 
Previdência seja votada agora e 
seja aprovado nos seus pontos 
fundamentais para que entre-
mos num novo capítulo, um 
capítulo com equilíbrio fi scal, 
com estabilidade econômica 
e que possa garantir ao país 
uma rota de crescimento sus-
tentável nos próximos anos”, 
disse o ministro da Fazenda a 
jornalistas após a cerimônia de 
posse da procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge.

Sobre a possibilidade de a 
nova denúncia apresentada 
pelo Ministério Público ao Su-
premo Tribunal Federal, contra 

Ministro da Fazenda,

Henrique Meirelles.

O presidente do TSE e 
ministro do STF, Gilmar Men-
des, afi rmou ontem (18) que 
a nova procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
deve reexaminar processos em 
andamento, como a denúncia 
de organização criminosa e 
obstrução da Justiça contra o 
presidente Michel Temer. 

“Certamente, haverá revi-
sões. Não vou dar opinião sobre 
isso. Certamente, a procurado-
ra-geral vai fazer uma reanálise 
de todos os procedimentos 
que estão à sua disposição, de 
maneira natural ou provocada, 
para evitar erros e equívocos 
que estavam se acumulando”, 
disse o ministro, após doar R$ 
30 mil à instituição brasiliense 
de atendimento infantil Casa 
da Mãe Preta.

Gilmar Mendes, que assistiu 
à posse de Raquel, revelou ter 
fi cado “deveras impressiona-
do” com o discurso da nova 
procuradora. No discurso, 
além de assegurar o empenho 
com agendas como a de defesa 
dos direitos humanos, Raquel 
“enfatizou que investigações 
têm que ser feitas dentro dos 
devidos marcos legais, do de-
vido processo legal.”

Presidente do TSE, Gilmar 

Mendes.

Marcelo Camargo/ABr
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O chanceler Aloysio Nunes 
deve abordar a crise em Myan-
mar contra a minoria muçulmana 
rohingya durante os encontros 
da Assembleia-Geral das Nações 
Unidas, nesta semana, em Nova 
York. Participando do 30º Con-
gresso Internacional Islâmico em 
São Paulo na última sexta-feira 
(15), o deputado federal Antônio 
Gourlat disse ter conversado 
com Nunes sobre a situação 
dos rohingyas e garantiu que o 
ministro das Relações Exteriores 
abordará o tema em NY. 

Consultado, o Itamaraty con-
fi rmou que “este é um tema da 
agenda atual”, mas não garantiu 
com quem ou quando Nunes 
o abordará. “É um tema que 
está na agenda, que está sendo 
discutido dentro do Itamary e 
pode ser que caiba uma nota de 
pronunciamento sobre isso no 
futuro. Mas não temos como di-
zer se será discutido, por quem e 
com quem”, afi rmou a assessoria 
de imprensa do Ministério das 
Relações Exteriores. 

As Nações Unidas denuncia-

Nações Unidas denunciaram uma perseguição

contra os rohingyas.
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O governo da Arábia Saudi-
ta proibiu todos os cidadãos 
de celebrarem aniversários 
no país, informou a imprensa 
local, citando fontes ofi ciais, 
ontem (18). De acordo com a 
mídia, o anúncio foi realizado 
pelo conselheiro e membro da 
mais alta instituição religiosa 
da Arábia Saudita, Abdullah 
Al-Mutlaq. A proibição, que 
visa evitar despesas desneces-
sárias, também é válida para 
festas de aniversários infantis.

“As pessoas não têm muito 
dinheiro para gastar neste tipo 
de coisa”, disse o religioso, 
ressaltando que essas “coisas 
não trazem nenhum benefício e 
o Islamismo não as promove, o 
que pode levar as famílias à po-
breza”. A fatwa, espécie de de-
creto religioso, gerou diversos 
comentários nas redes sociais. 
Algumas pessoas criticaram 
duramente as autoridades 
da Arábia Saudita. A medida 
pareceu, para muitos como 
exagerada e desnecessária. No 
entanto, a emissão de fatwas 
semelhantes a essas é comum 
em países islâmicos.
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Vagas no Fies
O MEC abriu inscrições para 35 

mil vagas remanescentes do Fies 
referentes ao segundo semestre de 
2017. Os prazos variam conforme 
a modalidade em que o estudante 
se encaixa. Poderão concorrer 
aqueles que tenham participado 
de alguma edição do Enem desde 
2010, obtido nota mínima de 450 
pontos nas provas e tirado mais do 
que zero na redação. Inscrições: 
(http://fi esselecao.mec.gov.br/).

Aloysio Nunes deve discutir 
crise em Myanmar na ONU

ram na semana passada uma 
“limpeza étnica” em Myanmar, 
com mais de 370 mil muçulma-
nos rohingyas fugindo do país, 
em meio a uma perseguição do 
Exército. Até o momento, o 
Itamaraty não se pronunciou 
sobre a crise. O presidente Mi-
chel Temer embarcou para os 
Estados Unidos para participar 
da Assembleia-Geral da ONU. 

Como manda a tradição, o chefe 
de Estado brasileiro fará o dis-
curso de abertura do evento.

Um dos temas que devem 
dominar as reuniões das au-
toridades brasileiras é a crise 
política na Venezuela. Outro 
assunto que predominará na 
Assembleia-Geral da ONU é o 
programa militar e nuclear da 
Coreia do Norte (ANSA).

Temer destaca a harmonia 
entre os Poderes

entre os poderes e nesse capí-
tulo entra o Ministério Público”. 
E completou: “as característi-
cas do Ministério Público são 
as mesmas dos demais poderes 
de Estado”.

O presidente elogiou o históri-
co profi ssional de Raquel Dodge 
e destacou que ela é a primeira 
mulher a assumir o cargo de 
chefi a do Ministério Público. 

Durante o discurso, Temer 
valorizou também o trabalho da 
instituição e dos que ocuparam 
o cargo ao longo da história do 
Ministério Público (ABr).Raquel ‘deve reexaminar’ 

processos em andamento

Gilmar Mendes afi rmou ainda 
que considera o mandato de 
Janot inefi ciente. “Eu tenho 
a impressão de que, ao fi m 
e ao cabo, tivemos muitos 
tumultos, muitos desacertos. 
Os episódios últimos, envol-
vendo a delação da JBS, creio 
que mostram bem isso, umas 
certas - vamos chamar assim 
- trapalhadas, umas certas 
perplexidades, que resultaram 
em ineficiência do próprio 
trabalho da PGR”, afi rmou o 
ministro (ABr).

Arábia Saudita proíbe festas 
de aniversários no país

O islamismo é uma religião re-
gida pelo Alcorão, livro sagrado 
que contém textos revelados 
ao profeta Maomé, e que tem 
Alá como Deus. A proibição 
saudita às festas de aniversário 
segue a interpretação rígida do 
Islã seguida pela conservadora 
seita Wahhabi e implemen-
tada no país. Todas as festas 
cristãs, e até mesmo algumas 
muçulmanas, são proibidas pois 
são consideradas costumes 
estrangeiros não sancionados 
pelos sauditas. Apenas as fes-
tas muçulmanas de Eid al-Fitr, 
que marcam o fi nal do Ramadã, 
e Eid al-Adha, que conclui a 
peregrinação anual à Meca, são 
permitidas no país (ANSA).

É prejudicial começar 
2018 com reforma 

previdenciária pendente

o presidente Michel Temer, 
atrapalhar o andamento da 
reforma, Meirelles disse espe-
rar que “ tudo seja mantido e 
votado no seu devido tempo”. 
“Os parlamentares estão cons-
cientes disso. O Brasil precisa 
deixar esse capítulo para trás; 
não podemos continuar discu-
tindo a reforma da Previdência, 
porque se ela não for feita ago-
ra, terá que ser feita no futuro 
próximo”, disse Meirelles.

O relatório da reforma da 
Previdência já foi aprovado em 
comissão especial da Câmara e 
aguarda votação em plenário 
(ABr).
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OPINIÃO
Feedback consistente: 

por que ele é
tão raro no Brasil?

Recrutamento e seleção 

são palavras que devem 

andar juntas com a 

expressão “relações 

humanas”. 

Não pode haver rotinas 
mecânicas nesses pro-
cessos tão necessários 

em nossa sociedade, em que 
a força de trabalho é fator 
preponderante para o sucesso 
de qualquer negócio, empresa, 
sejam eles vínculos extensos 
ou mesmo pequenos contratos 
temporários. Infelizmente, po-
rém, os profi ssionais de RH – na 
sua esmagadora maioria – não 
se deram conta de que dar re-
torno, apresentar feedback aos 
candidatos, principalmente 
aqueles que não foram esco-
lhidos, é minimamente uma 
questão de respeito.

É uma triste verdade. A 
maioria das empresas – e isso 
inclui as grandes – não tem 
uma política clara e efi ciente 
de feedback, o que é extrema-
mente danoso para o profi ssio-
nal que se candidata, porque 
afeta a sua autoestima, o seu 
amor próprio e até a própria 
confi ança em suas habilidades 
e competências. 

Negar feedback, lamento 
dizer, é uma questão muito 
particular brasileira. Tenho 
viajado o mundo, participando 
de congressos e encontros de 
especialistas em RH, e tenho 
visto que o retorno ao candida-
to é um ponto nevrálgico das 
políticas de pessoal, em quase 
todos os países. No Brasil, no 
máximo, a resposta é um apa-
nhado de duas ou três linhas de 
texto padrão, informando que 
“infelizmente o seu currículo 
não foi selecionado”.

“Mas por quê?”, pergunta-se 
o candidato. Errou algumas 
respostas no teste ou o teste 
identifi cou que ele não tem 
um comportamento profis-
sional adequado? Foi mal na 
entrevista ou foi bem demais 
e causou inveja no entrevis-
tador? Gaguejou quando não 
devia? Demonstrou soberba ou 
empáfi a? Nada disso é revelado 
pelas empresas. Parece uma 
demonstração da Síndrome do 
Pequeno Poder, de que falava 
Foucault. Reter informações 
para se sentir superior, dono 
da situação? O resultado disso 
apenas ajudar a manter mais 
um desempregado nesse oce-
ano de quase 14 milhões de 
desesperados.

Penso que, na maioria das 
vezes, se o recrutador oferecer 
um feedback consistente, que 
aponte pontos positivos e indi-
que pontos negativos, ele será 
capaz de contribuir para apri-
morar o candidato que, numa 
próxima oportunidade, corri-
girá o que foi alertado e será 
mais um trabalhador a ajudar 
o país a crescer e a progredir. 
Vamos ponderar alguns exem-
plos daquilo que especialistas 
indicam como sendo feedbacks 
consistentes – e, portanto – 
úteis para que o candidato saia 
fortalecido da experiência, em 
vez de derrotado.

. Saber perder. O candidato 
que recebe uma informação 
que aponta seus pontos fortes, 
mas que explica que foi identi-
fi cado um outro candidato com 
este ou aquele traço mais inte-
ressante para a função, pode 
perceber em que habilidades 
ou competências ele precisa 
aprimorar. Ele, com certeza, 
será um melhor candidato em 
nova seleção, seja na mesma 
ou em outra empresa. 

. Manter portas abertas. 

O candidato que recebe reco-
nhecimento do recrutador e 
se sente cumprimentado pela 
empresa pelas suas qualida-
des, poderá ser um excelente 
colaborador, em uma futura 
oportunidade. O recrutador 
não estará fechando portas, 
por falta de sensibilidade, a 
alguém que ele seguramente 
contrataria em outra situação.

. Ser informado sobre o 

andamento. Uma delicadeza 
que pode cativar o candidato é 
a empresa enviar informações 
para todos os participantes 
de uma seleção, explicando o 
processo da contratação e as 
razões de a vaga ainda não ter 
sido preenchida. É indicado 
dar retornos periódicos até 
o momento de informar que 
depois de cuidadosa seleção 
foi escolhido um profi ssional 
que a empresa considerou ser 
o mais adequado. Com isso, a 
empresa demonstra respeito. 
E não custa tanto trabalho 
assim dar esse feedback.

. Entender as conjuntu-

ras. Quando a empresa explica 
as razões de mercado pelas 
quais foi obrigada ao cance-
lamento ou congelamento da 
vaga, ganha a simpatia do can-
didato, que percebe que não 
apenas ele tem difi culdades 
de mercado, mas a empresa 
também sofre. É uma atitude 
simpática, que certamente vai 
gerar uma resposta amistosa.

. Aceitar que há candi-

datos melhores. Há casos 
em que a empresa optou por 
um candidato, mas ainda não 
fechou contrato porque de-
pende de uma resposta desse 
candidato. Dirigir-se ao can-
didato que fi cou em segundo 
lugar, explicando que ele é uma 
opção de candidatura, mas que 
ainda não pode confi rmar por 
causa das negociações que 
envolvem o candidato que 
está à frente dele, não só é 
uma atitude respeitosa como 
fará um bem muito grande ao 
candidato rejeitado, porque 
obteve uma quase vitória. E 
isso não é pouco. 

Como se vê, este artigo é 
dirigido aos profi ssionais de 
Recursos Humanos. Trate bem 
seus candidatos. Eles são a sua 
matéria-prima de trabalho. E, 
quem sabe se um candidato 
feliz com a sua resposta não 
será a sua “mosca branca” do 
futuro?

 
(*) - É Engenheiro Metalurgista pela 

Universidade Mackenzie, Mestre 
em Alumínio pela Poli, Economista 

pela FGV, Master em Business 
Administration pela Los Angeles 

University, CEO da Thomas Case & 
Associados.

Norberto Chadad (*)
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O bom desempenho das vendas já começa a surtir efeitos no 

mercado de trabalho.

As vendas do varejo na capi-
tal paulista cresceram 4% em 
junho, em relação ao mesmo 
período do ano passado. Con-
siderando a série histórica a 
partir de 2008, foi a quarta 
maior cifra registrada para um 
mês de junho. O comércio va-
rejista faturou R$ 15,6 bilhões 
no mês, R$ 600 milhões a mais 
do que o apurado em junho 
de 2016. O bom desempenho 
das vendas já começa a surtir 
efeitos no mercado de traba-
lho. Enquanto no primeiro 
trimestre o varejo paulistano 
fechou quase 7 mil postos de 
trabalho, em abril, maio e ju-
nho o setor abriu 1.087 novas 
vagas com carteira assinada.

Com esses resultados, a 
taxa acumulada no primeiro 
semestre do ano foi de 4,8%, 
que, em termos reais, repre-
senta um crescimento de R$ 
4,2 bilhões em comparação ao 
apurado entre janeiro e junho 
do ano passado. Os dados 
são da Pesquisa Conjuntu-
ral do Comércio Varejista, 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP, com base em 
informações da Secretaria da 

Destas gravidezes, duas de cada três  foram indesejadas. De 

todas as mulheres grávidas, 19% não fi caram satisfeitas

com a notícia da chegada de um fi lho.

A pesquisa revelou tam-
bém o drama da experi-
ência de estar grávida e 

parir em uma prisão brasileira. 
Uma em cada três mulheres foi 
algemada após ser internada 
para o parto, apurou a pesquisa. 
A situação é acompanhada pela 
presidente do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e do STF, 
ministra Cármen Lúcia, a partir 
de informações dos presidentes 
de tribunais de Justiça. 

Entre agosto de 2012 e janeiro 
de 2014, os pesquisadores res-
ponsáveis pelo estudo “Saúde 
materno-infantil nas prisões” 
visitaram 24 estados brasileiros. 
Ouviram pessoalmente 495 
mulheres presas, no ambiente 
prisional. Apenas 241 presas 
que deram à luz na cadeia e 
que tinham fi lhos menores de 
um ano foram consideradas 
como amostra do estudo. Desse 
grupo, 67% tinham entre 20 e 
29 anos. A maioria das mulheres 

O Museu Nacional, da UFRJ, 

que vai completar 200 anos

no ano que vem.

Debates, projeção de fi lmes 
com audiodescrição, lançamen-
to de publicações e diversas 
exposições temporárias são 
algumas das atrações da 11ª 
Primavera dos Museus, que 
teve início ontem (18), em todo 
o país. Ao longo da semana, 
museus e instituições culturais 
abrirão as portas com uma 
programação especial, que tem 
como foco o tema Museus e suas 
Memórias. Serão realizadas 
2,5 mil atividades culturais em 
417 cidades. Para saber o que 
vai acontecer em cada cidade, 
basta acessar o guia online.

Neste ano, a Primavera dos 
Museus, que é coordenada pelo 
Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram), conta com a participa-
ção 932 instituições culturais. 
O número de participantes é 
o maior desde que foi criada 
a semana, em 2007. Segundo 

Protesto contra 
absolvição de 
agente deixa 80 
presos nos EUA

Mais de 80 pessoas foram 
detidas pelas autoridades norte-
-americanas após a terceira noite 
de protestos em Saint Louis, em 
Missouri, nos Estados Unidos, 
contra a absolvição de um ex-
-policial branco que matou um 
jovem negro em 2011. A onda 
de protesto teve início na sexta-
-feira (15) quando um juiz de St. 
Louis absolveu o ex-agente Jason 
Stockley das acusações do assas-
sinato de Anthony Lamar Smith, 
suposto trafi cante de drogas que 
morreu após uma perseguição 
policial em 2011.

Na ocasião, o ex-agente disse 
que viu Smith segurar uma 
arma. No entanto, o objeto não 
aparece nas imagens gravadas 
por testemunhas. Elas dizem 
que ele atirou apenas porque se 
sentiu ameaçado. Promotores 
afi rmaram que o agente colocou 
uma arma no carro da vítima. 
Stockley deixou o Departamento 
de Polícia Metropolitana de St. 
Louis em 2013. A família de Smith 
ganhou um processo de homicí-
dio culposo contra a cidade de 
US$ 900 mil no mesmo ano.

Para o juiz Timothy Wilson, a 
acusação apenas mostrou uma 
“dúvida razoável”. Após a deci-
são favorável ao réu, centenas 
de pessoas tomaram às ruas da 
cidade e foram até o tribunal.Os 
militantes gritaram palavras de 
ordem como “sem justiça, sem 
paz” e chamaram Stockley de 
assassino. Um grupo informal 
de ativistas, conhecido como 
Ferguson Frontline, organizou os 
protestos. Segundo os militantes, 
a absolvição do policial é racismo 
institucional, que permite que 
agentes sejam inocentados em 
vários casos de morte de homens 
negros desarmados.

Por conta dos confrontos na 
região, a banda irlandesa U2, que 
se apresentaria em St. Louis no 
último sábado (16), cancelou o 
evento. Já no domingo (17), foi 
a vez do cantor Ed Sheeran de-
sistir de seu show no Scottrade 
Center por motivos de seguran-
ça. Esta não é a primeira vez que 
os cidadãos norte-americanos 
fazem protestos por questões 
raciais. Recentemente, a cidade 
de Charlottesville, na Virgínia, 
foi palco de uma manifestação, 
que deixou três pessoas mortas 
(ANSA).

A revista “Rolling Stone”, um 
dos títulos mais importantes da 
imprensa dos Estados Unidos 
e com quase meio século de 
história, foi colocada à venda 
devido a problemas fi nanceiros e 
cenários incertos sobre o futuro 
da mídia impressa. A companhia 
Wenner Media, que detém os 
direitos do título, está disposta 
a ceder sua cota de controle, já 
que enfrenta difi culdades eco-
nômicas, informou ontem (18) 

o jornal “The New York Times”.
Jann e Gus Wenner, presiden-

te e chief operating offi cer da 
“Rolling Stone”, respectivamen-
te, devem permanecer à frente 
das decisões da revista, mas 
admitiram que a decisão fi nal 
cabe ao novo proprietário. Criada 
em 1967, no auge do rock’n’roll, 
a Rolling Stone participou das 
principais manchetes dos EUA, 
além de também ser referência 
no jornalismo político (ANSA).
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Jovem, negra e mãe solteira: 
a dramática situação

de quem dá à luz na prisão
A mulher que dá à luz na prisão é jovem, negra e mãe solteira. Inédito, o censo carcerário de 
mães presas feito pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Ministério da Saúde confi rmou um perfi l 
socioeconômico observável nas unidades prisionais femininas

uma em cada duas mulheres 
presas entrevistadas estudou 
sete anos ou menos.  

De acordo com os resultados 
do estudo, a vulnerabilidade 
social delas foi agravada du-
rante a experiência da parição. 
Embora a maioria delas (60%) 
tenha sido atendida em até 
meia hora após o início do 
trabalho de parto, apenas 10% 
das famílias das presas foram 
avisadas. Uma em cada três 
mulheres foi levada ao hospital 
em viatura policial. A estadia 
na maternidade também foi 
problemática, uma vez que 
36% das mulheres ouvidas re-
lataram que foram algemadas 
em algum momento da inter-
nação. Maus tratos ou violência 
– verbal e psicológica –  foram 
praticadas por profi ssionais 
da saúde em 16% dos casos 
e por agentes penitenciários 
em 14% dos relatos (Ag.CNJ 
de Notícias).

era negra – 57% se declararam 
pardas e 13%, pretas – e mãe 
solteira (56% da amostra). 

A vulnerabilidade social do 
grupo das mulheres presas, 
especialmente as mães que ti-
veram fi lhos na cadeia, também 

foi constatada pelo  fato de 30% 
delas chefi arem suas famílias 
– 23% delas tinham famílias 
chefi adas pelas próprias mães. 
Praticamente metade delas 
(48%) não tinha concluído o 
ensino fundamental, ou seja, 

Cresceu o faturamento real do 
comércio varejista na capital

Fazenda do Estado.
Seis das nove atividades 

analisadas apresentaram cres-
cimento em junho, na compa-
ração com o mesmo mês de 
2016, com destaque para os 
segmentos de concessionárias 
de veículos (10,2%); farmácias 
e perfumarias (10,1%); e su-
permercados (1,7%), que em 
conjunto contribuíram com 3 
pontos porcentuais (p.p.) para 
o resultado geral. No sentido 
inverso, as quedas foram ob-
servadas nas atividades de lojas 
de móveis e decoração (-4,2%); 
lojas de vestuário, tecidos e 

calçados (-3%); e materiais 
de construção (-0,7%).

Todas as atividades varejis-
tas na cidade de São Paulo, à 
exceção de vestuário, encer-
raram o primeiro semestre 
de 2017 com taxas de vendas 
em crescimento, como ocorre 
no Estado, mas na capital a 
performance é muito superior: 
4,8% contra 3,6% no Estado. A 
taxa acumulada de 12 meses, o 
melhor indicador da trajetória 
cíclica das séries, mostra um 
crescimento de 4%, o seu 
maior patamar dos últimos 
três anos (AI/FecomercioSP).

Museus de todo o país têm 
programação especial nesta semana

o Ibram, de lá para cá houve 
crescimento de 15% no número 
de instituições participantes. 
A expectativa é que o número 

continue crescendo nas próxi-
mas edições, já que o instituto 
tem mais de 3,7 mil museus 
mapeados no Brasil.

Ao falar sobre Museus e 
suas Memórias, a organização 
do evento também pretende 
chamar atenção para o aniver-
sário de 200 anos da criação da 
primeira instituição do gênero 
brasileira, o Museu Nacional/
UFRJ no Rio de Janeiro, que 
será comemorado no ano que 
vem. Além disso, “um dos ob-
jetivos é que museus e demais 
instituições culturais parti-
cipantes possam ‘olhar para 
dentro’ e refl etir, junto com 
os grupos sociais presentes 
nos territórios nos quais estão 
inseridos, sobre os processos 
e resultados de sua própria 
constituição e produção”, diz 
o texto explicativo divulgado 
pelos organizadores (ABr).

Revista ‘Rolling Stone’ é 
colocada à venda
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Entenda as diferenças
de entregas comerciais

para cada modelo de canal

Diariamente, vivemos 

um bombardeio de 

novas tecnologias sendo 

lançadas no mercado

Que algumas delas ser-
vem de aliadas para 
quem busca o aprimo-

ramento e otimização de pro-
cesso, não tenho dúvidas. Mas, 
como o mercado publicitário 
pode se atualizar e melhorar 
cada vez mais a entrega de 
suas campanhas?

Algumas agências, anuncian-
tes e emissoras de rádio e TV 
já entenderam que o streaming 
chegou derrubando todos os 
paradigmas e deixando para 
trás um método de trabalho 
bastante arcaico – armaze-
namento de campanhas em 
pendrives, distribuição por 
meio de fi tas e motoboy, fal-
ta de segurança nos dados, 
difi culdade na aprovação das 
peças, entre outros pontos.

O mercado está em constan-
te evolução e fi car por dentro 
de alguns métodos de trabalho 
para tornar suas campanhas 
cada vez mais atrativas é 
essencial. Por isso, acho inte-
ressante destacar que o tipo 
de linguagem utilizado em uma 
peça publicitária para serviços 
de OTT (Over the Top), canal 
fechado ou aberto, são diferen-
tes e têm suas peculiaridades.

A grande maioria dos con-
teúdos desenvolvidos para o 
segmento de OTT exige uma 

linguagem mais direta e rápida, 
pois os usuários estão ali para 
consumir o que realmente de-
sejam. Por isso, sobrecarrega-
-lo com propagandas não trará 
um retorno efetivo. Já no canal 
de TV aberta e fechada, há uma 
gama de oportunidades para 
serem exploradas. 

A TV digital, por exemplo, 
traz novas possibilidades para 
o segmento, como a interativi-
dade. Por isso, pensar fora da 
caixa e buscar alternativas para 
seduzir e atrair seu público-
-alvo é um ponto de extrema 
importância. A Inteligência Ar-
tifi cial já está sendo usada por 
muitas agências e marcas, com 
o propósito de criar campanhas 
cada vez mais assertivas e de 
alto impacto. Por meio de 
análises, é possível entender 
e extrair os melhores insights 
para as peças publicitárias.

Por fi m, acredito que as solu-
ções tecnológicas disponíveis 
no mercado atuam como faci-
litadoras na hora de distribuir 
conteúdo por meio digital e 
trazem diversos benefícios, 
não só de redução de custo, 
mas principalmente na melho-
ria do serviço, proporcionando 
mais segurança, agilidade, 
assertividade e qualidade nas 
campanhas. 

E aí, já está preparado para 
migrar para o digital?

(*) - É CEO da AdStream, maior 
plataforma de armazenamento e 

distribuição de conteúdo publicitário 
do mundo.

Celso Vergeiro (*)

A - Medicina Alternativa
A homeopatia é a mais conhecida e popular forma de medicina alterna-
tiva. No entanto, a maior parte de seus usuários desconhece seus prin-
cípios e história, e acredita simplesmente tratar-se de um medicamento 
“natural”. No próximo dia 28, às 19h, no Instituto de Física Teórica da 
Unesp, a Dra. Natália Pasternak Taschner aborda o assunto na palestra 
‘Homeopatia: uma questão de fé?’. Também, o aspecto ético e os riscos 
que esta prática representa para o paciente e para a sociedade, além 
de levantar a questão de qual é o papel do cientista nesta discussão. A 
entrada é franca. Informações tel. (11) 3393-7875.

B - Maria Leopoldina
A Câmara dos Deputados abriu as inscrições para o concurso que ho-
menageia a participação da imperatriz Maria Leopoldina no processo 
de independência do Brasil de Portugal. A competição selecionará o 
melhor desenho e o melhor vídeo sobre o tema produzidos por alunos 
de escolas públicas e privadas. As inscrições podem ser feitas até 20 
de outubro, pelo portal da Câmara, em dois links: um para as inscrições 
de desenhos, e outro para inscrições de vídeos. Nestes links também 
se encontram as regras previstas nos editais do concurso. O resultado 
fi nal será divulgado no dia 30 de outubro, e a premiação ocorrerá em 7 
de novembro (www2.camara.leg.br).

C - Relações Brasil x EUA
A FecomercioSP, por meio do seu Conselho do Comércio Externo, realiza 
na quinta-feira (21), das 14h às 17h, o seminário ‘A Importância das 
Relações Comerciais entre Brasil e EUA’. Objetiva debater a importância 
dos laços comerciais com o país norte-americano, além de mostrar de 
que maneira é possível inovar o comércio brasileiro com foco na inter-
nacionalização dos acordos bilaterais. Será dividido em dois blocos. O 
primeiro contará com a participação do cônsul-geral dos EUA, Ricardo 
Zuniga, e da conselheira comercial, Camille Richardson. O segundo, 
conduzido pelo especialista em inovação e diretor-executivo do IXL 
Center/Boston Innovation Gateway, Hitendra Patel, falará sobre inovação 
no comércio e internacionalização com foco nos EUA.

D - Agricultura Digital 
Um pacote tecnológico que auxilia as atividades agrícolas a suprirem 
demandas por alimentos. Assim pode ser conceituada a Agricultura 

Digital, um conjunto de estratégias desenvolvidas para atender a ne-
cessidade do aumento da produção de alimentos, devido ao aumento 
da população. Abordando temas como Instrumentação, Conectividade, 
Monitoramento e Mercado, a Agricultura Digital será tema, nos dias 10 
e 11 de outubro de uma painel de discussões durante o ESALQShow. 
Ocorrerá  USP/ESALQ e se apresenta como um ambiente dedicado às 
inovações e ao empreendedorismo na agricultura e nos setores asso-
ciados. Mais informações: (http://fealq.org.br/esalqshow/participar/).

E - Carnes do Brasil 
A Frigol S.A., um dos maiores frigorífi cos do país, comunica a abertura de 
escritório em Moscou, como parte do seu projeto de aumento da presença 
global e aproximação com mercados-alvo de grande potencial para as 
carnes brasileiras. Esse projeto foi iniciado em novembro de 2016, com a 
abertura de uma base em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Rússia 
é um dos maiores compradores de carne bovina e o maior importador de 
carne suína do Brasil. A Frigol projeta receita líquida de R$ 1,4 bilhão em 
2017. As exportações representam cerca de 18% da produção da empresa 
que processa processa 180 mil toneladas/ano, distribuída para todo o Brasil 
e exportada para mais de 60 países da América do Sul, Europa, Oriente 
Médio, Ásia e África. Mais informações: (www.frigol.com.br).

F - Tecnologia e Empreendedorismo
Nos dias 16 e 17 de outubro, o blastU, primeiro Festival de Empreende-
dorismo e Tecnologia do Brasil, vai movimentar a rede de empreende-
dorismo, transformando o Pavilhão da Bienal, em um espaço de novas 
ideias e conexões. Objetiva inspirar, atualizar e conectar empreendedores, 
startups, corporações e investidores que estão transformando o mercado 
brasileiro e global. O festival reunirá pessoas com espírito colaborativo, 
que saem da zona de conforto para desbravar novos caminhos. Tudo foi 
organizado para potencializar conexões entre empreendedores que terão 
acesso a ferramentas, empresas, mentores, investidores e organizações, 
favorecendo a construção de relações valiosas. Mais informações em: 
(www.blastu.com.br).

G - Reforma Trabalhista
Prevista para entrar em vigor em novembro, a Reforma Trabalhista deve 
alterar questões relevantes na relação entre empregador e empregado, 
e ainda causará muitas dúvidas para aqueles que lidam com as rotinas 

trabalhistas das empresas. Para esclarecer as questões mais polêmicas 
e apresentar um panorama geral da nova legislação, com objetivo de 
minimizar riscos para as empresas e apresentar as oportunidades da 
nova legislação, o escritório FCR Law promove nesta quinta-feira (21), 
na Câmara de Comércio Brasil/Canadá,  o evento “Reforma Trabalhista: 
Visão Geral e Planejamento Estratégico”. Visão estratégica da reforma, 
prevalência do acordo coletivo sobre a CLT, terceirização, questões 
societárias, entre outras questões relevantes. O evento é gratuito. Ins-
crições: (fcrlaw.com.br/reforma-trabalhista/).

H - Workshop sobre BIM 
A Royal Institution of Chartered Surveyors, líder mundial na qualifi cação 
profi ssional nas áreas de terras, terrenos, propriedades e construções, 
apresenta no dia 19 de outubro um workshop sobre BIM (Building 
Information Modeling), sob a orientação de Marcus Granadeiro, CEO 
do Construtivo, companhia de TI com DNA de engenharia. O curso 
sobre gestão e implementação de BIM tem como objetivo abordar as 
tendências globais, além de sua aplicação no mercado, especialmente 
no Reino Unido, onde a metodologia é amplamente utilizada, sendo, 
inclusive, regulamentada pelo Governo. Acontece no Station Treina-
mentos, R. Doutor Cardoso de Melo, 1491 - Vila Olímpia. Inscrições: 
(www.rics.org.br).

I - Fundamentos da Remuneração 
A Willis Towers Watson, empresa global líder em consultoria, corretagem 
e soluções, realiza entre os dias 17 e 18 de outubro, no Espaço São Paulo 
Center, o curso “Fundamentos da Remuneração – Conceitos e Práticas 
aplicados no Brasil”. O treinamento visa compartilhar, de forma crítica, e 
dinâmica, a visão sobre conceitos, práticas e tendências que envolvem a 
gestão de pessoas, promovendo networking e troca de experiências com 
consultores e especialistas do mercado, que irão auxiliar os profi ssionais 
de RH a identifi car novas oportunidades na gestão de talentos. É voltado 
para analistas, especialistas, coordenadores, business partner, gerentes 
e outros profi ssionais de RH, e áreas afi ns. Mais informações tel. (11) 
4505-6461 ou (https://events.towerswatson.com).

J - Mulheres do Agronegócio
São muitas as mulheres de destaque no agronegócio brasileiro. Conhe-
cidas ou não do grande público, têm papel fundamental nas cidades em 
que atuam e em toda a cadeia nacional do agro. Disseminar a história 
e o desempenho dessas mulheres é um dos objetivos do 2º Congresso 
Nacional das Mulheres do Agronegócio, que acontece nos dias 17 e 18 
de outubro, no Transamerica Expo. Primeira mulher a ocupar um cargo 
de liderança na Sociedade Rural Brasileira, desde a sua fundação há 98 
anos, Teresa Cristina Vendramini, a Teka, teve a oportunidade de criar 
o Departamento de Pecuária na entidade. Uma de suas atribuições é 
acompanhar a discussão do Brasil sobre o Plano de Erradicação da Vaci-
nação de Febre Aftosa. Mais informações (www.mulheresdoagro.com.br). 

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

confi ança, ou ligue para

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

A - Medicina Alternativa
A homeopatia é a mais conhecida e popular forma de medicina alterna-

Digital, um conjunto de estratégias desenvolvidas para atender a ne-
cessidade do aumento da produção de alimentos, devido ao aumento 
da população Abordando temas como Instrumentação Conectividade

Mais de um quarto dos entrevistados negativados declararam 

pouco ou nenhum controle de suas fi nanças.

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confe-
deração Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) tentou 
buscar essas respostas através de uma pesquisa nacional 

e revela que o conhecimento dos rendimentos e das contas entre 
os inadimplentes não é expressivo para a grande maioria. 

O levantamento mostra que mais de um quarto dos entre-
vistados negativados declararam pouco ou nenhum controle 
de suas fi nanças: 47% sabem muito pouco ou nada sobre seus 
rendimentos e 41% sobre as contas básicas. Além disso, 59% 
dos inadimplentes têm pouco conhecimento sobre os valores 
dos produtos e serviços comprados no crédito que seriam pagos 
no mês seguinte à pesquisa. O número de parcelas das compras 
feitas no crédito também é bastante desconhecido: 40% dos 
inadimplentes sabem muito pouco ou nada a respeito.

“As contas básicas são justamente os gastos fi xos, como contas 
de água e luz, telefone, plano de saúde, aluguel, condomínio, 
parcelas do carro e escola dos fi lhos. Esses tipos de gastos são 
muito sensíveis a uma redução de receita, ocasionada, por exem-
plo, por uma situação de desemprego ou por outro imprevisto 
? já que as despesas vão continuar existindo, mas não haverá 

A infl ação medida pelo Índi-
ce Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M), usado no reajuste dos 
contratos de aluguel, registrou 
taxa de 0,41% na segunda prévia 
de setembro. A taxa é superior 
ao 0,03% registrado na segunda 
prévia de agosto. Com o dado, 
divulgado ontem (18) pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), o 
IGP-M acumula defl ações (que-
das de preços) de 2,16% no ano 
e de 1,51% em 12 meses.

A alta da taxa foi puxada 
pelos preços no atacado, já que 
o Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, passou de uma defl ação 

de 0,14% na segunda prévia 
de agosto para uma infl ação 
de 0,63% em setembro. O Ín-
dice Nacional da Construção 
Civil também registrou infl ação 
(0,22%) na segunda prévia de 
setembro, porém inferior à taxa 
de agosto (0,31%).

O Índice de Preços ao Consu-
midor, que mede o varejo, teve 
defl ação de 0,10% em setem-
bro, ante uma infl ação de 0,36% 
em agosto. A segunda prévia do 
IGP-M é calculada com base em 
preços coletados entre os dias 
21 do mês anterior e 10 do mês 
de referência (ABr).

As estimativas para os dois anos permanecem abaixo do centro 

da meta de 4,5%.

O mercado fi nanceiro voltou 
a reduzir a projeção para a in-
fl ação neste ano e em 2018. De 
acordo com o boletim Focus, do 
Banco Central (BC), a estimati-
va do mercado fi nanceiro para 
a infl ação, medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), caiu de 
3,14% para 3,08% este ano, na 
quarta redução seguida. Para 
2018, a projeção do IPCA foi 
reduzida de 4,15% para 4,12%, 
no terceiro ajuste consecutivo.

As estimativas para os dois 
anos permanecem abaixo do 
centro da meta de 4,5%, que 
deve ser perseguida pelo BC. 
Essa meta tem 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 8,25% ao ano.
Quando o Copom diminui 

os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação. Já quando 
o Copom aumenta a Selic, o 
objetivo é conter a demanda 
aquecida, e isso gera refl exos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança.

A expectativa do mercado 
fi nanceiro para a Selic foi man-
tida em 7% ao ano no fi m de 
2017, e reduzida de 7,25% para 
7% ao ano, ao fi nal de 2018. A 
expectativa para a expansão do 
PIB foi mantida em 0,6% este 
ano. Para 2018, a estimativa de 
crescimento passou de 2,1% 
para 2,2% (ABr).
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41% dos inadimplentes têm pouco 
conhecimento sobre suas contas básicas
Será que um consumidor com nome inscrito em cadastros de inadimplência tem noção de seus gastos, 
dívidas e possui algum comportamento adequado de educação fi nanceira?

caixa para supri-las”, afi rma a economista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti. 

Assim, a pesquisa revela que uma consequência de negligen-
ciar o conhecimento de seus próprios rendimentos e contas é o 
fato de 35% dos inadimplentes nunca ou na minoria das vezes 
conseguirem fechar o mês com todas as contas pagas, sem se 
endividar. Por outro lado, a compra de alimentos, produtos de 
higiene e limpeza (31%), seguido por pagar no prazo as contas 
básicas mensais (24%) e pagar as contas em atraso que geraram 
a negativação do nome do entrevistado (20%) são as prioridades 
de pagamento deste público (SPC/CNDL).

Mercado reduz projeção 
de infl ação para 3,08% 

este ano e 4,12% em 2018

IGP-M tem infl ação de 
0,41% na segunda
prévia de setembro



Sem planejamento, 
caminhamos para o passado 

O Brasil é um país 

que caminha para o 

passado. As políticas 

públicas não conseguem 

atender às crescentes 

demandas essenciais da 

população

A universalização dos 
serviços de saneamento 
básico e o abastecimen-

to de água potável é um dos 
exemplos que relegamos a 
segundo plano, enquanto os 
problemas se multiplicam em 
todos os estados brasileiros. 
A democracia é, sem sombra 
de dúvida, uma conquista 
inestimável, mas o calendário 
eleitoral se transformou na 
régua que dita o andamento 
da gestão pública e o planeja-
mento de longo prazo se desfaz 
na burocracia. 

A cada mudança de governo 
recomeçamos os trabalhos e 
avançamos aleatoriamente, 
sem qualquer definição de 
prioridades, investimentos 
ou prazos. Nesse viés sem 
ritmo, vamos caminhando em 
solavancos, sem realmente 
conseguir alcançar nossos 
objetivos. A engenharia na-
cional tem muito a contribuir 
para mudar esse panorama, 
inclusive inibindo a corrupção 
e garantindo empreendimen-
tos que realmente atendam às 
demandas da população. 

São os projetos de engenha-
ria, elaborados com critérios 
rigorosos e completos, que 
defi nem exatamente todas as 
etapas de um empreendimen-
to. Eles estabelecem desde a 
concepção de um projeto com-
pleto, passando pela licitação 
e contratação de companhia 
responsável, até a fi scaliza-
ção e a conclusão das obras. 
Esses projetos são capazes 
de detalhar os custos de cada 
etapa de um empreendimento, 
reduzindo margens de erros 
e inibindo o desperdício e o 
uso inadequado do dinheiro 
público. 

Sem um projeto detalhado, 
fi camos à mercê dos interesses 
das empresas executoras do 
empreendimento e corremos 
sérios riscos de receber obras 
e serviços em desacordo com 
suas reais necessidades. As 

experiências de planejamento 
de médio e longo prazo se mul-
tiplicam em várias nações. Re-
giões como a Califórnia (EUA) 
e uma boa parcela da Austrália, 
por exemplo, enfrentaram 
longos períodos de escassez 
de água. O problema afetou 
milhões de pessoas, mas foi 
superado com planejamento. 

As autoridades seguiram 
esse planejamento, que é 
atualizado e ajustado anual-
mente, para reverter a falta 
de recursos hídricos nessas 
localidades. Já na Europa, 
especifi camente a região de 
Lisboa alcançou índice de 7,9% 
de perdas de água graças a 
um sofi sticado programa de 
redução e rigorosa gestão. O 
indicador é bem inferior ao da 
média brasileira (37%). 

Vale ainda ressaltar que o 
planejamento contribui para 
o estímulo às companhias de 
engenharia e consultoria. O 
segmento é fundamental para 
o desenvolvimento do país pela 
capacidade de reunir os melho-
res talentos e promover inova-
ções para soluções adequadas 
às nossas verdadeiras deman-
das. Além disso, a capacidade 
técnica dessas corporações 
são, no caso brasileiro, motivo 
de orgulho por oferecer esses 
serviços para outras nações, 
uma forma de reconhecimento 
do nosso know how. 

Precisamos avançar nas 
propostas de prover o país 
para as próximas gerações. 
Um dos caminhos é enfrentar 
esses períodos de difi culdades 
econômicas consolidando um 
banco de projetos que, diante 
de suas características estra-
tégicas, podem ser imediata-
mente aplicados em momentos 
com melhores condições de 
investimentos. Assim nos ante-
cipamos às demandas futuras, 
sem a necessidade de começar 
tudo da estaca zero. 

Com planejamento, coragem 
e determinação, podemos 
colocar o desenvolvimento 
brasileiro no caminho certo. 

 
(*) - É presidente da Apecs 

(Associação Paulista de Empresas 
de Consultoria e Serviços em 

Saneamento e Meio Ambiente) e vice-
presidente da ABES-SP (Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental).

Luiz Roberto Gravina Pladevall (*)
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Regulamentação da 
profi ssão de síndico 

A regulamentação da pro-
fi ssão de síndico será tema de 
audiência pública da Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado 
na quinta-feira (21). Ao reque-
rer a realização do debate, o 
senador Hélio José (PMDB-DF) 
explicou que, atualmente, no 
âmbito do Distrito Federal, já 
foi instituído o curso de tecnó-
logo em gestão de condomínios 
pela Universidade do Distrito 
Federal (UDF), com vistas à 
profi ssionalização da atividade 
de síndico.

“Como a disciplina da ativi-
dade de síndico está disposta 
apenas no Código Civil Brasi-
leiro, é interessante que sejam 
discutidos os seus refl exos no 
âmbito do direito do trabalho, 
na medida em que cada dia mais 
a atividade de síndico assume 
contornos de atividade profi s-
sional remunerada”, disse.

Foram convidados para a au-
diência pública representantes 
da Associação Brasileira de Sín-
dicos e Síndicos Profi ssionais, 
do Ministério do Trabalho, do 
Conselho Federal de Adminis-
tração, do Conselho Regional 
de Administração do Distrito 
Federal e o coordenador do 
curso de tecnologia em gestão 
de condomínios da UDF. A 
reunião é interativa e possibilita 
a participação dos internautas 
com comentários e perguntas 
através do portal e-Cidadania 
(Ag.Senado).

A inclusão no Código Penal do crime de constran-
gimento ofensivo ao pudor em transporte público, 
é um dos itens da pauta da próxima reunião da Co-
missão de Constituição e Justiça do Senado amanhã 
(20). O projeto é de autoria do senador Humberto 
Costa (PT-PE) e prevê pena de dois a quatro anos 
para quem assediar ou molestar alguém dentro de 
ônibus, trem, metrô, avião ou qualquer outro meio 
de transporte público. Segundo o parlamentar, foi 
necessário atualizar a legislação devido ao aumento 

de casos de violência sexual deste tipo. O relator 
Magno Malta (PR-ES) concordou com a iniciativa e 
citou dados do jornal O Estado de S.Paulo, segundo 
os quais  foram registrados quatro casos por semana 
na em 2016 somente na capital paulista.

Segundo ele, a proposta encontra uma solução 
para o impasse hoje vigente na legislação. Salvo a 
hipótese de estupro, que exige violência ou grave 
ameaça, a conduta de frotteurismo (ato de se es-
fregar em outra pessoa) pode ser hoje enquadrada 

como importunação ofensiva ao pudor, contraven-
ção penal que sujeita o agente a apenas pena de 
multa, ou violação sexual mediante fraude, crime 
com pena de reclusão de dois a seis anos. “São 
dois extremos e nenhum oferece uma descrição 
adequada da conduta. O projeto cria uma solução 
intermediária, que nos parece acertada”, opinou.

O primeiro item da pauta da Comissão é a pro-
posta de renovação da Lei de Execução Penal, 
contida no projeto do senador Renan Calheiros 

(PMDB-AL), que traz soluções de mais possi-
bilidades de ressocialização dos condenados e 
tenta atacar problemas como superlotação dos 
estabelecimentos prisionais e excesso de presos 
provisórios. O texto prevê, por exemplo, incentivos 
fi scais para empresas que contratem egressos do 
sistema prisional, em percentual a ser regulamen-
tado. Também amplia as hipóteses de remição de 
pena, que passam a incluir o artesanato e a leitura, 
além do trabalho e do estudo (Ag.Senado).

Trabalhadores querem a criação de um grupo de trabalho para 

defi nir medidas de proteção ao emprego no âmbito

do acordo de leniência fechado com a JBS.

A Comissão de Direitos Hu-
manos proporá à Procuradoria-
-Geral da República (PGR) a 
criação de um grupo de trabalho 
para defi nir medidas de prote-
ção ao emprego e ao trabalha-
dor no âmbito do acordo de 
leniência fechado com a JBS. 
O encaminhamento foi tomado 
ontem (18) após audiência que 
discutiu o tema.

Segundo o vice-presidente 
da CDH, Paulo Paim (PT-RS), 
a comissão proporá ao Mi-
nistério Público que técnicos 
indicados pela própria JBS, 
pelo Ministério do Trabalho, 
pelas confederações sindicais 
e pelo Ministério Público do 
Trabalho façam parte desse 
colegiado. Também deverão 
compor o grupo o próprio Paim 
e um representante da PGR. 
“É preciso que se estabeleçam 
medidas compensatórias aos 
trabalhadores em caso de venda 
ou fechamento das unidades”, 
pontuou o senador.

O advogado Marthius Sa-
vio Cavalcante Lobato, da 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria de 
Alimentação (Contac), disse 
que o acordo de leniência do 
Ministério Público (MPF) com 
a JBS não prevê medidas de 
proteção ao emprego ou sal-
vaguardas aos trabalhadores. 
Lobato e outros participantes 

A cerimônia de posse de Raquel Dodge ocorreu

na manhã de ontem (18).

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, participou 
na manhã de ontem (18) da 
cerimônia de posse de Raquel 
Dodge, primeira mulher a 
comandar a Procuradoria-
-Geral da República. “Acho 
que ela [Raquel Dodge] disse 
exatamente aquilo que todos 
esperamos. Não tenho dúvida 
que a doutora Raquel fará o 
compromisso que fez aqui 
publicamente, de dizer que 
ninguém está abaixo ou acima 
da lei, nem o presidente da 
República, nem ninguém”, 
afi rmou Eunício.

A posse ocorreu na sede 
da PGR em Brasília. A nova 
procuradora-geral comandará 
o Ministério Público Federal 
(MPF) por dois anos. Ela subs-
titui Rodrigo Janot, que estava 
no cargo desde setembro de 
2013. “Tenho convicção de 
que ela será dura, mas será 
extremamente democrática. 
Vamos viver um novo momento 

Josi Nunes: qualquer tipo de trabalho voluntário vale como 

atividade para fi ns de currículos.

A Comissão de Educação 
aprovou proposta que prevê 
que o trabalho voluntário re-
alizado por estudantes possa 
contar como atividade para fi ns 
de cumprimento do currículo 
de cursos superiores. As nor-
mas para essa contabilização 
serão estabelecidas pelas ins-
tituições de ensino superior. O 
texto aprovado é o substitutivo 
da relatora, deputada, Josi 
Nunes (PMDB-TO), ao projeto 
do deputado Valdir Colatto 
(PMDB-SC).

O substitutivo insere a medi-
da na Lei do Serviço Voluntário 
(9.608/98). Além disso, altera 
o projeto original para permitir 
que qualquer tipo de trabalho 
voluntário valha como atividade 
para fi ns de cumprimento dos 
currículos. O projeto original 
fala em trabalho voluntário 
realizado junto a instituições 
de assistência educacional e 
social. A proposta ainda será 
analisada em caráter conclusivo 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Comissão aprova 
atendimento 
prioritário a 
acompanhantes

A Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara 
aprovou o projeto que estende 
a prioridade de atendimento 
aos acompanhantes de pessoas 
com defi ciência, idosos, ges-
tantes, lactantes, pessoas com 
crianças de colo e obesos, quan-
do sua presença for imprescin-
dível. A proposta acrescenta a 
medida à Lei do Atendimento 
Prioritário (10.048/00).

A relatora na comissão, de-
putada Shéridan (PSDB-RR), 
concordou com o argumento 
do autor da proposta, deputado 
Alexandre Leite (DEM-SP), de 
que a ausência legal de previsão 
para o acompanhante pode 
inviabilizar a fruição do direito 
de prioridade. “O benefi ciado 
pode depender da ajuda de 
outra pessoa e esta não ter o 
mesmo atendimento prioritá-
rio”, observou a deputada. O 
projeto tramita em caráter con-
clusivo e ainda será analisado 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

 A nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge,

tomou posse ontem (18).

O ministro do STF, Luís 
Roberto Barroso, elo-
giou o fato de Dodge ter 

ressaltado, em seu discurso, o 
combate à corrupção como uma 
das prioridades de sua gestão 
à frente da PGR.

“O Brasil tem muitas priorida-
des. O combate à corrupção é 
uma delas porque a integridade 
é pressuposto para que se possa 
fazer tudo de forma mais cor-
reta e efi ciente”, disse Barroso, 
após participar da cerimônia 
de posse da nova procuradora-
-geral. Também presente na 
cerimônia, o ministro do STJ, 
Luis Felipe Salomão, destacou 
a boa impressão deixada por 
Raquel durante suas partici-
pações no STJ. “É corajosa, 
cuidadosa e reservada. Tenho 
certeza de que vai desempe-
nhar em elevadíssimo nível 
essa responsabilidade agora 
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Ministros destacam perfi l discreto e 
rigoroso da nova procuradora-geral

O perfi l discreto e rigoroso de Raquel Dodge, primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral da 
República, foi elogiado ontem (18) por autoridades que participaram da cerimônia de posse no cargo 
que será ocupado por ela nos próximos dois anos

a corrupção de modo geral e, 
também, naquela áreas que 
apontou em seu discurso, como 
direitos humanos. Repito: quem 
imagina que vai ter algum tipo 
de difi culdade [com ela] está 
redondamente enganado”, 
acrescentou Gurgel.

Sobre a expectativa com 
relação à atuação de Raquel 
Dodge diante da Lava Jato e 
das denúncias que têm sido 
feitas pela PGR, o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
disse esperar “serenidade” 
da nova procuradora-geral da 
República. “Ela vai atuar dentro 
da serenidade e rigor com que 
ela sempre se pautou. E isto é 
uma conquista da brasilidade, 
da institucionalidade do país e 
temos certeza que ela condu-
zirá isso com mão fi rme, com 
rigor e a serenidade que sempre 
teve” (ABr).

entregue a ela. O MP está em 
muito boas mãos”, disse.

Procurador Geral da Re-
pública da gestão anterior a 
Janot, Roberto Gurgel disse 

que Raquel Dodge é uma pes-
soa “firme e extremamente 
rigorosa” na sua atuação como 
procuradora. “Raquel continu-
ará atuando fi rmemente contra 

Para Eunício, Raquel Dodge 
promoverá igualdade perante a lei

no Brasil e espero que esse mo-
mento seja de harmonia para a 
economia que começa a voltar 
a crescer”, — disse o presidente 
do Senado, que destacou ainda 
o discurso de Raquel sobre a 
importância de defender a har-
monia entre os Três Poderes.

Além de Eunício, outras 

autoridades participaram 
da posse de Raquel Dodge, 
entre as quais o presidente 
da República, Michel Temer, 
a presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministra 
Cármen Lúcia, e o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Trabalho voluntário 
como atividade 

curricular em curso

Trabalhadores querem discutir 
proteção ao emprego na JBS

da audiência pública lembra-
ram que a gigante do setor de 
proteína animal recebeu nos 
últimos anos aportes bilionários 
de recursos públicos, por meio 
de políticas de fomento e até de 
associação, fazendo com que 
hoje 27% das ações estejam em 
nome da Caixa e do BNDES.

Para Lobato, estas políticas 
tornam obrigatório que se 
protejam os mais de 120.000 
empregados diretos da empre-
sa, que fazem da JBS a maior 
empregadora privada do país. 
Somam-se a este número os 
seis postos indiretos que cada 
um dos empregos diretos movi-
menta na cadeia de produção. 

“O estado concede 25 anos para 
a empresa pagar uma multa de 
R$ 10,3 bilhões, e nenhuma 
cláusula relacionada ao em-
prego. Como pode isso, depois 
de ter na prática concedido à 
JBS um monopólio de mercado 
sem nenhuma contrapartida?”, 
criticou o advogado.

Ele também criticou o MPF 
por ter estabelecido 49 áreas 
de aplicação de R$ 2,3 bilhões 
desta multa. Para Lobato, o 
órgão não tem a competência 
para defi nir políticas sociais 
por conta própria, sem diálogo 
institucional dos três Poderes 
e do próprio Ministério Público 
com a sociedade (Ag.Senado).

Proposta criminaliza assédio em transporte público
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CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Como ocorre a caracterização de grupo econômico para permissão 
de transferência de funcionários? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATOS COM OU SEM CLÁUSULAS ASSECURATÓRIAS
Quais são os direitos rescisórios de contrato de trabalho com e 
sem cláusula assecuratória? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

IMPOSTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Quais os impostos que incidem sobre a Folha de Pagamento do produtor 
rural PF e PJ? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TOLERÂNCIA DE ATRASOS
Qual a tolerância de atrasos no início da jornada de trabalho, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONTRATOU PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. O EMPRE-
SÁRIO REEMBOLSA A EMPRESA MENSALMENTE PELA DESPESA E 
EFETUA O PAGAMENTO PELA CONTA PESSOAL, ESSA DESPESA PODE 
SER DEDUTÍVEL DO IR?  

Se os pagamentos estiverem sendo demonstrado no Livro Caixa ou na 
contabilidade, a empresa demonstrar esse tipo de despesa na DIRF e 
NO INFORME DE RENDIMENTO. A pessoa física pode tomar o desconto 
na declaração de ajuste, normalmente.

DESCONTO DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
Empresa pode efetuar o desconto do DSR por atrasos. Como efetuar esse 
cálculo? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PUNIÇÃO DISCIPLINAR
Funcionária que recebeu suspensão de três dias, por falta grave, terá 
também o desconto do DSR, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
NIRE 3530046180-1 - CNPJ/MF 34.265.561/0001-34 - Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 31.03.2017.

Data, Hora e Local: 31.03.2017, às 14 hs, na sede social estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 9º An-
dar, Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, cidade de São Paulo/SP. Convocação e Presença: Em atendimento à convocação 
realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Sociedade, 
estiveram presentes, os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães e João Annes Guimarães. 
Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Regina Annes Guimarães e secretariados pelo Sr. 
Marco Antonio Antunes. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) destituição de membro da Diretoria; e (ii) ratifi car a com-
posição dos membros da Diretoria. Deliberações: O acionista presente apreciou as matérias constantes da ordem do 
dia e deliberou sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: (i) A destituição do Sr. Fernando de Araujo Per-
relli Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, CPF/MF 
667.483.644-34, RG 3.371.118-SSP/PE do cargo de Diretor sem Designação Especíal, para o qual foi eleito, conforme 
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 02.05.2016, homologada pelo Banco Central do Brasil, 
conforme Ofício 10097/2016-BCB/Deorf/GTSP2, de 23.05.2016. Em seguida, foram registrados votos de agradecimen-
to pelo trabalho desenvolvido no período em que o Sr. Fernando de Araujo Perrelli Junior exerceu referido cargo; ii) Em 
razão da deliberação acima, a Diretoria da Companhia, passará a ser composta da seguinte forma: i) Diretores sem 
Designação Especial - Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, RG 7.669.530, SSP/SP e CPF/MF 002.975.098-96; e Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciên-
cia da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG 20775312, SSP/SP e CPF/MF 275.484.158-00, todos 
com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º Andar - Parte, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133 
e com mandato até a 1ª Reunião do Conselho de Administração após AGO a ser realizada em 2019; (ii) Os demais car-
gos da Diretoria permanecem vagos. (iii) Indicar o Diretor Eduardo Mazon para Diretor de Relações com Investidores. 
Assinatura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário. Encerramento: Nada mais a ser tra-
tado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, 
que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada e assinada. São Paulo, 31.03.2017. (a.a.) Ângela An-
nes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Confere com a original, Lavrada em livro próprio. Re-
gina Annes Guimarães – Presidente, Marco Antonio Antunes – Secretário. JUCESP 400.706/17-9 em 
30.08.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
NIRE 3530046180-1 - CNPJ/MF 34.265.561/0001-34 - Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28.04.2017.

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 28.04.2017, às 09hs, na sede social da BMG Leasing S.A. - Ar-
rendamento Mercantil, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar - Parte, Bairro Itaim 
Bibi, CEP.: 04.538-133, Município de São Paulo/SP. 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de con-
vocação publicados no jornal “Empresas & Negócios”, jornal de grande circulação na localidade em que está 
situada a sede da sociedade, em suas edições de 13, 14 e 18.04.2017 e no Diário Oficial do Estado de São Pau-
lo, em suas edições de 13,14 e 18.04.2017, a AGO foi instalada, em 1ª Convocação, com a presença de acionis-
tas titulares de 99,99% das ações com direito a voto, representativas do capital social da companhia. Presen-
tes também o representante PriceWaterhouseCoopers, o Sr. Carlos Augusto da Silva e os Diretores Executivos 
do Banco BMG S.A. os Srs. Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pela Srª. Ângela Annes Guimarães e secretariados pelo Sr. Marco Antonio Antunes. 4. Ordem do Dia: a) exa-
me, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercí-
cio findo em 31.12.2016; b) destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; c) Deliberar 
sobre os honorários dos Administradores referentes ao exercício 2017; 5. Deliberações: Os acionistas presen-
tes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quais-
quer restrições ou reservas o que segue: (a) aprovação em sua íntegra do Relatório da Administração e as De-
monstrações Financeiras, que mereceram o parecer favorável do Conselho de Administração e o parecer dos Au-
ditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, os quais foram publicados no 
“Diário Oficial”, em sua edição de 23.03.2017 e no jornal “Empresas & Negócios”, em sua edição de 
23.03.2017; b) Referendada a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2016, no montan-
te total de R$ 18.031.053,32: (i) Reserva Legal: R$ 711.552,67; (ii) Reserva Estatutária: R$ 10.139.625,49; (iii) 
Dividendos: R$ 3.379.875,16. Os acionistas renunciaram expressamente ao recebimento de todo e qualquer di-
videndo; no entanto, foram provisionados e pagos (valor bruto) R$ 3.800.000,00, na forma de juros sobre capi-
tal próprio (“JCP”). (c) os Conselheiros e Diretores renunciaram expressamente aos honorários referentes ao 
exercício de 2017; 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual 
se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76, que, lida e acha-
da conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 28.04.2017. (a.a.) Banco BMG S.A., neste ato re-
presentado por seus Diretores Executivos Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon. Flávio Pentagna Guimarães. Ân-
gela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Confere com a ori-
ginal lavrada em livro próprio. Ângela Annes Guimarães - Presidente da Mesa; Marco Antonio Antunes - Secretário da 
Mesa. JUCESP nº 400.277/17-7 em 30.08.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 - (“Companhia”)
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, hora, local: 18.05.2017, 10hs, na sede social, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar. Presença: 
Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Olímpio Matarazzo Neto; Secretário: Ricardo Leonel Scavazza. Deliberações 
aprovadas: 1. Reeleição dos membros da Diretoria, com mandato até a realização da AGO que examinar as demonstrações 
fi nanceiras de 2017: (i) Marcelo Renaux Willer, arquiteto, RG 1.909.667-0/SSP-PR, CPF/MF 536.351.329-34, Diretor Presidente; 
(ii) Ricardo Leonel Scavazza, administrador de empresas, RG 28.451.965-0 SSP/SP, CPF/MF 148.090.838-02, Diretor Vice-
Presidente e Financeiro; (iii) Guilherme de Puppi e Silva, engenheiro civil, RG 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF 962.476.229-53, 
Diretor Administrativo e de Relações com Investidores; (iv) Klausner Henrique Monteiro da Silva, engenheiro civil, RG 
26.870.678-5 SSP-SP, CPF/MF 251.391.458-98, Diretor Comercial; (v) Claudia Maria Ayres Yassuda, separada judicialmente, 
arquiteta, RG 9.363.189-3 SSP-SP, CPF/MF 116.041.188-30, Diretora de Negócios; e (vi) Fernando Orsi Lopes Cavalcante, 
engenheiro civil, RG 28.918.039-9, CPF/MF 270.197.708-86, Diretor de Operações, todos brasileiros, casados e residentes em São 
Paulo/SP, quando não indicados, e tomaram posse nos seus cargos, e aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declaram 
que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. 2. Registraram, a dispensa, pela totalidade do Conselho de Administração, 
dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação prévia e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme 
estabelecidos no acordo de acionistas de 09.12.2013, conforme aditado. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 18.05.2017. 
Conselheiros: Ricardo Leonel Scavazza, Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, Olímpio Matarazzo Neto, Marcelo 
Fedak e David Adam Roth. JUCESP nº 280.215/17-4 em 19.06.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

O prefeito João Dória 
anunciou, em parceria 
com o Secovi-SP, a con-

tratação do urbanista Jaime 
Lerner para cuidar do projeto 
de requalifi cação do centro, que 
faz parte do programa “Cidade 
Linda” e visa remodelar o siste-
ma de habitação, mobilidade e 
paisagismo do centro da cidade. 

Uma das novidades que 
irão compor a nova paisagem 
da vizinhança é o restauro e 
iluminação do Viaduto Santa 
Ifi gênia. Deste modo, o governo 
municipal espera estimular um 
maior público para happy hour 
no centro. O altivo viaduto de 
estilo art noveau, construído, 
em 1913, com 1.100 toneladas 
de ferro trazidas da Bélgica, é 
um dos marcos históricos da ca-
pital paulista e liga pontos bem 
importantes da área central. 

O processo de revitalização 
previsto para fi car pronto no 
dia 30 outubro é uma resposta 
ao período de 18 anos que o 
equipamento urbano ficou 
negligenciado. Bem ao lado 
do viaduto está outra aposta 
que promete transformar esta 
região em um verdadeiro ‘oásis’, 
o Pátio Metrô São Bento, que é 
o mais novo open mall de São 

O Pátio Metrô São Bento é o mais novo open mall de São Paulo.

Revitalização e Open Mall 
pretendem transformar Largo 

São Bento em um ‘oásis’
Iniciativas de revitalização da região central de São Paulo estão em andamento na capital
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Paulo, um centro de compras 
com infraestrutura completa 
e aconchegante, parte dela a 
céu aberto. 

A área de quase seis mil m², 
está bem acomodada dentro da 
estação São Bento do Metrô, e 
vai disponibilizar 60 novas lojas 
comerciais, de gastronomia e 
serviços diversifi cados dentro 
de uma ambientação simpáti-
ca, com conceito diferenciado 
e moderno. Na parte externa, 
um boulevard acolhedor ser-

vido por plantas majestosas e 
paisagismo bem pensado com 
vista privilegiada do Viaduto 
Santa Efi gênia. 

Ao desfrutar da generosa 
infraestrutura do novo polo 
cultural e gastronômico, os 
clientes terão oportunidade de 
assistir a um evento musical, 
comer tanto um menu mais 
chic, quanto um hambúrguer 
gourmet ou outras opções de 
fast food. O open mall natural-
mente se tornará um refúgio 
para recarregar as energias 
depois de fazer compras na 
rua 25 de março. Quem estiver 
pelas redondezas poderá usu-
fruir de facilidades, como por 
exemplo, ir a uma barbearia, 
um bom café, lanchonete, lojas 
franqueadas de rede, doçaria, 
livraria, lotérica ou loja de 
conveniência.

Não pode fi car esquecido seu 
nobre vizinho, o Mosteiro de São 
Bento, que dá um tom especial 
para a sonoridade do empreen-

dimento com a badalada dos 
sinos afi nados, que tocam nas 
horas cheias e nas frações.  E 
com a celebração aos domingos 
das missas sob comoventes 
cantos gregorianos, que são 
imperdíveis até para quem não 
é católico. 

“O centro é um polo turísti-
co, comercial e cultural muito 
importante para a cidade, 
quanto maior for o investimento 
na revitalização dos espaços 
públicos, na construção de 
empreendimentos residenciais 
e comerciais, em atividades de 
lazer e cultura, mais pessoas 
poderão usufruir desta região 
emblemática de São Paulo. 
Por isso, estamos satisfeitos 
em trazer um empreendimento 
que vai contribuir ainda mais 
com o desenvolvimento deste 
‘coração’ da capital paulistana”, 
diz Odivaldo Silva consultor de 
varejo da Renova e responsável 
pelo planejamento e desenvol-
vimento do novo open mall.

Ainda é inverno e 

o tempo permanece 

instável em muitas 

regiões do país, onde 

ora está frio, ora calor

Tais mudanças bruscas 
na temperatura não 
fazem nada bem para 

a saúde, principalmente das 
crianças, que têm o organis-
mo bem mais vulnerável do 
que o de um adulto. Por isso, 
nessa época do ano aumenta 
a incidência de doenças respi-
ratórias em bebês e crianças, 
o que exige muita atenção dos 
pais, já que alguns quadros 
podem levar a uma parada 
respiratória.

Os principais problemas 
relacionados ao sistema res-
piratório da criança são obs-
trução nasal (nariz entupido), 
sinusite, amigdalite, rinite, 
broncoespasmos (difi culdade 
para respirar por conta de 
infl amação nos brônquios) e 
asma. Além das variações de 
temperatura, a baixa umidade 
do ar e a poluição podem fa-
vorecer o surgimento dessas 
doenças.

Os sintomas mais comuns 
que sinalizam alterações res-
piratórias nos pequenos são 
tosse produtiva e persisten-
te, febre, chiado para respi-

rar, coriza, lacrimejamento, 
difi culdade para respirar e 
indisposição. Para evitar, 
é necessário minimizar os 
fatores de riscos, portanto, 
deve-se manter ambientes 
ventilados e sem umidade, 
retirar cortinas, tapetes e 
pelúcias do quarto, evitar ex-
posição à fumaça de cigarro, 
poeira, perfumes e produtos 
de limpeza, manter as mãos 
das crianças higienizadas 
e agasalha-las sempre que 
estiver frio. 

É importante ressaltar que 
crianças escolares estão mais 
propensas a manifestarem 
doenças do trato respiratório, 
já que a transmissão ocorre 
diretamente. Ao notar os 
sintomas, os pais devem levar 
o menor o quanto antes ao pe-
diatra para que seja indicado o 
melhor tratamento, evitando 
assim que o problema evolua.

Caso perceba sinais de falta 
de ar e cianose (cor da pele 
alterada para azul-arroxeada) 
é necessário que o bebê ou 
criança seja levado imedia-
tamente ao pronto-socorro, 
pois ele pode estar prestes a 
ter uma parada respiratória, 
que pode levar a óbito.  

(*) - É coordenadora do serviço
de pediatra da Clínica Doktor’s

(www.doktors.com.br).

Temperatura instável 
contribui para o 

surgimento de doenças 
respiratórias em crianças

Priscilla Pereira (*)

Há dezesseis anos, ele sobe aos palcos para levar 
o público a dar boas risadas. Felipe Gracindo, ator 
e comediante vencedor do Prêmio Multishow de 
Humor em 2016, desponta como um dos grandes 
talentos da comédia do país. Ele foi o entrevis-
tado de ontem (18) do programa Conversa com 
Roseann Kennedy, da TV Brasil. Junto com mais 
três amigos, Rodolfo Cordón, Benetti Mendes e 
Frederico Braga, Felipe fundou em 2001 a Cia. 
de Comédia G7, que se transformou numa grande 
família. 

Desde então, são mais de 30 peças encena-
das, cinco prêmios nacionais e raros os fi ns de 
semana em que eles não estão nos palcos. Neste 
bate-papo, Felipe fala de seu trabalho corporal 
que encantou o público e sobre o dom de fazer 
inúmeras imitações. Ele lembra que tudo começou 
no tempo de escola, quando fazia imitações na fi la 
da cantina. “Eu imitava o dinossauro na escola, 
eu entrava na lanchonete para fazer a galera rir. 
Isso foi o precursor. O que me fez acabar indo 
para o teatro foi essa energia de fazer imitação, 
de brincar com as pessoas, esse lado corporal que 
uso muito no teatro.”

Para Felipe Gracindo, a comédia corporal foi a 
maneira que encontrou para se conectar com as 
pessoas. Ele diz que as imitações e o trabalho com 
o grupo G7 surgiram na sua vida como diversão. 
“A gente queria se divertir no fi m de semana. E 
como éramos criativos para contar histórias, foi 
a forma que a gente achou para mostrar isso. 
Tem gente que faz música, faz uma banda e toca 
com a galera, toca em barzinhos. Então, a gente 
começou a se apresentar por pura diversão”.

Dessa parceria surgiram espetáculos irreve-
rentes como “Casais felizes emagrecem juntos”, 
“Manual de sobrevivência ao casamento” e o 
clássico candango “Como passar em concurso 
público”. Para Felipe, as peças estão sempre re-
tratando diferentes fases da vida, onde o processo 
de criação leva em conta a identifi cação com o 
público, trazendo à tona os temas do cotidiano. “É 
dessa realidade que as pessoas riem. E a gente tá 

O ator Felipe Gracindo, da Cia G7, conversa 

com Roseann Kennedy.

“O artista é para-raio da 
sociedade”, diz Felipe Gracindo

precisando rir um pouquinho neste Brasil nosso”.
Quando se trata da inspiração para os perso-

nagens das peças, fi ca claro que ela pode vir de 
várias fontes. Felipe revela que muitas vêm da 
observação do cotidiano.“O artista é um para-
-raio da sociedade, você está sempre antenado. 
Por isso que a gente não consegue viajar e se 
desconectar cem por cento. Numa viagem, uma 
pessoa diferente, um lugar diferente, um jeito de 
falar, uma comida, tudo isso serve de alimento, 
de subsídio para você criar coisas novas”. Na sua 
opinião, o teatro é uma verdadeira escola, onde 
é possível ter o privilégio da experimentação e a 
interatividade com o público.

Quanto a investir em novos veículos, como 
televisão e internet, mídia em que o grupo G7 
pretende apostar mais, Felipe diz que nada se 
compara a ter liberdade de criação. E diz que 
essa é uma das grandes preocupações do grupo 
teatral. Ele defende a internet como um espaço 
mais democrático. Felipe conclui a conversa com 
humor e poesia: “Tem que rir, né? Rir para não 
chorar. Cervantes já dizia isso, que a comédia é 
a língua da alma” (ABr).
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Benefícios 
a idosos e 
portadores de 
defi ciência

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa dis-
cute amanhã (20) o projeto 
que prevê o pagamento do 
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) a idosos com 70 
anos ou mais, a pessoas com 
defi ciência em situação de 
vulnerabilidade fi nanceira e a 
pessoas com impedimento de 
longo prazo que carecem de 
auxílio permanente de tercei-
ros para realização de tarefas 
da vida diária, independen-
temente de sua condição 
fi nanceira e de estar inserido 
no mercado de trabalho. 

A proposta, de autoria do 
ex-deputado Roberto San-
tiago, aguarda votação na 
Comissão da Pessoa Idosa, 
onde está sob a relatoria da 
deputada Carmen Zanotto 
(PPS-SC). Outros 17 proje-
tos estão apensados a este. 
“Considerando que todas as 
proposições em análise de 
modo geral contribuem para 
garantir o BPC às pessoas 
com defi ciência e idosos em 
situação de vulnerabilidade 
fi nanceira, sugerimos a re-
alização dessa audiência”, 
explica Carmen. Foram convi-
dados para discutir o assunto, 
representantes do Ministério 
do Desenvolvimento Social, 
do Ministério da Fazenda e 
da Previdência Social (Ag.
Câmara).

O presidente Michel Temer nomeou ontem (18) nove integrantes 
para ocupar o Conselho Nacional do Ministério Público (CMNP), 
órgão responsável por fi scalizar as atividades internas do MP em 
todo país. De acordo com a Constituição, cabe ao presidente da 
República fazer nomeação dos integrantes do conselho. Desde 
ontem, o colegiado é presidido pela nova procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge.

A posse dos novos integrantes está prevista para a semana que 
vem. Dos nove indicados, sete entram no CNMP para o primeiro 
mandato e vão ocupar as cadeiras destinadas aos diferentes ramos 
do órgão, como o MP Militar, do Trabalho, Estadual e do Distrito 
Federal. Os nomeados são Silvio Amorim, Marcelo Weitzel, Sebas-
tião Caixeta, Lauro Nogueira e Dermeval Gomes. Os advogados 
Erick Venâncio e Leonardo Accioly foram designados para vagas 
destinadas à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (ABr).

Nomeados nove 
integrantes para o 

Conselho Nacional do MP
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Especial

No entanto, evidências apontam que na prática, quan-
do consumidos de forma correta e com moderação, 
esses nutrientes garantem o bom desempenho do 

metabolismo humano e ainda previnem uma série de do-
enças. As gorduras boas são fonte de importantes ácidos 
graxos, como os Ômegas 3, 6 e 9, lipídeos classifi cados 
como poli-insaturados, e seus benefícios vão além da sua 
infl uência sobre a aparência física. Elas são fundamentais 
para a manutenção de algumas funções do organismo, co-
laboram com a produção de hormônios e ainda são usadas 
como energia pelo corpo. 

Nutrientes essenciais 
Com atuação direta em diversos processos fi siológicos, 

os ácidos graxos são responsáveis, entre outras coisas, pela 
secreção de hormônios, inclusive daqueles que possuem 
ação na quebra das gorduras que são acumuladas em excesso 
no tecido adiposo, e também 
trabalham no transporte 
de vitaminas lipossolúveis, 
ou seja, aquelas que se 
dissolvem na gordura para 
que o corpo absorva seus 
benefícios. Mas, segundo o 
nutricionista William Reis, 
é importante lembrar que 
nem todas as gorduras são 
benéfi cas para o corpo: “Se o 
objetivo é reduzir medidas e 
ganhar mais saúde e energia, 
as melhores escolhas são 
as gorduras insaturadas, 
encontradas nos vegetais, 
sementes, frutos do mar, 
oleaginosas, azeite de oliva extra virgem, abacate e man-
teigas puras de alta qualidade, que são fontes de diversos 
nutrientes importantes como as Vitaminas A, K e D” – afi rma 
o profi ssional da Nature Center.

Gordura na dieta?
Quem luta contra a balança e ainda se preocupa com a 

saúde certamente questiona a indicação de qualquer tipo 
de gordura. E quando se fala em perda de peso então? O 
senso comum logo indica abolir os alimentos “gordurosos” 
do cardápio. E toda essa ressalva a respeito do nutriente 
não é à toa, afi nal, por muito tempo eles foram condenados 
em relação à saúde e boa forma. Tanto é que, atualmen-
te, muitas pessoas ainda acreditam que uma dieta efi caz 
implica em reduzir ao máximo o consumo lipídios. Mas, é 
justamente neste ponto que muitos se enganam, pois, o 
conceito de dieta pobre em gorduras e rica carboidratos 
causa uma desproporção que impede que o indivíduo obte-
nha as vantagens da ingestão de tais nutrientes. De acordo 
com Reis o consumo de gorduras não deve ser descartado 
totalmente, mas sim qualifi cado

O profi ssional explica que é necessário distinguir entre 
aqueles que promovem infl amação no organismo e aqueles 
que fazem exatamente o contrário: “Quando o tecido adi-
poso está infl amado há o acumulo de gorduras no corpo, 
aquelas gordurinhas indesejadas, especialmente na região 
da barriga, e quanto mais infl amado maior a propensão para 

Gorduras boas: saiba a importância 
desses nutrientes e porque eles 

devem fazer parte do nosso dia a dia
Quando o assunto é emagrecimento as gorduras, 
geralmente, não são bem-vindas, pelo contrário, elas 
são encaradas como grandes vilãs que sabotam a 
perda de peso. Já em relação ao organismo, uma das 
premissas de quem busca uma vida mais saudável é a 
de que os lipídios devem ser reduzidos ou eliminados. 
Até mesmo para alguns especialistas a relação entre 
dieta e consumo de gorduras é algo controverso, pois 
ainda existem aqueles que torcem o nariz

o ganho de peso, por isso é 
preciso evitar as gorduras 
que favorecem esse pro-
cesso, ou seja, as saturadas, 
que ainda são pré-fatores de 
risco para o desenvolvimento de diversas doenças” – explica 
o nutricionista.

As melhores gorduras para a 
saúde e redução de peso 

De acordo com o especialista, as gorduras insaturadas 
podem ser divididas ainda em dois tipos: poli-insaturadas e 
monoinsaturadas. O primeiro grupo é composto por ácidos 
graxos que ajudam a reduzir os riscos de infl amação, dores 
e doenças degenerativas do sistema nervoso central. Os 
ácidos graxos poli-insaturados são encontrados em óleos 

vegetais, como o de milho, 
soja e girassol, peixes gor-
durosos, como salmão, atum 
e sardinha e sementes de 
abóbora e linhaça.

Já o tipo de gordura mo-
noinsaturada apresenta os 
ácidos graxos que contém 
nutrientes como o ômega 
9, conhecido também como 
ácido oleico. O consumo 
moderado do nutriente, 
presente em alimentos como 
azeite de oliva e manteiga 
ghee, que é uma manteiga 
clarifi cada de alta qualida-
de, benefi cia o controle do 
colesterol, especialmente 

em relação ao LDL (colesterol ruim) e atua para elevar o 
nível de HDL no organismo (colesterol bom). 

Principais benefícios de uma 
dieta rica em gorduras boas

Se um indivíduo não está devidamente nutrido ou se 
encontra com algum desequilíbrio hormonal, é inegável 
que, além de uma saúde debilitada, a perda de peso tam-
bém será difi cultosa, ou pior, o corpo pode acabar usando 
os músculos como principal fonte de energia, ao invés da 
gordura. Para evitar que isso ocorra é preciso balancear o 
cardápio e incluir esses nutrientes que podem ser grandes 
aliados da saúde. 

Confi ra os principais benefícios e os melhores 
alimentos para fazer o aporte:

Ação antioxidante: 

Vitamina E, presente nos ácidos graxos, é um nutriente 
conhecido por sua ação antioxidante. Ela é capaz de com-
bater processos infl amatórios causados pelos radicais livres, 
substâncias que provocam danos às células saudáveis do 
corpo. Tal propriedade também auxilia contra o envelheci-
mento precoce, promovendo a manutenção da elasticidade 
da pele e a preservação do vigor do organismo.

Maior controle do apetite: Por retardar o esvaziamento 
gástrico, as gorduras exigem 
um esforço redobrado por 
parte do organismo em sua 
digestão, o que prolonga a 
sensação de saciedade, o 
favorece o controle da dieta. 
Seu consumo moderado esti-
mula a liberação da leptina, 
hormônio da saciedade. 

Facilita o aporte de 

nutrientes: determinados 
nutrientes, especialmente as 
vitaminas lipossolúveis (A, 
D, E, e K) são solúveis apenas 
em gordura, ou seja, para 
que o organismo seja capaz 
de absorvê-las é preciso que 
o aporte de lipídeos através 
da alimentação esteja em 
dia. Mas, além disso, existem 

também os ácidos graxos essenciais, aqueles que não são 
sintetizados naturalmente pelo organismo, portanto pre-
cisam ser obtidos por meio da alimentação, como é o caso 
dos ômegas que, dentre as gorduras consideradas boas, 
fi guram no topo da lista. Eles são responsáveis por funções 
importantes do organismo: o ômega 9 atua diretamente na 
produção de hormônios; o ômega 6 possui potente ação 
anti-infl amatória e o ômega 3 é indispensável para saúde 
cerebral e cardíaca.

De olho na dose: Assim como tudo na vida, ainda que se 
trate de uma gordura boa, é preciso moderação e cautela em 
seu consumo, isso porque, mesmo os óleos funcionais, como 
é o caso da manteiga ghee ou o óleo de peixe, são altamente 
calóricos, portanto, essas gorduras saudáveis também de-
mandam certo controle para que não resultem em ganho de 
peso. Por isso, o especialista afi rma que é preciso pensar na 
dieta como um todo e adotar um cardápio equilibrado que 
ofereça o aporte adequado de nutrientes ao corpo.

Vale ainda lembrar que esses lipídios do bem também são 
ótimas fontes de energia, que pode ser aproveitada para 
atuar na potencialização dos resultados. Além de manter a 
saúde do corpo, as gorduras aumentam a disposição, o que 
é ideal para a prática de atividades físicas, um dos fatores 
primordiais de um estilo de vida saudável e que, além de 
auxiliar na redução do peso, também age otimizando as 
funções do organismo e contribuindo para o bom condi-
cionamento físico.

Para garantir esse efeito é preciso fugir do sedentarismo 
e usar o aporte de lipídios a favor do corpo, gastando a 
energia extra com atividades funcionais. “É importante 
também consultar um especialista, pois cada pessoa tem 
uma necessidade nutricional específi ca e a dieta deve ser 
personalizada para suprir a demanda de cada um e asse-
gurar que o cardápio seja seguro e benéfi co ao organismo” 
– ressalta o nutricionista.

Fonte: Nature Center



News@TI
1º PITCH DAY PÃO DE AÇÚCAR PREMIA 
STARTUPS

@ACom o objetivo de buscar soluções inovadoras voltadas para o 
varejo, o Grupo GPA realizou a primeira edição de seu concurso 

de inovação para startups focado na bandeira Pão de Açúcar, o “Pi-
tch Day Pão de Açúcar”. Oito fi nalistas apresentaram seus projetos 
para uma comissão julgadora composta por executivos do GPA, no 
dia 31/8. O júri selecionou as três melhores propostas nas categorias 
melhorias da experiência do cliente dentro da loja; big data aplica-
do ao varejo e otimização da Supply Chain; e melhorias dentro do 
Centro de Distribuição. A grande vencedora foi a startup Rapiddo, 
com a proposta de um marketplace que conecta motoboys e carros 
a pessoas e empresas que necessitam entregas express para poten-
cializar seus negócios. Em segundo lugar fi cou a Nama, um chatbot 
inteligente, guiado por Inteligência artifi cial, focado em linguagem 
natural. O troféu de terceiro lugar fi cou com o projeto Já Entendi, 
uma metodologia de aceleração de aprendizagem, principalmente 
focado para cargos operacionais, por meio de vídeos e gamifi cation. 
As três startups selecionadas receberam troféu de classifi cação, e 
vão participar de uma PoC – prova de conceito da solução – e um 
programa de mentoria com executivos da companhia.

São Paulo, terça-feira, 19 de setembro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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A evolução dos servidores 
e o data center digital

O negócio de data center 

mudou drasticamente 

nos últimos anos. Ao 

longo desse processo, 

em muitos casos, a 

discussão se perdeu 

e deixou de ser 

orientada ao potencial 

da inovação desses 

equipamentos para uma 

conversa apenas focada 

em preço. Mas o que 

esperar dessa tecnologia 

nos dias de hoje: Será 

que os centros de 

processamento de dados 

viraram commodity?

Cada vez mais, o papel 
da tecnologia da infor-
mação se intensifica 

e impacta rotinas de toda 
organização. Foi-se o tempo 
da TI como suporte ou mal 
necessário para ocupar a po-
sição de elemento crucial para 
habilitar inovações e novas 
oportunidades de negócios.

Nesse contexto, a resposta à 
pergunta do primeiro parágra-
fo é um sonoro "não". O cenário 
complexo dos dias atuais exige 
plataformas computacionais 
consistentes, integradas e 
capazes de se adaptarem 
dentro um contexto, constru-
ídas para entregar recursos 
rapidamente, com altos níveis 
de segurança, disponibilidade 
total e garantir uma excelente 
experiência aos clientes.

O servidor é a peça funda-
mental no alicerce tecnológico 
que impulsiona a transforma-
ção digital das empresas e 
cumpre o papel que não pode 
se resumir ao de uma commo-
dity. Esses equipamentos pre-
cisam atuar como um sistema 
completo, capaz de conectar 
e integrar todas as peças da 
infraestrutura, e assim fun-
cionar como uma alavanca de 
crescimento.

Um verdadeiro data cen-
ter digital deve ser capaz de 
ampliar o desempenho das 
aplicações, além de aumentar 
a segurança e a confi ança por 
meio de múltiplas nuvens 
provendo uma rede que possa 
aprender, proteger e se adap-
tar, constantemente, de acordo 
com as demandas que movem 
os negócios de cada empresa.

As mudanças nos cenários 
de negócio têm um impacto 
signifi cativo no ambiente tec-
nológico e criaram um "novo 
normal" que desafi a a TI. Os 
líderes de tecnologia precisam 
pensar nos servidores de data 
center como ferramentas capa-
zes de lidar com três cenários 
específi cos:

1. Nuvens por todos os 

lados. As aplicações não são 
mais monolíticas e habitam 
diferentes espaços. Com isso, 
uma abordagem que con-
templa múltiplas nuvens se 
faz fundamental. Servidores 
aptos a potencializar, de forma 
simples e automatizada, um 
cenário composto por diversas 
nuvens públicas e privadas 
deixam de ser uma opção para 
se tornarem uma necessidade.

2. Aplicações movem ne-

gócios. Em qualquer empresa 

ou indústria, as aplicações são 
um fator-chave de sucesso. 
Toda nuvem ou data center 
construído no planeta precisa 
ter servidores para garan-
tir o melhor desempenho e 
disponibilidade dos apps, 
potencializando a experiência 
dos usuários. Além disso, o 
ambiente tem que oferecer a 
agilidade para que times de 
desenvolvimento e operações 
entreguem inovações rapida-
mente que habilitarão novas 
oportunidades de negócio.

3. A segurança deve ser 

pervasiva. Esse avanço na 
importância dos data centers 
exige elevação nos níveis de 
proteção para diminuir falhas 
e reduzir superfície de ataques. 
A segurança das aplicações, 
infraestrutura, dados, usuários 
e dispositivos deve ser inin-
terrupta para barrar qualquer 
ameaça. E essa abordagem 
precisa estar intrínseca no pró-
prio equipamento computacio-
nal, sem que isso comprometa 
sua performance.

Tudo isso é primordial em um 
momento em que as demandas 
estão se tornando mais diver-
sas e complexas, conforme as 
aplicações de novos negócios, 
e as tecnologias estão cada vez 
mais avançadas por meio da as-
censão da inteligência artifi cial 
como o cloud-as-a-service, IoT, 
machine learning e mobilidade. 
Veja alguns exemplos que dão 
essa dimensão aos negócios:
 • Atualmente, a maior parte 

das empresas tem implan-
tado uma média de 13 
aplicações de negócios por 
meio de nuvens nativas, 
sendo que novas já estão-
acaminho;¹

 • Hoje em dia, há, aproxi-
madamente, 20 milhões 
de desenvolvedores de 
software no mundo e este 
número deve ultrapassar 
25 milhões até 2019²; 

 • Em 2020, o consumidor 
terá mais interações e 
conversas com bots do 
que com seus próprios 
cônjuges, conforme a 
inteligência artificial se 
tornará comum na prática 
dos negócios³; 

 • Como vimos, o mundo 
digital demanda novas 
formas de pensar a infra-
estrutura de data center, 
e mais do que nunca os 
servidores precisam su-
portar a inovação digital a 
partir do data center para 
quem necessita de alto 
desempenho, simplicidade 
e velocidade para além da 
caixa. Servidor não pode 
ser encarado apenas como 
uma commodity, mas como 
o alicerce para a inovação 
de TI e aceleração de ne-
gócios. Sua organização 
está preparada?

¹ - Okta Business @ Work 
Report

² - Estudo "Global Developer 
Population and Demographic" 
desenvolvido por Evan Corp.

³ - Pesquisa "Gartner Pre-
dicts a Virtual World of Expo-
nential Change"

4 – The annual report on IT 
budgets and tech trends

(*) É diretor de Arquiteturas e 
Soluções da Cisco Brasil.

Adriano Gaudêncio (*)

Leonardo Militelli (*)

A principal razão do inte-
resse dos cibercrimino-
sos, no entanto, é o alto 

valor das informações que as 
instituições de saúde transmi-
tem e armazenam. Os registros 
médicos são os dados mais 
custosos, chegando a custar, 
nos Estados Unidos, US$ 405 
por cada registro – dados do 
setor fi nanceiro, por exemplo, 
custam US$ 264. As informa-
ções são do Instituto Ponemon.

Em maio, durante os massivos 
ataques executados com o ran-
somware WannaCry, os hackers 
comprovaram a importância 
dos dados para o atendimento 
ao paciente. Hospitais afeta-
dos pela ameaça na Inglaterra 
tiveram de cancelar atendimentos e redirecionar ambulâncias 
para outras unidades. Segundo o jornal The New York Times, 16 
instituições sofreram, simultaneamente, com o malware.

Em junho, uma variante do ransomware chamada de NotPetya 
afetou, no Brasil, o Hospital do Câncer e a Santa Casa de Barre-
tos, no Interior de São Paulo. Cerca de 3 mil consultas e exames 
foram suspensos depois que os invasores bloquearam os sistemas 
e pediram um valor em bitcoins como resgate para devolver o 
acesso às informações.

Hospitais são instituições de altíssima complexidade e lidam 
diariamente com o público. As vidas dos pacientes não dependem 
apenas da competência de médicos e enfermeiros, mas também 
de processos e equipamentos sofi sticados que hoje estão cada 
vez mais baseados em tecnologias.

Um hospital completamente digital conta com um funciona-
mento em prontuário eletrônico completo, em uso por todos 
os profi ssionais de saúde. Para as equipes de atendimento, isso 
signifi ca melhor capacidade de oferecer uma assistência de 
maior qualidade, com maior efi ciência operacional. Do ponto de 
vista da segurança da informação, no entanto, isso signifi ca uma 
superfície de ataque muito maior.

Além de estar em conformidade com a legislação, diretrizes 
e certifi cações das entidades da área de TI em saúde, as insti-

Hospitais estão na mira 
dos cibercriminosos

O setor de saúde está cada vez mais visado pelos cibercriminosos. O fato de as instituições de saúde 
terem investido pouco na área de tecnologia da informação e segurança cibernética nos últimos anos 
é um dos motivos para o aumento de incidentes de cibersegurança, especialmente em um cenário de 
ameaças cada vez mais avançadas

tuições precisam garantir a privacidade e a confi dencialidade 
das informações e, especialmente, proteger-se contra ameaças 
avançadas capazes de causar a paralisação dos serviços, como 
um ataque de ransomware.

Setor de saúde precisa investir em gestão de segurança

O ambiente atual de TI dos hospitais tem um nível considerável 
de complexidade, incluindo sistemas de informação, equipamen-
tos, dispositivos médicos e parceiros. Um único hospital pode 
contar com centenas de sistemas diferentes, equipamentos e 
serviços terceirizados que precisam funcionar de forma inte-
grada e orquestrada para garantir mais agilidade, segurança e 
consistência das informações.

Além disso, o mercado de saúde está em plena transformação 
digital, com a chegada de diversas empresas, conhecidas como 
MedTechs, que trazem inovações com o uso de apps, prontuários 
eletrônicos e médicos virtuais. Diante deste cenário, é ainda mais 
importante garantir o sigilo do paciente.

Quando novos dispositivos de segurança são implementados 
no ambiente de TI, os hospitais ganham mais capacidades de se 
proteger, porém, essas adições geralmente aumentam o tempo 
gasto na gestão, pois criam mais complexidade. Portanto, além 
de investir em novas ferramentas de segurança, é necessário que 
as instituições de saúde invistam mais em plataformas de gestão 
de segurança e, especialmente, em estratégia.

Além de tecnologias como Data Loss Prevention (DLP), o ideal 
é contar com uma estratégia de segurança completamente inte-
grada, garantindo mais visibilidade, simplicidade e consistência. 
Uma plataforma de gestão de segurança facilita o gerenciamento 
de sistemas já existentes, garantindo o máximo retorno do in-
vestimento feito.

O mercado brasileiro de saúde ainda carece de uma lei especí-
fi ca de privacidade de dados, como existe o HIPAA nos Estados 
Unidos. No entanto, investir em segurança da informação hoje 
é vital para que as empresas do setor de saúde protejam dados 
críticos e sensíveis de seus clientes, além de garantir maior de-
sempenho e efi ciência, e suporte à inovação e à adoção de novos 
modelos de atendimento.

(*) É CEO da iBLISS Digital Security.

É cada vez maior o número 
de locais que são reconhecidos 
como berços de inovação e 
criação de startups. Sillicon 
Valley, Tel Aviv, Boston e 
Shenzen são alguns nomes 
considerados como principais 
polos para quem busca empre-
ender. E o que eles têm em 
comum? São regiões com alta 
densidade empreendedora 
devido a uma série de fatores, 
entre eles boa infraestrutura, 
regulação adequada, e presen-
ça de um forte ecossistema 
composto por investidores, 
empreendedores, boas uni-
versidades, entre outros.

A densidade empreendedora de um determinado local pode 
ser calculada com uma fórmula matemática simples - número 
de empreendedores e colaboradores de empresas em rápido 
crescimento, dividido pelo número de pessoas adultas da re-
gião. Esses ambientes não nasceram de um dia para o outro, 
pois é preciso tempo para desenvolve-los e isso é resultado da 
combinação de diversos agentes, suas iniciativas e a formação 
de uma cultura que faz com que as pessoas se tornem mais 
receptivas para novas ações. 

De um lado, podemos destacar a presença dos agentes pro-
vedores, que são os investidores, incubadoras/aceleradoras, 
corporações, universidades e governo. E do outro, a presença 
dos empreendedores e suas ideias inovadoras. Os agentes 
corroboram muito para melhorar os resultados locais e atrair 
novos profi ssionais, além de ajudar na criação do ecossistema 
empreendedor por meio de ações desenvolvidas por startups 
e executivos que ali convivem.

Diferente dos modelos tradicionais, nesse segmento os em-
preendedores são os responsáveis por toda comunicação que 
é feita no local. Eles se conectam com os líderes, propõem mu-

danças e realizam atividades 
e eventos locais para conectar 
todos os agentes e pessoas que 
possuem o mesmo interesse. 
Porém, é essencial que haja 
uma conectividade também 
com as pessoas presentes, 
pois isso faz com que o local 
se torne um berço de inovação, 
traga benefícios para a região 
e melhore a comunicação, 
característica preciosa para 
toda a cadeia. 

No Brasil, por exemplo, 
possuímos alguns locais que 
se tornaram berço de inova-

ção e criação de startups. Mesmo com pouco envolvimento de 
alguns agentes, diversas comunidades empreendedoras vêm 
impactando positivamente suas cidades, atraindo talentos, 
capital e ajudando os governos a criar condições necessárias 
para as pessoas empreenderem. 

Segundo o último Índice de Cidades Empreendedoras da 
Endeavor Brasil, São Paulo aparece em primeiro lugar, seguido 
por Florianópolis. As cidades interioranas de Campinas, Joinville 
e São José dos Campos também aparecem no ranking. 

Por fi m, acredito que essas regiões contribuem bastante para 
o surgimento da densidade empreendedora aqui no Brasil, pro-
porcionando novos negócios, criando empregos e fortalecendo 
as condições econômicas e sociais. Mesmo com um cenário eco-
nômico e político desfavorável, o empreendedorismo brasileiro 
busca seu espaço e cresce de forma signifi cativa, criando um 
ecossistema sólido para ser reconhecido internacionalmente 
por meio de iniciativas inovadoras.

(Fonte: Jorge Pacheco, CEO e fundador da Plug, pioneira na cultura de 
coworkings no Brasil e que atualmente possui mais de 600 posições divididas 

em três unidades, sendo duas em São Paulo, nas regiões de Pinheiros e 
Brooklin, e uma em Cambridge nos Estados Unidos - além de administrar 

grandes espaços como o CUBO, em São Paulo).

A nova era da densidade 
empreendedora e seus impactos



Serviço: Parque Ten. Siqueira Campos 
(ParqueTrianon), R. Peixoto Gomide, 
949. De segunda a domingo das 6h às 
18h. Entrada franca. Até 01/10.

Lazer & Cultura www.netjen.com.br
São Paulo, terça-feira, 19 de setembro de 2017
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interpreta
Pablo Es-
cobar (TV)

Software de
comando
de voz da

Apple
(?) da Paz,
prêmio da-
do a Juan
Manuel
Santos,

em 2016

Cilindros presos às máquinas de
costurarÁrvore popular no

paisagismo urbano
brasileiro

(?) Brown,
cantor

paulista
de rap

4/aedo — halo — ioga — mote — rate — siri. 5/creep. 7/federer. 8/arandela.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça é o último dia da lunação. Lua em bom aspecto com Plutão levanta o astral. Muita dedicação e empenho para realizar 

nossas tarefas. Mas no fi nal da tarde a Lua em tensão com Saturno pode trazer difi culdades nas relações, principalmente nos 

assuntos domésticos e familiares. Pode se sentir cansado e pressionado. À noite Vênus ingressa em Virgem e desperta os afetos 

de forma mais prática. Momento de aproveitar mais a nossa rotina e realizar nossas atividades de forma mais amorosa. Mer-

cúrio em tensão com Netuno pode trazer difi culdades na comunicação. Hora de relaxar e descansar a mente no fi nal da terça.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

To
ur

o
(2

0/
4 

a 
20

/5
)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

Vi
rg

em
(2

3/
8 

a 
22

/9
)

Li
br

a
(2

3/
9 

a 
22

/1
0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
gi

tá
ri

o
(2

2/
11

 a
 2

1/
12

)
Pe

ix
es

(1
9/

2 
a 

20
/3

)

Ca
pr

icó
rn

io
(2

2/
12

 a
 1

9/
1)

A
qu

ár
io

(2
0/

1 
a 

18
/2

)

Aceite as situações que se apre-
sentam ou pode haver algum tipo 
de prejuízo material. As palavras 
ganham um poder ferino que pode 
difi cultar as relações. Tenha cuidado 
com brusquidão e indelicadezas nas 
relações afetivas. No fi nal da tarde 
será melhor para contatos afetivos. 
71/771 – Verde.

Com a Lua em Virgem terá mais fô-
lego para se fi xar mais nas questões 
rotineiras e práticas. Planos antes 
traçados devem ter continuidade, 
mas não é bom começar nada novo.  
Diante da possibilidade de indelica-
dezas seja maleável no amor e verá 
tudo às claras. 88/388 – Azul.

Está vivendo numa fase de harmo-
nizar, ceder e conceder, manter um 
pouco de calma. Evite fazer algo 
arriscado, difícil ou iniciar processo 
ou ação pela manhã. Com a Lua em 
Virgem fi camos mais atentos aos 
cuidados com o corpo e a saúde. 
98/298 – Amarelo.

Lua em bom aspecto com Plutão 
levanta o astral. Muita dedicação e 
empenho para realizar nossas tare-
fas. Conviva bem com as pessoas e 
tenha cautela com o caráter ferino 
das palavras. Mas no fi nal da tarde 
a Lua em tensão com Saturno pode 
trazer difi culdades nas relações. 
57/557 – Branco.

A situação começa a melhorar e os 
problemas que enfrenta irão se dis-
sipar depois que entrar a Lua Nova. 
Com a Lua em seu signo poderá 
comunicar-se melhor junto de quem 
ama. No fi nal do dia haverá mais 
disposição para as relações afetivas. 
14/614 – Cores claras.

Preserve as coisas boas que con-
quistou, valorize aquilo que já tem 
nas mãos e sabe que é seu. Precisa 
evitar certa indiferença, frieza e 
isolamento nas relações sociais.  
Seja cuidadoso com as palavras para 
conservar a harmonia no lar e no tra-
balho nesta terça. 92/392 – Branco.

Atitudes ponderadas e bem pensadas 
serão bem-vindas tanto no lar como 
no trabalho. O dia é bom para fazer 
as pazes, reconciliar-se e equilibrar 
uma relação intima. Refl ita sobre sua 
maneira de pensar e agir e corrija seus 
defeitos. 84/584 – Verde.

À noite Vênus ingressa em Virgem 
e desperta os afetos de forma mais 
prática. Momento de aproveitar 
mais a nossa rotina e realizar nossas 
atividades de forma mais amorosa. 
Mantenha a calma diante de algum 
imprevisto na parte da manhã e 
metade da tarde. 22/422 – Azul.

Brigas ocorrem e atrapalham a rotina, 
mas logo estarão superadas. O dia 
pode começar mais pesado com preo-
cupações, insônias e aborrecimentos 
familiares ou profi ssionais. Depois 
das quatro da tarde com a Lua em 
Virgem fi camos maior cuidado com 
o corpo e a saúde. 89/389 – Cinza.

Mantenha o ritmo dos acontecimen-
tos e controle o pensamento. Analise 
um envolvimento antes de qualquer 
intimidade que lhe comprometa 
mais. A Lua em Virgem a tarde au-
menta a valorização da praticidade e 
dos detalhes e o leva a colocar tudo 
nos seus devidos lugares. 29/829 – 
Vermelho.

A Lua em Virgem gera praticidade 
e ajuda a enxergar as situações às 
claras. Haverá muita energia para 
agir, conquistando o respeito de 
todos a sua volta. Mercúrio em 
tensão com Netuno pode trazer 
difi culdades na comunicação. Hora 
de relaxar e descansar a mente no 
fi nal da terça.87/287 – Azul.

Com a Lua em Virgem haverá mais 
clareza nos sentimentos de convi-
vência e saiba usar de senso prático 
e determinado. É o momento de 
executar os planos de conquista que 
foram preparados. Em vez de fi car 
em dúvida, mantenha a certeza no 
coração. 15/515 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 19 de Setembro de 2017. Dia de Nossa Senhora de Sa-
lette, Santa Constância, São Afonso de Orozco, São João, São Nilo, 
São Genaro, São Januário, São Cristóvão e Névis, e Dia do Anjo 
Haamiah. Dia do Teatro, Dia do Garçom, Dia do Comprador. 
Hoje aniversaria a modelo e miss Brasil, Martha Rocha que chega 
aos 81 anos, o pianista, compositor e arranjador César Camargo 
Mariano que faz 74 anos, a atriz Bia Seidl que completa 56 anos e o 
automobilista Cristiano da Mata que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é ambicioso, dinâmico além de 
idealista e sensível. Decidido e cheio de recursos tem necessidade de 
ser alguém, o que o leva a ser dramático e querer chamar sempre a 
atenção para si. É um defensor das liberdades individuais e frequente-
mente aceita com naturalidade aquilo que poderia espantar a maioria 
das pessoas. Pouco convencional nos relacionamentos, sente-se atraído 
por pessoas diferentes que se destaquem por sua originalidade e per-
sonalidade forte. No lado negativo algumas vezes se deixa levar pelo 
pessimismo tendo dúvidas sobre si mesmo o que o deixa desmotivado.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e 
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, 
separação ou afastamento do marido. Corta-los cui-
dado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas mãos, 
sorte no jogo durante sete dias. Números de sorte:  
08, 21, 35, 41, 69 e 86.

Simpatias que funcionam
Para dormir bem: Costure 1 pano branco, com 
linha da mesma cor, em forma de saquinho. Coloque 
1 punhado de manjericão dentro dele e feche. Ao 
anoitecer, coloque esse patuá debaixo de sua cama 
e deixe lá por 7 noites seguidas. No oitavo dia, jogue 
o patuá no lixo e reze 1 Credo ao seu anjo protetor, 
pedindo a ajuda dele para abençoar o seu sono.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões

Alunos do Projeto UP da Ofi cina dos Menestréis, turma 2017. 

Como parte de seus projetos sociais, cuja proposta é trabalhar 
o seu programa de treinamento artístico com os mais diversos 
públicos, a Ofi cina dos Menestréis leva ao palco jovens com 
Síndrome de Down, que compõem o elenco do musical “UP 7”. 
A peça trata da sétima edição deste musical do Projeto UP, ini-
ciativa inovadora de inclusão social por meio do teatro musical, 
com elenco de jovens com Síndrome de Dowm e direção de Deto 
Montenegro. Após oito meses de treinamento, o grupo com 40 
alunos, apresentará o resultado artístico da sexta edição do pro-
jeto. No musical, cenas do repertório da Ofi cina dos Menestréis, 
além de criações originais para o grupo, integram a programação 
da Rádio ZYBembom, roteirizada de forma leve e divertida com 
a presença da banda e de convidados especiais.

Serviço: Teatro Dias Gamaro, R. Dr. Almeida Lima, 1176, Mooca, tel. 2081-5924. Domingos 
(01 e 15/10), às 16h e Teatro União Cultural, R. Mario Amaral, 209, Paraíso, tel. 2148-2923. 
Sábados (29/9 e 14/10) às 16h. Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia).

Condição feminina
O Caleidos Cia de Dança apresenta o espe-

táculo “Ana Bastarda” que dança o universo 
do feminismo histórico e da condição feminina 
na contemporaneidade. A encenação remete a 
um dos elementos estruturantes das primeiras 
organizações feministas: o encontro de mulheres 
para compartilhar relatos e romper com a ideia 

de culpa pessoal e destino individual revelando a 
questão social que se ancorava nas vivências de 
cada uma delas, chamados de grupos de ampliação 
de consciência, os “consciousness-raising groups”. 
Partindo desse princípio, “Ana Bastarda” oferece 
diversas formas de relatos - relatos do corpo que 
dança, relatos da voz que poeta, relatos das cenas 
que integram e acolhem o público. A peça discute 
as violências contra as mulheres e as resistências 

das vozes do feminino; o espetáculo busca ecoar 
nos corpos que dançam os relatos de mulheres do 
passado que se presentifi cam por meio da voz e 
da poesia e os relatos do feminino na contempo-
raneidade que se afi rmam por meio da interação 
com o público nas cenas de dança.

Serviço:Instituto Caleidos, R: Mota Pais, 213, Lapa. 
Sábado (23) às 20h e domingo (24) às 19h. Meia entrada 
promocional para todos R$ 10. 

Iansã, obra de Valter Nu.

Esculturas inspiradas 
em divindades 
africanas, do artista 
visual, Valter Nu, que 
confecciona arte com 
sucata desde 1993, 
está em exposição até 
o dia 1 de outubro

As obras da exposição 
são um recorte da 
série “Tecno orixás 

vol IV” e foram produzidas 
com restos de materiais 
tecnológicos descartados, 
encontrados nas caçambas 
de entulho da cidade. Do 
descarte e da sucata, o artista 
colhe sua matéria prima não 
orgânica e tece suas criações 
orgânicas, sem a presença de 
soldas, parafusos e colas, to-
das as obras são tecidas sem 
nenhum processo industrial. 
Os visitantes do parque po-

Afro

derão conferir as esculturas 
de Ogum, Oxum, Iansã e seu 
Oxóssi. Todo o trabalho mos-
tra a tradição de oralidade da 

cultura afro-brasileira, que 
foi propagada por meio de 
canções populares, Orixás 
cantados em canções da MPB.
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Nando Reis já iniciou sua nova turnê “jardim-pomar”, 
baseada em seu disco de inéditas lançando recentemente. 
No show, que tem a direção de Roger Velloso, o público 
poderá conferir as músicas do novo álbum “jardim-po-
mar”, como “Só Posso Dizer”, “Azul de Presunto”, “Pra 
Onde Foi”, “Inimitável”, entre outras. O cantor também 
não deixa de lado os grandes sucessos de sua carreira, 
como “Os Cegos do Castelo”, “Sou Dela”, “All Star”, “O 
Segundo Sol”, “Relicário” e “Marvin”. A concepção do show 
foi toda montada, com muita simplicidade, para mostrar 
uma perspectiva completamente nova do cantor para o 
público.  O espaço cênico foi montado com transparências 
que se sobrepõem, imagens em movimento e um projeto 
de luz que cria um jogo entre as imagens, as músicas e 
a plateia. Durante o show, o público poderá ouvir sons 
pré-gravados (conversas, vozes, sons mecânicos, rotina, 
cotidiano, passos e bastidores) que dialogam com a per-
formance de Nando e sua banda.

Serviço: Tom Brasil, R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro. Quinta (21) 
às 22h. Ingressos: De R$ 50 a R$ 125.

MPB

Nando Reis
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Seja Positivo!
“Pensamentos positivos fazem você feliz. Como resultado, 
suas expectativas em relação aos outros diminuem. Isso 
não significa que você não se importa com eles mas que 
você não pede mais por amor, respeito, reconhecimento 
ou até mesmo calma a eles. Isso torna seus relaciona-
mentos muito mais fáceis e duradouros. Quando você 
tem felicidade interior, você tem a força para aceitar as 
outras pessoas como elas são sem esperar que elas sejam 
diferentes. Essa aceitação gera paz nos relacionamentos. 
Com uma atitude positiva você pode relacionar-se com os 
outros exatamente do jeito que você é, com suas virtudes 
e limitações.”

Brahma Kumaris

Arte especial
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - 

O pretendente: MAX WILLIAN PINHEIRO BRAGA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
gerente de produtos, nascido em Diadema - SP, aos 29/01/1989, residente e domiciliado 

Silva; A pretendente: MARIANA OLIVEIRA RAMOS, nacionalidade brasileira, solteira, 

Asevedo de Oliveira.

O pretendente: ADIMUNDO CAIRES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ges-

pretendente: JULIANA LOPES, nacionalidade brasileira, divorciada, veterinária, nascida 
em São Paulo - SP, aos 19/09/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 

O pretendente: PAULO DAMASCENO DA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

-
masceno; A pretendente: IVONE APARECIDA VIEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 

O pretendente: TARCIO ROBERTO CARVALHO DE LIMA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, analista bi, nascido em São Paulo - SP, aos 20/08/1989, residente e domiciliado 

-
CINTHIA MIDORI SHIMADA, nacionalidade brasileira, 

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 

JUNIELA APARECIDA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 

O pretendente: AMILSON DA SILVA, nacionalidade brasileiro, viúvo, auxiliar de serviços 

MARIA LUCIA VIEIRA DE ASSUMPÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 

O pretendente: DAVID SOUZA DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, comerciante, 

THAMI-
RES DAMASCENO SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São 

O pretendente: ÉDERSON DOS SANTOS MAIA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pro-

pretendente: KEZIA DE SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de 

O pretendente: DIGENILSON FREIRES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

pretendente: ALEXSANDRA PEREIRA DA CRUZ, nacionalidade brasileira, solteira, 

O pretendente: GIUSEPPE MOLINO, nacionalidade italiano, solteiro, garçom, nascido em 

TAINÁ FERREIRA DA 
ROCHA,

O pretendente: RAIMUNDO SOUSA ROCHA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, 

FRANCISCA BRUNA DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 25/02/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 

O pretendente: ERICSSON DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, comerciante, 

PATRICIA OLIVEIRA TEREZO, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida 
em São Paulo - SP, aos 01/05/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 

O pretendente: JONAS CLAUDINO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, 

RAFAELA DOURADO 
DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Penedo - AL, aos 

O pretendente: SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 

Alves dos Santos; A pretendente: CELINA PEREIRA SILVA, nacionalidade brasileira, 

O pretendente: TIAGO DA COSTA TAVARES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 

STÉPHANIE GALVÃO LEMES, nacionalidade 

O pretendente: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MORAES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

A pretendente: CAMILE DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 

O pretendente: CARLOS QUEIROZ COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, 

 
NATALIA CARLA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São 

O pretendente: HAMILTON ALVES GOIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, supervisor 

-
dente: JAMILE JESUS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, repositora, nascida 

O pretendente: SELVINO FRANCISCO DE JESUS, nacionalidade brasileiro, divor-

MARISA DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
-

O pretendente: VÍCTOR OCTAVIO RODRIGUES DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, 
-

JULIANA RODRIGUES JORGE, 

O pretendente: LEANDRO GARCIA, nacionalidade brasileiro, divorciado, supervisor 

FERNANDA CERQUEIRA 
BAPTISTA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 

e de Denise Cerqueira Baptista.

O pretendente: GERSON ALEXANDRE FELTRIN, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
-

Feltrin; A pretendente: APARECIDA ALVES DE MENEZES, nacionalidade brasileira, 

de Benedita Alves Cardoso.

O pretendente: LEVI FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
-

ANELITA DIAS RIBEIRO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de manipulação, 

O pretendente: LUCAS DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, marcenei-
ro, nascido em São Paulo - SP, aos 08/02/1992, residente e domiciliado neste distrito, 

A pretendente: VANEIDE LIMA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, esteticista, 

O pretendente: JOÃO WILSON GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

A pretendente: MÔNICA LEITE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, agricultora, 

O pretendente: WALTER PEREIRA MACHADO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 09/11/1982, residente e domiciliado neste 

HELOISE CRISTINA FELICIANO, nacionalidade brasileira, divorciada, administradora 
de empresas, nascida em São Paulo - SP, aos 09/12/1982, residente e domiciliada neste 

O pretendente: EDINEI BARBOSA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, eletri-

pretendente: CRISTIANE DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteira, designer de 

O pretendente: ALECIO OLIVEIRA ROSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, balconista, 

CAMILA 
RODRIGUES DE PAULA, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São 

O pretendente: RAFAEL BOAVENTURA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 

LUANA NASCIMENTO JUSTINO, nacionalidade 

O pretendente: MICHAEL ANTONIO SANTIAGO VIEIRA DE SOUSA, nacionalidade 

ELIANE SILVA XAVIER, nacionalidade 

O pretendente: JOSÉ CARLOS CABRAL DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, 

Oliveira; A pretendente: CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 

O pretendente: CLAUDIO LUIS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, microempre-

DANIELY FABIANA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida 

O pretendente: WAGNER FERREIRA ROCHA DOS SANTOS, nacionalidade bra-

MERCIA ANDRÉA LIMEIRA DA SILVA, 

Silva e de Damiana Limeira da Silva.

O pretendente: ELIO TEODORO DE SOUZA JUNIOR, nacionalidade brasileiro, 
-

FERNANDA PESSOA EMERENCIANO LIMA, 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 28/12/1990, 

O pretendente: WELLINGTON CARLOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, instrutor de prática veicular, nascido em São Paulo - SP, aos 20/02/1982, 

TATIANE MENDES DOS ANJOS, 

O pretendente: WAGNER AMAURI PINHEIRO DE OLIVEIRA, nacionalidade 

de Oliveira; A pretendente: THAMIRES ALVES DA SILVA MORAIS, nacionalidade 

e de Delina Alves da Silva.

O pretendente: GERALDO MATIAS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 

Conceição; A pretendente: MARINALVA APARECIDA MACHADO, nacionalidade 

O pretendente: ORACIR MARTINS DOS ANJOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 

pretendente: GISLENE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 

Ana Lúcia de Oliveira.

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - 

O pretendente: MATEUS HERCULANO CARUSO SILVEIRA, estado civil divorciado, 

e de Stella Caruso Silveira. A pretendente: MARTINHA DA SILVA FERREIRA, estado 
-

O pretendente: JEAN CAVAZANA,

MIKAIANY SOARES,

O pretendente: RONALDO RODRIGUES DA SILVA,

-
va. A pretendente: JUSCELIA BASTOS DE OLIVEIRA,
analista contábil, nascida de Brumado - BA, no dia 09/09/1981, residente e domiciliada 

Bastos de Oliveira.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DE FARIAS LIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, 
-

MONALISA BIANCA DAVID, 

O pretendente: EDUARDO CRESPO DIAS,

Crespo Dias. A pretendente: PATRICIA MARIA CAVASSANI GARCIA, estado civil 

O pretendente: THIAGO ALBERTO SORIANO BARONE, estado civil divorciado, pro-

Barone. A pretendente: GRAZIELLA COPPO,

O pretendente: PAULO VITOR PINHEIRO DE OLIVEIRA,

FABIANA DA COSTA, estado civil 

O pretendente: MYEONG KIM,

Paulo - SP. A pretendente: TIFFANY EMI YOSHIDA,
-
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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:

Dra. Ruth de Andrade Moraes - 

O pretendente: WILLIAM LEMOS DE MOURA,
-
-

DÉBORA CRISTINA SCHULTZ CARVALHO,
administradora de empresas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-

o pretendente: EDUARDO GAZARINI FARIA, -
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1985, residente e domi-

Faria. A pretendente: NATHÁLIA DOS REIS,
-

o pretendente: MARCELO COSTA MENDES, -

Silva. A pretendente: JULIANA ALEXANDRE GOMES, -

1ª VC – Reg. Sto. Amaro. - -
- Santo Amaro, 

Helio 
Moura Andrade - ação de Procedimento Sumário por 
parte de Centro Ativo Fomento Comercial LTDA

-se o r

iderado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. 

31ª VC – Central. - -  

IDEAL INTERATIVE 
PUBLICIDADE LTDA -
REFRIGERAÇÃO MARAJÓ LTDA-EPP ação Monitória objetivando o recebimento 

tos, vencidas e não 

pagamento, sob pena de conversão de mandat

agosto de  

2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional IV - Lapa. 

- 
- es, do 

- 

INTERDIÇÃO de NOMNITA FERNANDEZ DE OLIVEIRA, 
- -

CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria Dulcinea 
Fernandez de Oliveira. O presente edital ser
afixado na forma da lei. 

 

Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0004545-17.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª
VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Renato Masullo, CPF 082.425.458-98, RG 23.038.200-0, que por este Juízo
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Instrução e Socorros Colégio
Santo Agostinho. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, após o prazo de 20 dias supra, pague a quantia de R$24.957,91, devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 11 de agosto de 2017.                                              (19 e 20)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0052847-30.2010.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz,
na forma da Lei, Faz Saber a(o), Gisely Salgado Rezende, CPF/MF Nº 055. 390. 076-54 que União
Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória objetivando a quantia de R$ 8.153,70 (Jan/2011),
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi
cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, pague o débito devidamente atualizado, acrescido de honorários
advocatícios de 5 % (cinco por cento) do valor atribuído à causa, restando neste caso isento de custas
processuais, ou em igual apresente embargos monitórios, sob pena de constituirse de pleno direito o
título executivo judicial, independente de qualquer formalidade, nomeandose no caso do silêncio
Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 17/08/2017.                                                                   (19 e 20)

Citação  Prazo 20 dias  Proc. 0169484-87.2012.8.26.0100. A Dr. Tonia Yuka Kôroku, Juíza de Direito da
13ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Heitor Augusto Lucas RG Nº 286140676, CPF/MF Nº
286.773. 978-09 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 11.285,53,
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido.
Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. , Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.                                (19 e 20)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0700532-38.2012 .8.26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Joelma Da Cruz Silveira, Rua Armando Guzzi,
166, casa 01, Vila Cavaton - CEP 02962-140, São Paulo-SP, CPF 157.605.478-01, RG 245103831,
Brasileiro que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União
Social Camiliana, CNPJ 58.250.689/0001-2. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de 21.765,71, devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de junho de 2017.               (19 e 20)

Serviços Médicos São Paulo Sociedade Cooperativa.
CNPJ: 62.466.537/0001-07

Assembleia Geral Ordinária
São convocados os senhores associados para a Assembleia Geral Ordinária, que se
realizará no dia 30/09/2017 (trinta) de Setembro de 2.017, na Rua Cubatão, 1.190, às
dezoito horas e trinta minutos em primeira convocação, às dezenove horas e trinta
minutos em segunda e às vinte horas e trinta minutos em terceira convocação para
discutir a seguinte ordem do dia: 1) Leitura do Relatório Anual do Parecer do Conselho
Fiscal; exame, discussão e votação do Balanço Geral e das Contas do Exercício de
2.016 e deliberação quanto ao Resultado do Exercício de 2.016; 2) Renovação do
Conselho Fiscal; 3) Assuntos Gerais. Na data em que é feita esta convocação a
Serviços Médicos São Paulo Sociedade Cooperativa, conta com 25 associados.

São Paulo, 18 de Setembro de 2.017.
Dr. João Soares de Almeida Junior - Dir. Presidente
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Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - Ofi cial 
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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: GENILTON AMBROZIO DOS SANTOS, solteiro, pedreiro, nascido em 
04/11/1969, natural de Ilhéus - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Evangelista dos Santos e de Maria Ambrozio dos Santos; A pretendente: LUZIA 
SANTOS ALVES, solteira, doméstica, nascida em 12/12/1977, natural de Ilhéus - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Milton Francisco Alves e de Maria 
Vitória Santos.

O pretendente: GIOVANI AURÉLIO DA COSTA, solteiro, projetista, nascido em 
13/01/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Eduardo Silvio da Costa e de Maria José do Amaral Costa; A pretendente: 
MÔNICA MOZENA BATISTA, solteira, enfermeira, nascida em 05/07/1983, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jaime Batista e 
de Cecilia Mozena Batista.

O pretendente: MILTON DOS SANTOS NASCIMENTO, solteiro, encarregado de esta-
cionamento, nascido em 20/09/1971, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Miguel Gonzaga do Nascimento e de Laurentina dos Santos 
Nascimento; A pretendente: RAQUEL IGNACIO DOS REIS, solteira, enfermeira, nascida 
em 08/09/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Euclides Ignacio dos Reis e de Maria do Carmo dos Reis.

O pretendente: PAULO JOSÉ RODRIGUES, divorciado, balconista, nascido em 21/05/1972, 
natural de Santa Isabel do Ivaí - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Gonçalo Aparecido Rodrigues e de Guilhermina Lima Rodrigues; A pretendente: PA-
TRICIA DE LEMOS, divorciada, auxiliar de produção, nascida em 04/05/1979, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valter de Lemos 
e de Maria de Lemos.

O pretendente: FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUZA, solteiro, montador, nascido em 
11/08/1971, natural de Iguatu - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Maria Pereira de Souza; A pretendente: NANCY DA PAZ SILVA, solteira, cozinheira, 
nascida em 03/10/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de José Bispo da Silva e de Alvina Madalena da Paz.

O pretendente: MARCOS ALEX SANDRO DE ARAUJO LOURENÇO, solteiro, feirante, 
nascido em 11/02/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Marcos Alexandre de Araujo Lourenço e de Maria Cicera da Silva; A 
pretendente: BEATRIZ DURAND DE ALMEIDA, solteira, do lar, nascida em 07/04/1998, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ailton 
Lopes de Almeida e de Erika Otavia Durand.

O pretendente: FLAVIO EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA, solteiro, analista de 
turismo, nascido em 11/02/1978, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Estevão de Oliveira e de Marli Pereira de Olivei-
ra; A pretendente: MARINÊS DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, solteira, cozinheira, 
nascida em 22/08/1978, natural de Santa Maria do Cambucá - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Genival Domimgos de Santana e de Maria 
Helena da Conceição.

A pretendente: WADJA NATHALIA DOS SANTOS NASCIMENTO, solteira, au-
xiliar administrativo, nascida em 03/10/1987, natural de Recife - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Walmir Higino do Nascimento e de Maria 
do Rosario dos Santos Nascimento; A pretendente: THAUANNY SOARES SILVA, 
solteira, operadora de atendimento, nascida em 12/06/1996, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sidnei Jesus Silva e de 
Christiane Aparecida Soares.

O pretendente: GUILHERME GOMES DE MELO, solteiro, estagiário, nascido em 
06/11/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Cesar Ferreira de Melo e de Elza Gomes de Melo; A pretendente: JESSICA SILVA 
DE SOUZA, solteira, auxiliar administartivo, nascida em 09/03/1993, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Ernesto de Souza 
Filho e de Maria Aparecida da Silva de Souza.

O pretendente: VANDERLEI FIDELES DA SILVA, solteiro, guarda civil municipal, nas-
cido em 21/05/1981, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado em Itapecerica 
da Serra - SP, fi lho de Jose Fideles da Silva e de Sonia Maria Provasio da Silva; A 
pretendente: SIMONE CRISTINA DA SILVA, solteira, ofi cial administrativo, nascida em 
07/02/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Maria Cleonice da Silva.

O pretendente: GERALDO JOSÉ DA SILVA, solteiro, porteiro, nascido em 30/10/1968, 
natural de Craibas - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Gri-
gório da Silva e de Felisdona Maria da Conceição; A pretendente: MARIA HELENA 
SILVA SANTOS, solteira, doméstica, nascida em 10/02/1970, natural de Ilhéus - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José da Silveira Santos e de Maria 
Rosa Silva Santos.

O pretendente: LUCIANO DE JESUS, solteiro, encarregado de obras, nascido em 
09/01/1985, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Maria de Fatima de Jesus; A pretendente: LAIS PEREIRA DOS SANTOS ALVES, viúva, 
balconista, nascida em 27/12/1987, natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Antonia Pereira dos Santos.

O pretendente: EILSON FERREIRA SANTOS, solteiro, barman, nascido em 26/12/1992, 
natural de Almadina - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nezito Santos 
e de Iraildes Lima Ferreira; A pretendente: GLEICE MERE MARIA DA SILVA, solteira, 
cozinheira, nascida em 21/03/1987, natural de Recife - PE, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Rosimere Maria da Silva.

O pretendente: LUCAS HENRIQUE RODRIGUES, solteiro, açougueiro, nascido em 
24/05/1995, natural de Pará de Minas - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Imaculada Conceição Rodrigues; A pretendente: GABRIELA GOMES DA SILVA, 
solteira, recepcionista, nascida em 28/04/1998, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilson Bernardino Esteves da Silva e de Joana 
D’Arc Gomes da Silva.

O pretendente: BRUNO GONÇALVES ROCHA, solteiro, frentista, nascido em 25/10/1992, 
natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Tadeu 
de Oliveira Rocha e de Maria Gorete Gonçalves de Azevedo; A pretendente: GABRIELLI 
SOUZA MOREIRA, solteira, operadora de caixa, nascida em 06/08/1998, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Epaminondas Carlos 
Moreira e de Eliana Souza dos Santos.

O pretendente: NILSON OLIVEIRA FALCÃO, solteiro, supervisor de produção, nascido 
em 15/02/1974, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Ademar Oliveira Falcão e de Irinete de Lima Falcão; A pretendente: EDNA MARIA 
DOS SANTOS, viúva, costureira, nascida em 14/06/1966, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Lima dos Santos e de 
Aparecida Araujo Santos.

O pretendente: FRANCISCO EDSON VIEIRA MARTINS, solteiro, auxiliar de manuten-
ção, nascido em 06/02/1992, natural de Ipaporanga - CE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Ernande Alves Martins e de Maria Valdericia Vieira Martins; A 
pretendente: NAIARINE DOS SANTOS SILVA, solteira, operadora de caixa, nascida em 
12/05/1994, natural de Esplanada - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de José Nativo da Silva e de Sueli Vasconcelos dos Santos Silva.

O pretendente: COSMO PEREIRA DA SILVA, solteiro, ajudante geral, nascido em 
01/11/1962, natural de Barra do Mendes - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Vitalino Araújo Barreto e de Maria Pereira da Silva; A pretendente: VERA LUCIA 
BATISTA DURÃES, solteira, do lar, nascida em 15/11/1970, natural de Ibipeba - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudionor Francisco Durães e de 
Maria Batista Durães.

O pretendente: WAGNER DA SILVA CARVALHO, divorciado, vendedor, nascido em 
21/04/1982, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Dermival Carvalho e de Altamira da Silva Carvalho; A pretendente: INGRID 
CRISTINA DOS SANTOS DE MIRANDA, solteira, do lar, nascida em 20/04/1994, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Natalino Cardoso 
de Miranda e de Raquel Aparecida dos Santos de Miranda.

O pretendente: ROGÉRIO DA SILVA MATOS, solteiro, segurança, nascido em 22/05/1985, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Sousa Matos e de Maria Aparecida da Silva Matos; A pretendente: ALESSANDRA DE 
LIMA, solteira, atendente, nascida em 24/07/1974, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Filomena Maria de Lima.

O pretendente: SERGIO DE SOUZA MACIEL, solteiro, eletricista, nascido em 01/02/1962, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Samuel de 
Souza Maciel e de Elisabete Pereira; A pretendente: MARLENE LOURDES DA SILVA 
PEREIRA, divorciada, ajudante geral, nascida em 20/05/1974, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcilio Pereira e de Maria de 
Lourdes da Silva.

O pretendente: JOSÉ MÁRIO DA SILVA, solteiro, pedreiro, nascido em 10/06/1959, 
natural de Quipapá - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Joaquim da Silva e de Maria Francisca da Conceição; A pretendente: MARIA JOSÉ 
GOMES DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 19/04/1969, natural de Maraial - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Djalma Gomes da Silva e de Maria 
da Conceição Nascimento Silva.

O pretendente: AYLON JOSE DOS SANTOS, divorciado, instrutor técnico, nascido 
em 02/06/1957, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Alvino José dos Santos e de Belanice Oliveira Santos; A pretendente: KATIA 
CAMARGO DOS SANTOS, divorciada, do lar, nascida em 26/08/1965, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Hugo Alves dos Santos 
e de Angelina Camargo dos Santos.

O pretendente: EDINALDO FERNANDES LIMA, solteiro, armador, nascido em 26/07/1976, 
natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edivaldo 
Pereira Lima e de Edite Fernandes de Oliveira; A pretendente: JANAINA DE ARAUJO 
LUIS, solteira, empacotadora, nascida em 07/12/1980, natural de Embu das Artes - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Jorge Luis e de Enedina Augusto 
de Araujo Ferreira.

O pretendente: JURANDY ALVES DA SILVA FILHO, solteiro, técnico em informática, 
nascido em 28/07/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Jurandy Alves da Silva e de Eliana Marcia Rodrigues Leal da Silva; A 
pretendente: CAMILA DE OLIVEIRA E SILVA, solteira, assistente adminsitrativo pleno, 
nascida em 06/02/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Claudio de Oliveira E Silva e de Maria Salete Pereira Silva.

O pretendente: MÁRCIO RODRIGUES SANTOS, divorciado, ajudante marteleiro, nascido 
em 06/05/1978, natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Alcides dos Santos e de Maria Rodrigues dos Santos; A pretendente: LETICIA DO 
NASCIMENTO PIRES, divorciada, operadora de caixa, nascida em 28/05/1983, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Alberto Pires 
e de Aparecida do Nascimento Pires.

O pretendente: REGINALDO BEZERRA DA SILVA, solteiro, líder de hidraúlica, nascido 
em 16/06/1984, natural de Branquinha - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Bezerra da Silva e de Eliene da Silva; A pretendente: MARIA MADALENA 
DA ROCHA, solteira, subgerente, nascida em 20/04/1987, natural de União dos Palma-
res - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ancelmo da Rocha 
e de Quiteria Nobre da Silva.

O pretendente: RENAN HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO, solteiro, auxiliar odontoló-
gico, nascido em 15/09/1997, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Luis do Nascimento e de Joelma Ferreira de Lima; A pretendente: 
ALINE ARAUJO MAGALHÃES, solteira, do lar, nascida em 28/08/1999, natural de 
Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
das Chagas Pinto Magalhães e de Antonia Araujo da Costa.

O pretendente: CARLOS ALVES RODRIGUES, solteiro, porteiro, nascido em 15/07/1986, 
natural de Imbé de Minas - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joel 
Rodrigues Neto e de Neusdete Alves Ferreira Rodrigues; A pretendente: VANIA DO 
NASCIMENTO PIRES, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 28/09/1986, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Alberto Pires e 
de Aparecida do Nascimento Pires.

O pretendente: RAFAEL SANTOS DA SILVA, solteiro, manobrista, nascido em 02/09/1991, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Benedito 
Francisco da Silva e de Marta Febronia dos Santos; A pretendente: JOCELMA DE AN-
DRADE DOS SANTOS, solteira, autônoma, nascida em 25/03/1990, natural de Inham-
bupe - BA, residente e domiciliada em Cotia - SP, fi lha de José Bernabé dos Santos e de 
Anatália de Andrade dos Santos.

O pretendente: EDER APARECIDO ROCHA, solteiro, auxiliar de manutenção, nascido 
em 12/11/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Adonias Rocha e de Maria Francisca Rocha; A pretendente: ANA PAULA SILVA 
FIRMINO, solteira, doméstica, nascida em 31/12/1977, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jorge Firmino e de Maria da Conceição 
Silva Firmino.

O pretendente: IZAIAS MORAES LIMA, solteiro, montador de andaime, nascido em 
07/08/1990, natural de Ubatã - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Davi Ferreira Lima e de Silene de Jesus Moraes; A pretendente: JESSICA FEITOZA, 
solteira, do lar, nascida em 20/02/1991, natural de Crato - CE, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Francisca Edneide Feitoza.

O pretendente: ROBERTO DE JESUS SILVA, solteiro, repositor, nascido em 28/01/1984, 
natural de Jaguaquara - BA, residente e domiciliado em Jaguaquara - BA, fi lho de Antonio 
da Silva e de Eunice Maria de Jesus; A pretendente: EDIMAURA LIMA DA SILVA, solteira, 
operadora de caixa, nascida em 05/08/1984, natural de Jaguaquara - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adelino Santos da Silva e de Maria das Neves 
de Souza Lima.

O pretendente: JOVANE DE SOUZA PEREIRA, solteiro, motorista, nascido em 09/11/1982, 
natural de Cruzilia - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Cesar Ferreira Pereira e de Nair de Souza Pereira; A pretendente: ADRIANA SOUSA 
PIMENTA, solteira, babá, nascida em 26/05/1980, natural de Embu das Artes - SP, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Milton Apolinário Pimenta e de Maria 
Sônia Sousa Pimenta.

O pretendente: DIOGO NASCIMENTO DE MELO, solteiro, farmaceutico, nascido em 
08/03/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Maria de Melo e de Ivanete de Jesus do Nascimento Melo; A pretendente: NA-
THÁLIA MARTINS ATANASIO, solteira, estudante, nascida em 24/04/1994, natural de 
Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Martins 
Atanasio e de Elza Augusta Atanasio.

O pretendente: MAGNO CESAR DOS SANTOS, solteiro, analista de suporte, nascido em 
05/08/1974, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Cesar dos Santos e de Maria Aparecida dos Santos; A pretendente: YARA BATISTA, 
solteira, do lar, nascida em 02/09/1977, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Djalma Batista Marinho e de Marilene de Jesus Batista.

O pretendente: PAULO EDUARDO SILVA FEITOSA, divorciado, vigilante, nascido em 
12/10/1981, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Alves Feitosa e de Maria Luiza de Silva; A pretendente: THAMIRIS FERREI-
RA DE CASTILHO, solteira, babá, nascida em 07/05/1988, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Moises Lindo de Castilho e de Eliane 
Ferreira de Castilho.

O pretendente: FERNANDO DUARTE DO NASCIMENTO, solteiro, ajudante de con-
feiteiro, nascido em 14/11/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Firmino Vieira do Nascimento e de Luzia Duarte; A pretendente: 
VERA PINHEIRO DE SANTANA, solteira, balconista, nascida em 24/03/1986, natural 
de Crisópolis - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eraclito Pinheiro 
de Santana e de Maria Margarida Pinheiro de Santana.

O pretendente: VANILSON SANTOS VIEIRA, solteiro, help desk, nascido em 05/09/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilmar 
Rocha Vieira e de Maria Dalvaci dos Santos; A pretendente: ALICE SAMPAIO BASTOS, 
solteira, professora de educação infantil, nascida em 15/07/1989, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Queiroz Bastos e de 
Silvaneide Alves Sampaio Bastos.

O pretendente: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA JÚNIOR, solteiro, bancário, nascido em 
30/07/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Paulo Roberto de Almeida e de Marineide Fernandes Lima de Almeida; A pretendente: 
VALÉRIA GARCIA PEREIRA, solteira, autônoma, nascida em 05/11/1985, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Celso Garcia 
Pereira e de Maria Cristina Pereira.

O pretendente: WELLINGTON CARMO DA SILVA, solteiro, auxiliar de produção, nascido 
em 12/11/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio José da Silva e de Luiza da Cruz da Silva Carmo; A pretendente: GEISLA 
CARDOSO DO CARMO, solteira, auxiliar de produção, nascida em 01/02/1994, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marinho Jorge 
do Carmo e de Gerssi Cardoso de Jesus Carmo.

O pretendente: DIÓGENES MIRANDA MATOS NASCIMENTO, solteiro, analista, nascido 
em 14/08/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Ginaldo de Matos Nascimento e de Rosangela de Carvalho Miranda; A preten-
dente: TATIANE OLIVEIRA FEITOSA, solteira, operadora de telemarketing, nascida em 
28/07/1997, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Cesar Alves Feitosa e de Sandra de Oliveira Rodolfo Feitosa.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE PIMENTA, solteiro, cinegrafi sta, nascido em 26/05/1986, 
natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio 
Pimenta e de Neiva Luiz Pimenta; A pretendente: CARLA RODRIGUES DA SILVA, solteira, 
contadora, nascida em 23/12/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Rodrigues da Silva e de Eliana Formagio da Silva.

O pretendente: MARCOS ROBERTO CRUZ JESUS, solteiro, coordendor de logística, 
nascido em 25/10/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Cotia - SP, 
fi lho de Lourival de Jesus e de Aline Inacia Cruz; A pretendente: MAIARA APARECIDA 
CAJUEIRO, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 30/06/1991, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pascoal Nascimento Cajueiro 
e de Sonia de Lourdes Faxina Cajueiro.

O pretendente: KLEBER PEREIRA DA SILVA, solteiro, motorista, nascido em 04/09/1986, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ailton 
Pereira da Silva e de Denise Cristina da Silva; A pretendente: ALESSANDRA FARIA 
DO CARMO, solteira, assitente de SAC, nascida em 03/02/1987, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliado em Embu das Artes - SP, fi lha de José Faria do Carmo e 
de Marlene Maria do Carmo.

O pretendente: BENILTON LIMA RODRIGUES, solteiro, auxiliar de manutenção, nascido 
em 25/06/1989, natural de Itaberaba - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Benedito Oliveira Rodrigues e de Elenilda Pereira Lima; A pretendente: GLAUCIA 
DA SILVA SANTOS, solteira, assistente fi nanceiro, nascida em 07/01/1987, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Genevaldo Vieira 
dos Santos e de Zilma da Silva Santos.
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: THIAGO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte, 
nascido em Guarujá, SP, no dia (23/09/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Narciso Correia e de Nilva Rosa da Silva. A pretendente: 
ELIANE RIBEIRO BONFIM, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Livramento de Nossa Senhora, BA, no dia (13/07/1992), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Cordeiro Bonfi m e de Lenita Moreira 
Ribeiro Bonfi m.

O pretendente: ANDRÉ DOS SANTOS HENRIQUE, estado civil solteiro, profi ssão pedrei-
ro, nascido em Caieiras, SP, no dia (26/02/1984), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdivino Henrique e de Sueli Felix dos Santos. A pretendente: 
SILENE REGINA LIMA MISSAWA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida 
em Rio de Janeiro, RJ, no dia (30/04/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Joaquim de Lima e de Maria de Fatima Silva.

O pretendente: CAIQUE PEREIRA CHAVES, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
caixa, nascido em Santo André, SP, no dia (06/04/1998), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Rosa Chaves e de Valdirene de Jesus Pereira 
Chaves. A pretendente: ANA CAROLINE DOS SANTOS MELO, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, SP, no dia (07/11/1998), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ailton Bezerra de Melo e de Lucicleide 
Laurentino dos Santos Melo.

O pretendente: JOSÉ RIBEIRO SOARES NETO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Jacobina, BA, no dia (23/07/1997), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Carlos Martins Ribeiro e de Arleide Gonçalves Ribeiro. A 
pretendente: TALITA LEITE DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
nesta Capital, Butantã, SP, no dia (30/08/1998), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Terto de Jesus e de Edilene Placido Leite.

O pretendente: ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão zelador, 
nascido em Saquarema, RJ, no dia (12/02/1977), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Anita da Conceição. A pretendente: CLEONICE PRADO 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Lapa, SP, 
no dia (19/02/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aston 
Joaquim dos Santos e de Alice Alves do Prado dos Santos.

O pretendente: BRUNO VARES RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão militar do exército, 
nascido nesta Capital, Consolação, SP, no dia (26/02/1998), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos Ribeiro e de Sandra Regina Vares. A 
pretendente: MILENA ISIDORO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Palmeira dos Índios, AL, no dia (15/10/2000), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Rocha da Silva e de Patrícia Isidoro da Silva.

O pretendente: VINICIUS FERREIRA DAS VIRGENS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (30/12/1988), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira das Virgens Filho e de Clarice Ferreira. A 
pretendente: LEILA MACEDO FESTA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (16/02/1985), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Oswaldo Festa e de Linete Moraes Macedo.

O pretendente: JOSAFÁ TEIXEIRA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em Montalvânia, MG, no dia (01/02/1980), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Rosendo Teixeira Ramos e de Joana Rodrigues Ramos. 
A pretendente: ANA FÁBIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão passadeira, 
nascida em Palmeira dos Índios, AL, no dia dezessete de março de mil novecentos e 
setenta e quatro (17/03/1974), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Josefa Maria dos Santos.

O pretendente: ANTONIO RODRIGUES CALDEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Linhares, ES, no dia (03/10/1974), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Rodrigues Caldeira e de Josefi na Nunes de 
Jesus. A pretendente: MARIA DA SILVA HERCULANO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Limoeiro de Anadia, AL, no dia (09/10/1984), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Herculano Filho e de Odete Firmino da Silva.

O pretendente: FELIPE FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Vila Matilde, SP, no dia (27/04/1990), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Ferreira da Silva e de Jussara da Silva. A pre-
tendente: BARBARA DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (11/07/1995), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Genival Pereira dos Santos e de Lucineide de Oliveira Santos.

O pretendente: MÁRIO BENTO DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão aposenta-
do, nascido em Barra da Estiva, BA, no dia (20/12/1946), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Bento dos Santos e de Izaura Maria dos Santos. 
A pretendente: PATRICIA MARIA DA SILVA RODRIGUES, estado civil viúva, profi ssão 
costureira, nascida em Bacabal, MA, no dia (21/10/1975), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Do Livramento da Silva.

O pretendente: JOSIMAICON DA SILVA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (05/11/1986), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Alves e de Ivonete Gomes da Silva. A pretendente: MARIA 
MADALENA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (03/03/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Inacio da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: JONAS DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (30/04/1990), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio de Lima e de Silvia Regina dos Santos. A pretendente: 
LUANA GONÇALVES COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Osasco, 
SP, no dia (18/08/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Gilvan Sousa Costa e de Eleneia Gonçalves Pereira.

O pretendente: ALEX NATAN VIANA CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de logística, nascido em Garanhuns, PE, no dia (01/07/1990), residente e domiciliado em 
Franco da Rocha, SP, fi lho de Josemi Cardoso da Silva e de Alexsandra de Assis Viana. A 
pretendente: JÉSSICA JULIA COSTA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Arapiraca, AL, no dia (30/06/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jonas Pereira Costa e de Olivia Julia Costa.

O pretendente: MARCELO BELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão instrutor, 
nascido em Francisco Morato, SP, no dia (27/04/1990), residente e domiciliado em Fran-
cisco Morato, SP, fi lho de Osvaldo Belo da Silva e de Maria de Fatima da Costa Silva. A 
pretendente: RAFAELLA DE BRITO ABREU, estado civil solteira, profi ssão analista de 
planejamento, nascida em Caieiras, SP, no dia (13/05/1992), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Pires de Abreu e de Maria de Fatima de Brito Abreu.

O pretendente: JONATHAN DOMINGOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido nesta Capital, SP, no dia (04/10/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clovis Soares dos Santos e de Maria Aparecida Domin-
gos dos Santos. A pretendente: MARIA EDUARDA DOS SANTOS LORO, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, SP, no dia (07/03/2001), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Loro e de Cristiane 
Lima dos Santos.

O pretendente: MARCELO LEMOS DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (01/07/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edison Lemos de Morais e de Maria Angela de Morais. A pretendente: 
MONIQUE ROMEIRO D'ELLAGO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (25/06/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ânderson Américo D'Ellago e de Alessandra Romeiro.

O pretendente: JONATAN JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
empilhadeira, nascido nesta Capital, SP, no dia (19/05/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Jose da Silva e de Antonia Maria da Silva. A 
pretendente: ANTONIA FRANCINETE LOPES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de produção, nascida em Crato, CE, no dia (12/02/1983), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Muniz de Sousa e de Maria Neide de Sousa.

O pretendente: GERSON MOREIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador logís-
tico, nascido em Caieiras, SP, no dia (26/04/1988), residente e domiciliado em Caieiras, 
SP, fi lho de Marcelo José da Silva e de Marli Moreira da Silva. A pretendente: KAROLINE 
DOS SANTOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (23/05/2000), residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de Homero Macedo 
Lima e de Aparecida de Fátima dos Santos.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA MACEDO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em João Pessoa, PB, no dia (29/01/1990), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Xavier de Macedo e de Maria de Fatima Rodrigues 
da Silva. A pretendente: GISELY DAYANE MARTINS, estado civil solteira, profi ssão 
agente de negociações de cobranças, nascida nesta Capital, SP, no dia (13/09/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cardoso Martins e 
de Creunice Rodrigues da Silva Martins.

O pretendente: LEANDRO DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido em Caracol, PI, no dia (08/05/1990), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João dos Reis Dias da Silva e de Jacira Pereira de Sousa. A preten-
dente: MICHELLY CARVALHO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista de 
negócios, nascida nesta Capital, SP, no dia (30/01/1992), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Generino de Oliveira e de Evaneide Carvalho Nunes.

O pretendente: REINALDO BELTRAME, estado civil divorciado, profi ssão operador de 
empilhadeira, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (19/07/1963), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Quirino Beltrame e de Filomena Aliberti 
Beltrame. A pretendente: ELIETE APOSTOLO SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Ibirajá, BA, no dia (08/08/1965), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gerson Francisco Silva e de Maria Apostolo Silva.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO CORRÊA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Botucatu, SP, no dia (10/08/1969), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Correa Machado e de Antonia Aparecida 
Dutra Machado. A pretendente: KELI CRISTINA PENTEADO, estado civil divorciada, 
profi ssão agente administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/01/1974), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Paula Pinheiro Penteado.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

A pretendente: CLÁUDIA MARIA GOMES OLIVEIRA, profi ssão: arquiteta, estado civil: 
solteira, naturalidade: Botucatu, SP, data-nascimento: 20/12/1960, residente e domiciliada 
em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Emilio Agostinho Gomes Oliveira e de Carolina 
Maria Milanesi de Oliveira. A pretendente: SILVIA MENDES CERQUEIRA, profi ssão: arte 
fi nalista, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 13/06/1967, 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Sabino Primitivo Cerqueira 
e de Odete Almeida Cerqueira.

O pretendente: PEDRO BOHN GONÇALVES DE CAMARGO E SILVA, profi ssão: ban-
cário, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1985, 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Cleantho de Camargo e 
Silva e de Liliana Bohn Gonçalves de Camargo e Silva. A pretendente: ANNA CLÁUDIA 
DOMINGUEZ ALVES, profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 18/08/1987, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, 
fi lha de Diogenes Salas Alves e de Ana Lucia Dominguez Alves.
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