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“É preferível ser 
irresponsável
e estar com a
verdade do que
ser responsável
e no erro”.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico

BOLSAS
O Ibovespa: -0,22% Pontos: 
76.591,44 Máxima de +0,31% 
: 77.004 pontos Mínima de 
-0,44% : 76.422 pontos Volu-
me: 9,07 bilhões Variação em 
2017: 27,17% Variação no mês: 
3,09% Dow Jones: +0,09% Pon-
tos: 22.661,64 Nasdaq: +0,04% 
Pontos: 6.534,63 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1318 Venda: R$ 3,1328 
Variação: -0,44% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,20 Venda: R$ 3,30 
Variação: -0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1309 Venda: R$ 
3,1315 Variação: -0,59% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1230 
Venda: R$ 3,2730 Variação: 
-0,43% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,96% ao 
ano. - Capital de giro, 11,67% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.276,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,17% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,000 
Variação: -1,53%.

bro) Cotação: R$ 3,1440 Variação: 
-0,36% - Euro (17h40)  Compra: 
US$ 1,1763   Venda: US$ 1,1764   
Variação: +0,23% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6830 Venda: R$ 
3,6850 Variação: -0,32% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6370 Ven-
da: R$ 3,8300 Variação: -0,44%.

Futuro: -0,29% Pontos: 76.885 
Máxima (pontos): 77.320 Míni-
ma (pontos): 76.640. Global 40 
Cotação: 932,270 centavos de 
dólar Variação: estável.

Conglomerados esta-
tais federais tiveram 
aumento de 19,6% no 

lucro registrado no primeiro 
semestre, de R$ 17,3 bilhões, 
em comparação com o primei-
ro semestre do ano passado, 
quando o lucro foi de R$ 
14,5 bilhões. Os números se 
referem a cinco grupos que 
representam mais de 95% dos 
ativos totais e do patrimônio 
líquido de Petrobras, Eletro-
bras, Caixa, Banco do Brasil 
e BNDES. Os dados fazem 
parte da terceira edição do 
Boletim das Empresas Esta-
tais, divulgada ontem (4) pelo 
Ministério do Planejamento.

Para o secretário de Coor-
denação e Governança das 
Empresas Estatais, Fernando 

     

Estatais tiveram aumento 
de quase 20% no lucro
do primeiro semestre

Antonio Soares, o resultado 
é fruto do conjunto de ações 
que o governo vem implantan-
do. “Cada empresa tem uma 
identidade, mas a lógica de 
reestruturá-las, no sentido de 
redução de custos e ampliação 
de receitas, a busca por negó-
cios que venham a dar mais 
resultados, isso tem sido uma 
prática [comum]”, disse. Entre 
as práticas, o secretário cita 
PDVs ocorridos em pelo menos 
15 empresas estatais. 

De acordo com o boletim, 
entre os grupos analisados, o 
maior crescimento foi do grupo 
Petrobras, que saiu do lucro de 
R$ 518 milhões, no primeiro 
semestre de 2016, para R$ 5,1 
bilhões, no mesmo período de 
2017. Já a Eletrobras teve uma 

queda de 80,6% no mesmo 
período. No total, segundo o bo-
letim, há 150 empresas estatais 
federais, sendo 48 controladas 
diretamente pela União. Em re-
lação ao último boletim, apenas 
uma estatal foi reduzida, a Nova 
Transportadora do Sudeste S.A., 
do grupo Petrobras, que teve o 
desinvestimento de 90%, opera-
ção que gerou US$ 4,23 bilhões. 

O orçamento dedicado às 
estatais vem caindo desde 
2016. Em 2015, foi de R$ 1,554 
trilhão, sendo que R$ 645,7 
bilhões foram executados. Para 
2017, o orçamento aprovado foi 
de aproximadamente R$ 1,228 
trilhão. Até o primeiro semes-
tre, R$ 585,2 bilhões foram 
executados, o que corresponde 
a 46% do total. O grupo Petro-

Com a melhora da gestão e o aumento da produção pela Petrobras, o lucro líquido da estatal 

atingiu R$ 5,1 bilhões no primeiro semestre de 2017.

bras apresentou maior nível 
de execução até o momento, 
com 28,1%, seguido pelo grupo 
Eletrobras, com 14,2%.

O endividamente das estatais 
também apresentou queda. 
Houve redução de 21,3% do total 

de endividamento das empresas 
estatais federais de 2015 ao 2º 
trimestre de 2017. A dívida dessas 
empresas atingiu um pico de R$ 
544 bilhões em 2015. Atualmen-
te, está em R$ 428 bilhões. Em 
relação a dezembro de 2015, a 

redução do total do quadro de 
pessoal foi superior a 33 mil em-
pregados, ou seja, uma redução 
de mais de 6% do quadro total. 
Segundo a publicação, a redu-
ção decorreu, principalmente, 
de PDVs (ABr).

Ministro da Justiça, Torquato 

Jardim, em audiência sobre o 

Código de Processo Penal.

O ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Torquato Jardim 
Neto, afi rmou ontem (4) que “a 
última palavra sobre a Constitui-
ção é do Congresso Nacional”. 
Em exposição durante audi-
ência na Câmara sobre revisão 
do Código de Processo Penal, 
Torquato falou sobre temas que 
têm gerado polêmica.

Ele destacou o fato de ter sido 
professor de direito constitucio-
nal durante 25 anos e lembrou 
que sempre entendeu que “a 
palavra fi nal sobre a Constitui-
ção é do Congresso Nacional; é 
quem tem o poder constituinte 
para tanto. O Judiciário é intér-
prete, ele tem que derivar, na 
sua concepção, o que tenha sido 
estabelecido pelo Congresso”. 
Na sua opinião, esse papel do 
Congresso está relacionado 
ao fato de a instituição ter a 
legitimidade da democracia 
representativa, já que os par-
lamentares são eleitos, por 
meio do voto, pela população, 
ao passo que a legitimidade do 
Judiciário é “de segundo grau”.

Como exemplo dessa distin-
ção, Jardim lembrou que, no 
Brasil, ministros do Supremo 

Afi f critiou os termos do novo 

Refi s em cerimônia no

Palácio do Planalto.

O presidente do Sebrae, 
Guilherme Afi f Domingos, dis-
se ontem (4) que o Programa 
Especial de Regularização Tri-
butária, novo Refi s, aprovado 
pela Câmara, cria desequilíbrio 
entre as grandes empresas e os 
micro e pequenos empreende-
dores. Em discurso no Palácio 
do Planalto durante cerimônia 
de anúncio de medidas para 
o segmento, Afi f disse que as 
grandes empresas fi caram com 
condições muito mais vantajo-
sas que aquelas dadas às micro 
e pequenas. Segundo ele, “essa 
injustiça não pode perdurar”.

Para Afi f, o Congresso pre-
cisa apresentar com urgência 
um projeto dando os mesmos 
benefícios aos pequenos em-
preendedores para garantir 
igualdade de tratamento. “Cabe 
ao Congresso agora fazer um 
projeto estendendo os mesmos 
benefícios que foram dados na 
medida provisória, e isso tem 
que ser feito com urgência 
urgentíssima, para que haja 
equidade de tratamento no 

Custo da cesta básica 
caiu em 20 capitais

A cesta básica fi cou mais 
barata em setembro em 20 das 
21 capitais brasileiras analisa-
das pelo Dieese. As reduções 
mais expressivas no custo da 
cesta básica ocorreram na re-
gião Nordeste do país: Maceió 
(-5,22%), Fortaleza (-4,85%) e 
João Pessoa (-4,62%). A única 
alta ocorreu em Campo Grande 
(1,17%). A cesta básica mais 
cara é a encontrada em Porto 
Alegre, ao custo médio de R$ 
436,68, seguida por São Paulo 
(R$ 421,02) e Florianópolis (R$ 
419,17). Já as mais baratas são 
as de Salvador (R$ 318,52), 
Natal (R$ 323,90) e Recife (R$ 
328,63). 

Considerando a determina-
ção constitucional que estabe-
lece que o salário mínimo deve 
suprir as necessidades de uma 
pessoa e de sua família com 
alimentação, moradia, saúde, 
educação, vestuário, higiene, 
transporte, lazer e previdência, 
o Dieese estimou que o salário 
mínimo, em setembro, deveria 
ser de R$ 3.668,55, valor 3,92 
vezes superior ao mínimo atual 
de R$ 937 (ABr).

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do STF, defendeu ontem 
(4) que o Congresso aprove 
uma legislação mais rigorosa 
contra o crime organizado. Ele 
disse ter pedido diretamente ao 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, que avance em projetos 
sobre o tema. “O Brasil há 
muito tempo precisa de uma 
legislação mais forte em relação 
à criminalidade organizado, de 
um acordo maior entre a União, 
estados e municípios no comba-
te da criminalidade organizada, 
dentro e fora dos presídios”, 
defendeu o ministro.

As declarações foram dadas 
poucas horas depois de ter ne-
gado um pedido da Defensoria 
Pública da União (DPU) para 
que todos os presos há mais 
de dois anos em penitenciárias 
federais fossem devolvidos a 
seus estados de origem.

“Eu tive a oportunidade, in-
clusive, em virtude desse caso, 
de conversar com o presidente 
da Câmara sobre a necessidade 
de aprovação de projetos que 
correm sobre o tema, para que 
nós possamos dar instrumen-
tos melhores para a polícia e 

Doria quer reverter R$ 9 bilhões em outras áreas prioritárias.

Foi sancionado ontem (4), 
pelo prefeito João Doria, o 
projeto para concessões e per-
missões na cidade de São Paulo. 
Entre os equipamentos públi-
cos que passarão por licitação 
estão o Mercado Municipal, o 
Parque Ibirapuera, as praças, 
os planetários, os terminais de 
ônibus e o bilhete único. De 
acordo com o prefeito, a medida 
vai gerar economia de R$ 510 
milhões este ano, sendo a maior 
parte (R$ 402 milhões) apenas 
com manutenção de parques e 
terminais. 

O objetivo, segundo Doria, é 
reverter R$ 9 bilhões durante 
a sua gestão em outras áreas 
prioritárias. “Vai haver melhora 
da qualidade do serviço, sem 
onerar a população”. Fazem 
parte do plano de desestati-
zação 27 terminais urbanos, 
que ganharão estruturas como 
banheiros e restaurantes.

Doria garantiu que as mudan-
ças não vão gerar aumento na 
tarifa do transporte público, que 
continua sendo atribuição ex-

Ministro Alexandre de Moraes, 

do STF.

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse que 
é preciso aguardar a decisão do 
Senado sobre o Programa Espe-
cial de Regularização Tributária 
(Pert), conhecido como novo 
Refi s, e admitiu a possibilidade 
de veto do Executivo. O minis-
tro conversou com a imprensa 
após participar da abertura do 
4º Seminário Brasileiro de Con-
tabilidade e Custos, em Brasília. 
A Câmara concluiu a análise da 
MP que criou o Pert. Agora a 
matéria segue para apreciação 
do Senado e, para não perder 
a validade, o texto precisa ser 
analisado até o próximo dia 11. 

Durante a tramitação, o texto 
foi modifi cado com regras mais 
vantajosas para os devedores e, 
por consequência, com redução 
na arrecadação prevista pelo 
governo. “Sempre é possível 
[vetar] dependendo da evolução 
do assunto. Mas esperamos que 
não. Vamos aguardar agora 
a decisão do Senado, como 
sempre com calma, serenidade, 
transparência”, disse o ministro. 
“É muito importante deixar para 
os contribuintes e as empresas, 
em particular, que não é um bom 
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Reclamações não 
atendidas

O canal 156, de reclamações des-
tinadas à Prefeitura, registrou, no 
mês de maio, seu pior desempenho 
desde janeiro de 2016 - série histó-
ria informada pela própria gestão 
municipal. Nesse mês, só 25% das 
61,7 mil novas solicitações foram 
atendidas e o índice vem caindo 
mês a mês. Os dados são os mais 
atuais fornecidos pela Prefeitura.

São Paulo vai desestatizar parques, 
mercadões, terminais e o bilhete único

clusiva da prefeitura. O dinheiro 
arrecadado será investido, prio-
ritariamente, na área da saúde. 
“A pressão sobre a saúde pública 
com o desemprego é enorme”, 
disse o prefeito. O recurso 
também será direcionado para 
educação, sobretudo implan-
tação das creches, habitação 
popular, transporte público e 
assistência social.

Parques e praças que tam-
bém serão desestatizados não 
poderão cobrar ingresso. A 
modalidade de licitação para 

esses equipamentos vai exigir 
que o interessado em parques 
com alta rentabilidade, como 
o Ibirapuera e o Parque do 
Povo, terão de ser licitados 
junto a outros quatro ou cinco 
parques menos rentáveis, em 
regiões periféricas. Quanto ao 
Mercado Municipal e Mercado 
Kinjo Yamato, os atuais per-
missionários terão prioridade 
na licitação. “Eles estão lá há 
30, 40 anos, é mais do que justo 
que tenham esse direito”, disse 
o prefeito (ABr).

Novo Refi s também às 
micro e pequenas empresas

campo econômico”, disse.
O plenário da Câmara con-

cluiu a análise da medida pro-
visória que cria o Refi s. O texto 
estabelece o parcelamento de 
dívidas com a União e alcança 
tanto pessoas físicas quanto 
jurídicas. A proposta prevê um 
escalonamento de descontos 
para a quitação dos débitos. A 
matéria seguiu para apreciação 
do Senado (ABr).

Moraes: leis mais duras 
contra crime organizado

o Poder Judiciário, não só de 
investigação, mas também de 
cumprimento de pena”.

Moraes argumentou não ser 
possível combater o crime or-
ganizado com uma legislação de 
1941, como é o Código de Pro-
cesso Penal (CPP), época em 
que a criminalidade organizada 
sequer existia propriamente 
no Brasil. “É preciso avançar”, 
afi rmou (ABr). 

Meirelles aguarda “com 
calma” tramitação do Refi s

negócio, uma fonte barata de 
fi nanciamento, atrasar impos-
to. Acredito que o Congresso 
entende isso”, acrescentou. 

Meirelles disse que a decisão 
fi nal sobre a devolução de re-
cursos do BNDES ao Tesouro 
Nacional é do conselho da insti-
tuição. O BNDES devolveu, no 
mês passado, R$ 33 bilhões e 
o total previsto a ser resgatado 
este ano é de R$ 50 bilhões. 
O Tesouro Nacional pediu a 
devolução de mais R$ 130 bi-
lhões, em 2018. O presidente 
do BNDES, Paulo Rabello de 
Castro, tem se mostrado con-
trário às devoluções por reduzir 
o tamanho da instituição (ABr).

Constituição: última 
palavra é do Congresso

passam por sabatina para, se 
for o caso, ter sua indicação à 
Corte aprovada pelo Senado. 
“O ativismo judicial de raiz de-
mocrática, sem voluntarismos 
individual ou corporativo, é dar 
efi cácia à Constituição legislada 
pelo Congresso”. O ministro ar-
gumentou que outra premissa 
que deve ser considerada na 
revisão do Código é o respeito 
ao devido processo legal (ABr).
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OPINIÃO
A recomendação

de Trump
Em recente discurso 

na ONU, o presidente 

norte-americano 

Trump, criador da frase 

“América na frente”, 

recomendou: “Vocês, 

líderes de seus países, 

também devem sempre 

colocar suas nações à 

frente”

Mas, em Brasília a classe 
política tem colocado à 
frente o próprio bolso. 

Vale lembrar que nos tempo 
do império, os cafeicultores 
reagiram negativamente à lei 
Áurea e puxaram a cadeira 
da princesa Isabel. Mas não 
fi zeram nenhum projeto de 
desenvolvimento de longo 
prazo. As consequências des-
se modo de agir e de pensar 
que se mantém até hoje é a 
estagnação e a fraqueza do 
mercado interno que não têm 
sido combatidas com a mesma 
força que se combate a infl a-
ção. Juros elevados e câmbio 
valorizado têm sido constantes 
na frágil economia brasileira.

Quando a economia vai de-
vagar, os preços estabilizam 
e caem, mas tão logo haja 
uma reativação, colocando 
um pouco de dinheiro nas 
mãos da população, logo os 
preços sobem porque a pro-
dução não acompanha. Ainda 
não chegamos ao nível dos 
norte-americanos, japoneses 
e outros que visam progresso 
e aprimoramento de sua popu-
lação. Falta autoconsciência.

Nas crises, fala-se em au-
mentar a produção e a produ-
tividade, mas não se diz como 
fazer isso com a concorrência 
externa provocada pela glo-
balização, com o câmbio de-
salinhado, com taxa de juros 
acima do mercado, com mão 
de obra atrasada. O gasto com 
pessoal extrapolou, permitin-
do o benefício de uma casta 
privilegiada. Há muitos fatores 
que travaram o Brasil e que 
caem no esquecimento. 

Agora, em função do des-
controle da dívida pública, 
o olhar se volta para as vari-
áveis do funcionalismo e da 
previdência mal gerida por 
décadas, que evidentemente 
exigem ajustes, mas não po-
demos atribuir toda a culpa 
pela recessão e atraso do país 
a isso. Pais e professores lidam 
com o preparo dos jovens. 
Mas não basta ensinar a ler, e 

escrever. Precisamos de metas 
que tenham como prioridade 
o aprimoramento e o bem da 
nação, pois sem isso a deca-
dência prosseguirá. 

Os jovens precisam aprender 
a pensar com clareza e adqui-
rir raciocínio lúcido, porém, 
devem estar motivados para 
a busca do aprimoramento e 
da melhora geral das condi-
ções de vida no planeta, que 
agora, além das disparidades 
econômicas, também enfrenta 
furacões, terremotos e altera-
ções estranhas nos oceanos, 
mostrando como somos insig-
nifi cantes diante da força da 
natureza. 

Os pequenos reis da Terra 
são ridículos com a sua arro-
gância, no entanto são muito 
perigosos, pois se utilizam de 
forma errada da capacitação 
de resolução inerente ao 
ser humano que deveria se 
adaptar ao ritmo da vida para 
ter uma proveitosa estada na 
sua passagem transitória pelo 
planeta.  A Terra poderia ser 
um paraíso de boa convivência 
e aprendizado, mas estamos 
perdendo a esperança de 
melhora na convivência e nas 
condições gerais. 

As alterações do clima estão 
em andamento. Tudo infl uen-
cia: destruição das fl orestas, 
poluição do ar, rios e mares. 
Nosso planeta foi dotado de ri-
cos mananciais de água pura e 
cristalina; cabia ao ser humano 
compreender como funcionam 
a natureza e suas leis e edifi -
car em cima disso; mas quis 
dominar, impor seus desejos e 
cobiças e deu nisso: escassez, 
impurezas e contaminação de 
efeitos ainda desconhecidos.  

O uso do dom de falar deveria 
ser simples, claro e construti-
vo.  Com sua capacitação, os 
homens têm empregado as 
palavras para acobertar suas 
cobiças. Grupos se digladiam 
pelo poder, mas a população 
indolente vai sendo marginali-
zada, empurrada para as ladei-
ras da decadência. Enquanto 
a humanidade não cultivar 
a verdade e a autenticidade, 
miséria e sofrimento estarão 
na sua trajetória.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

(bicdutra@library.com.br).
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Mais de 500 mil rohingyas fugiram e se transformaram em 

refugiados em Bangladesh.

Os abusos praticados pelas 
forças do governo de Mianmar 
contra a minoria muçulmana 
rohingya podem constituir 
crimes contra a humanidade, 
segundo o Comitê das Nações 
Unidas para a Eliminação 
da Discriminação contra a 
Mulher e o Comitê sobre os 
Direitos da Criança. “Estamos 
particularmente preocupados 
com o destino das mulheres 
e crianças rohingyas, que 
sofreram sérias violações dos 
direitos humanos, incluindo 
assassinatos e deslocamento 
forçado”, afi rmaram, ontem 
(4), os especialistas dos dois 
comitês, em comunicado.

“Essas violações poderiam 
constituir crimes contra a 
humanidade e estamos muito 
preocupados com a incapaci-
dade do Estado de deter essas 
surpreendentes violações, 
cometidas sob o comando do 
Exército e de outras forças 
de segurança”, acrescentam. 
Os dois comitês pediram às 
autoridades de Mianmar que 
interrompam “imediatamente” 
a violência no estado de Rakhi-
ne (antigo Arracão), façam 

O ex-ativista italiano Cesare 
Battisti foi retido ontem (4) 
na fronteira do Brasil com a 
Bolívia, na cidade de Corumbá, 
no Mato Grosso do Sul. Battisti 
teria sido detido pela Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) em uma 
blitz sob um suposta tentativa 
de evasão de divisas. Segundo 
as autoridades brasileiras, o 
italiano iria tentar se refugiar na 
Bolívia uma vez que o governo 
italiano pediu ao brasileiro que 
anule seu refúgio no país.

Segundo o jornal “O Globo”, 
o advogado de Battisti, Igor 
Santana, desconhece sobre 
sua prisão. Na última semana, 
a defesa do italiano entrou com 
uma ação no Supremo Tribunal 
Federal (STF) para pedir um 
habeas corpus e evitar uma 
extradição para a Itália. O pe-
dido surgiu dias após a notícia 

Na comparação mensal o endividamento das famílias passou de 

24,6% para 25% , o maior patamar desde maio de 2010.

A pesquisa indica que, ao 
comparar com setembro 
do ano passado o indica-

dor também cresceu, atingindo 
58,2% - alta de 0,2 pp. Os dados 
fazem parte da Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor, divulgada 
ontem (4), pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC) 
e vem acompanhado da alta do 
percentual de famílias endivi-
dadas – aquelas com dívidas ou 
contas em atraso.

Na comparação mensal o 
endividamento das famílias 
passou de 24,6% para 25% , 
o maior patamar desde maio 
de 2010. Na comparação com 
setembro de 2016, também 
houve alta de 0,4 pp. A propor-
ção de famílias que declararam 
não ter condições de pagar 
as suas contas ou dívidas em 
atraso e que, portanto, per-
maneceriam inadimplentes, 
apresentou alta em ambas as 
bases de comparação. Em se-
tembro de 2017, a inadimplên-
cia atingiu 10,3% das famílias, 

A Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar 
(Previc) decretou ontem (4) 
intervenção no Instituto de 
Seguridade Social dos Correios 
e Telégrafos (Postalis), “por 
descumprimento de normas 
relacionadas à contabilização 
de reservas técnicas e aplica-
ção de recursos”. A decisão foi 
publicada no Diário Ofi cial de 
ontem e tem prazo de 180 dias. 
Foi nomeado como interventor 
do fundo de pensão dos funcio-
nários dos Correios Walter de 
Carvalho Parente, que já fez o 
mesmo trabalho no fundo de 
pensão Serpros. 

Sem dar detalhes do que 
motivou a intervenção, a Previc, 
que é uma autarquia vinculada 
ao Ministério da Previdência 
Social e que fi scaliza as ati-
vidades das instituições de 
previdência complementar, in-
formou que a ação se baseia no 

artigo 44 da Lei Complementar 
nº 109 de 2001, sobre este tema: 
“irregularidade ou insufi ciência 
na constituição das reservas 
técnicas, provisões e fundos, 
ou na sua cobertura por ativos 
garantidores”; e “aplicação dos 
recursos das reservas técnicas, 
provisões e fundos de forma 
inadequada ou em desacordo 
com as normas expedidas pelos 
órgãos competentes”.

O Postalis é investigado na 
CPI dos Fundos de Pensão e, 
em abril, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) identifi cou pre-
juízo de mais de R$ 1 bilhão no 
fundo, decretando o bloqueio 
de bens de ex-diretores. A 
reportagem entrou em conta-
to e aguarda posicionamento 
do Postalis, dos Correios e da 
Federação Nacional dos Tra-
balhadores em Empresas dos 
Correios e Similares (Fentect) 
(ABr).

‘Romeu e Julieta’ 
atrasam produção 
de iPhone X

O lançamento do iPhone X, 
marcado para novembro, pode-
rá sofrer atraso após a principal 
peça de reconhecimento facial 
Face ID, chamada “Romeu e Ju-
lieta”, em referência ao famoso 
casal de William Shakespeare, 
causar uma lentidão na produ-
ção do aparelho.

Segundo o jornal norte-ame-
ricano “Wall Street Journal”, 
dois executivos da Apple reve-
laram uma escassez de sensores 
3D entre as fabricantes do 
aparelho na China. Os com-
ponentes são essenciais para 
o Face ID. O módulo Romeu é 
um raio que escaneia o rosto 
do usuário utilizando mais de 
30 mil pontos infra-vermelhos. 
Por sua vez, Julieta é o sensor 
presente na câmera capaz de 
ler a análise facial.

Ainda de acordo com a 
publicação, a montagem dos 
módulos do Romeu leva mais 
tempo do que os módulos da 
Julieta, o que cria um dese-
quilíbrio na produção. Com 
isso, o fornecimento poderá ser 
reduzido quando o iPhone for 
lançado. O novo smartphone 
chegará às lojas dos Estados 
Unidos no dia 3 de novembro. 
O modelo inicial será vendido 
por US$ 999, aproximadamente 
R$3.165 (ANSA).
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Endividamento das famílias 
cresce e atinge 58,4%, o maior 
patamar dos últimos sete anos

O percentual de famílias endividadas fechou o mês de setembro com alta de 0,4 ponto percentual (pp), 
em relação a agosto, atingindo os 58,4%, o maior patamar dos últimos sete anos

O cartão de crédito perma-
nece como a principal forma 
de endividamento, atingindo 
76,4% das famílias que possuem 
dívidas; seguido dos carnês 
(16,2%) e crédito pessoal 
(10,3%).

Do ponto de vista especifi -
camente do endividamento, 
embora a proporção de famílias 
que se declararam muito endi-
vidadas tenha registrado alta na 
comparação entre os meses de 
agosto e setembro – de 14,2% 
para 14,4% –, na comparação 
anual o índice manteve-se 
estável. Paralelamente ao fato 
de que tenha aumentado a 
proporção de famílias que se 
declararam muito endividadas, 
também aumentou a proporção 
de famílias que se consideraram 
pouco endividadas entre agosto 
e setembro – alta de 0,5 ponto 
percentual. Este percentual, 
no entanto, teve queda na 
comparação anual, saindo de 
22,9% em setembro do ano 
passado para 22,5% no mesmo 
mês deste ano (ABr).

também o maior patamar da 
série histórica (iniciada em 
janeiro de 2010), ante 10,1% 
em agosto de 2017 e 9,6% em 
setembro de 2016. 

Para a economista da CNC, 
Marianne Hanson, mesmo com 
o nível de endividamento das 
famílias ainda encontrar-se 
em um patamar moderado, 

abaixo da média histórica, os 
indicadores de inadimplência 
da pesquisa permanecem 
elevados. A economista disse 
que  “a taxa de desemprego 
bastante alta ajuda a explicar a 
maior difi culdade das famílias 
em pagar suas contas em dia e 
o maior pessimismo em relação 
à capacidade de pagamento”. 

Abusos contra rohingyas 
podem ser crimes contra 
humanidade, afi rma ONU

rápida investigação e processem 
“energicamente” os responsáveis 
pelos casos de violência contra 
as mulheres e crianças.

Além disso, solicitaram ao go-
verno de Mianmar que conceda 
acesso irrestrito e colaboração 
com a missão de investigação 
estabelecida pelo Conselho de 
Direitos Humanos. Por outro 
lado, os especialistas denuncia-
ram a situação dos rohingyas - 
que não são reconhecidos como 
cidadãos por Mianmar - e o fato 
de que estejam submetidos a 
“altos níveis de pobreza e des-

nutrição”, com os direitos bá-
sicos à educação, ao emprego 
e à saúde “muito limitados”.

“Pedimos às autoridades 
de Mianmar que atendam às 
necessidades das mulheres e 
crianças deslocadas interna-
mente, assim como daqueles 
que vivem como refugiados 
em países vizinhos. Após o 
ressurgimento da violência 
no estado de Rakhine, no dia 
25 de agosto, mais de 500 mil 
rohingyas fugiram e se trans-
formaram em refugiados em 
Bangladesh (Agência EFE).

Governo decretou 
intervenção no fundo 

de pensão dos Correios
Cesare Battisti é detido 
na fronteira com Bolívia

de que o governo italiano está 
negociando um novo pedido 
para extraditar o ex-ativista.

Battisti foi condenado à pri-
são perpétua no país europeu 
pelo assassinato de quatro 
pessoas na década de 1970. Ele 
fugiu para o Brasil e foi preso 
em 2007.

O STF chegou a autorizar a 
extradição do italiano, mas o 
então presidente Lula permitiu 
que ele fi casse morando no país. 
Não há prazo para a defi nição 
do caso na Justiça (ANSA)
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Argentina, Paraguai e Uru-
guai lançaram nesta quarta-
-feira (4) uma candidatura 
tríplice para realizar a Copa do 
Mundo de 2030, quando serão 
comemorados os 100 anos da 
primeira edição do torneio. A 
proposta foi apresentada pelos 
presidentes dos três países, 
Mauricio Macri, Horacio Cartes 
e Tabaré Vázquez, durante um 
encontro com o mandatário 
da Fifa, Gianni Infantino, em 
Buenos Aires. 

“Estou feliz, é a primeira 
vez que estou aqui, estou 
emocionado pelo fato de estar 
em um país e uma cidade que 
escreveram muitas das páginas 
mais emocionantes das lendas 

e mitos do futebol”, declarou 
o cartola. Segundo o acordo, 
a Argentina colocaria à dispo-
sição oito estádios, enquanto 
Paraguai e Uruguai ofereceriam 
dois cada um. 

Até o momento, essa é a única 
candidatura para o Mundial de 
2030, que ocorrerá 100 anos 
depois da primeira Copa da his-
tória, disputada e vencida pela 
seleção uruguaia. Já a edição 
de 2026 está entre Marrocos, 
na África, e uma tríplice can-
didatura de Canadá, Estados 
Unidos e México, na América do 
Norte. Por sua vez, as Copas de 
2018 e 2022 serão organizadas 
por Rússia e Catar, respectiva-
mente (ANSA).

Argentina, Paraguai e 
Uruguai se candidatam 

para Copa de 2030
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Empreendedores 
brasileiros

precisam de mentores

De acordo com pesquisas 

recentes, 34 em cada 

100 brasileiros adultos 

(com idades entre 18 

e 64 anos) possuem 

uma empresa ou estão 

envolvidos com a 

criação de um negócio 

próprio

Empreender é considera-
do um dos três maiores 
sonhos dos brasileiros, 

fi cando atrás somente de ter 
uma casa própria e de viajar. 
Mesmo com os números ex-
pressivos, ainda falta capaci-
tação e foco para os nossos 
empreendedores, problemas 
que poderiam ser superados 
com os programas de mentoria, 
uma prática muito comum em 
países desenvolvidos.  

Não são poucas as vezes em 
que boas ideias acabam não 
saindo do papel devido a falta 
de orientação e apoio para 
quem ainda não tem experiên-
cia de mercado. Existem ideias 
que são muito boas para um 
novo negócio, mas que encon-
tram uma difi culdade inicial 
em como fazer e se estruturar. 
Ou seja, o sonho acaba fi cando 
no papel, e quando sai sem 
uma base sólida desaba nas 
primeiras difi culdades. É cada 
vez mais necessário que exista 
uma troca de experiência entre 
jovens empresários e empreen-
dedores mais “calejados” para 
estimular o surgimento desses 
novos negócios.

É muito comum encontrar-
mos empreendedores sem 
noção alguma, por exemplo, 
de desenvolvimento pessoal, 
segmentação e mercado, es-
truturação fi nanceira, modelo 
de negócio e marketing. São 
assuntos fundamentais para 
quem quer ter uma empresa de 
sucesso. Essa falta de conhe-
cimento acaba resultando no 

fracasso de milhares e milhares 
de projetos que teriam uma 
grande chance de desenvolvi-
mento satisfatório caso fossem 
melhores orientadas. 

Em países da Europa e nos 
Estados Unidos, é muito co-
mum encontramos casos em 
que empresas de destaque nos 
mais variados segmentos con-
taram com a ajuda especial de 
profi ssionais experientes, que 
em um processo de mentoria 
conseguiram fornecer infor-
mações valiosas a partir de sua 
vivência no mercado. O men-
tor, antes de tudo, consegue 
gerar percepções e soluções 
reais de mercado, habilitando 
o jovem empreendedor para 
lidar corretamente com seus 
colaboradores, promovendo 
networking, aconselhando 
em momentos de gestão de 
crise e desenvolvendo um 
planejamento coeso. Ou seja, 
essa parceria traça processos 
fundamentais para o cresci-
mento de uma empresa em 
um mercado cada vez mais 
competitivo. 

Além de ferramentas para 
aproximar jovens e empre-
endedores experientes, é 
fundamental que os brasileiros 
entendam que a consolidação 
de ideias e empresas é extre-
mamente positivo para o mer-
cado. Todos acabam crescendo 
juntos. Dessa maneira, vere-
mos cada vez mais profi ssionais 
com vivência empreendedora 
interessados em compartilhar 
seus conhecimentos com jo-
vens que têm ótimas ideias, 
mas que precisam aprender 
superar obstáculos. Talvez 
não seja a solução para todos 
os problemas dos empreen-
dedores novatos, mas com 
certeza teremos pessoas mais 
preparadas e “calejadas” para 
lutar por seus projetos e ideais. 

 
(*) - É gestora do projeto 

Jovem Empresário (www.
projetojovemempresario.com.br).

Kauana Vissotto (*)

A - Educação Inclusiva
A Fundação Dorina Nowill para Cegos promove II Seminário e Educação 
Inclusiva: ‘Os desafi os da pessoa com defi ciência visual – Da educação 
infantil à universidade’ no próximo dia 27, das 8h às 18h, no auditório da 
Fiesp. Participação de profi ssionais relacionados à educação inclusiva nos 
diferentes níveis educacionais, além daqueles que apresentarão exemplos 
de boas práticas de inclusão no ambiente educacional. O encerramento 
será com a palestra de Mario Sergio Cortella, fi lósofo, escritor e professor 
de Teologia, que falará ancorado pelo tema “Inclusão: A vida é muito curta 
para ser pequena”. Inscrições: (www.fundacaodorina.org.br/seminario). 

B - Os 30 Anos da Samsung  
A 6ª marca mais valiosa do mundo segundo a Interbrand 2017 acaba de 
celebrar seus 30 anos de atuação no Brasil, com o compromisso de priorizar 
as necessidades dos seus consumidores e mostrar que a marca oferece 
mais do que produtos, ela oferece um amplo ecossistema de soluções, 
benefícios e experiências para o seu consumidor. A operação brasileira 
da Samsung inclui duas fábricas (Manaus e Campinas), cerca de 10 mil 
colaboradores (53% homens, 47% mulheres), profi ssionais dedicados à 
inovação em um centro de P&D proprietário e dois independentes, jun-
tamente com um Design Center em São Paulo. Há também dois centros 
de distribuição e mais de 33 centros de parceiros de logística no Brasil.

C - Efi ciência Hídrica
A Ambev vai premiar micro, pequenas e médias empresas que conseguirem 
reduzir o seu consumo de água. Os prêmios, entre R$ 5.000 e R$ 20.000, 
reforçam a iniciativa da cervejaria de incentivar outras companhias a 
preservar o recurso em suas operações. Concorrem ao prêmio empresas 
participantes do SAVEh (Sistema de Autoavaliação de Efi ciência), uma 
plataforma online gratuita onde a Ambev compartilha sua experiência 
de gestão hídrica e ajuda as empresas a traçarem um plano de ação para 
redução do uso de água. O objetivo é o de incentivar cada vez mais as 
empresas a compartilharem esse compromisso com a água, que é uma das 
prioridades ambientais. Regulamento completo e os formulários digitais 
para inscrição estão disponíveis no site (www.saveh.com.br). 

D - Consultores de Vendas 
A TIM, líder em 4G no País, segue com seu plano de expansão e está 
com 22 vagas abertas para consultores de vendas, que atuarão nas lojas 

próprias da operadora. Vale lembrar que pessoas com defi ciência também 
podem participar do processo seletivo. Quem quiser se candidatar deve 
possuir ensino superior completo, ser maior de 18 anos, ter disponibi-
lidade para atuar na escala de 6h/dia e gostar de tecnologia. As vagas 
são para trabalhar nas cidades de Campinas, Jundiaí, Osasco, Ribeirão 
Preto, Santo André, Santos, São Caetano, São Paulo e Sorocaba. Para 
se candidatar, basta acessar (www.vagas.com.br/tim) e se inscrever. 

E - Área Odontológica
Entre os próximos dias 25 e 28, no Rio Centro, acontece  um dos maiores 
eventos de odontologia do país. Contará com palestras de cirurgiões-
-dentistas renomados no Brasil e no exterior, além de grande feira com 
mais de 1.000 produtos e equipamentos para consultório e happy hour 
com chopp todos os dias com direito a show de artistas consagrados no 
cenário musical. Segundo a Dental Cremer, uma das maiores empresas de 
comércio de produtos odontológicos do país, que realiza o evento junto 
ao Conselho Regional de Odontologia, são esperadas cerca de 10 mil 
pessoas durante os quatro dias de Congresso. Mais de 80 expositores da 
indústria odontológica e palestras e cursos com 50 profi ssionais que são 
referência na área. Informações: (www.dentalcremerexperience.com.br).

F - Revitalização de Praças 
Prestes a comemorar 70 anos de operação e uma das principais respon-
sáveis pela chegada dos imigrantes italianos residentes na cidade de 
São Paulo, a Costa Crociere anuncia a participação no projeto inédito 
Italia Per San Paolo – Monumentando e Restaurando a Cidade, que visa 
revitalizar três importantes praças: Imigrante Italiano, Cidade de Milão e 
Ramos de Azevedo. A Costa passa a integrar a associação das empresas 
de origem italiana que apoiam fi nanceiramente o projeto, criado pelo 
Consulado Geral da Itália em conjunto com a Italian Trade Agency e tem 
a parceria da Embaixada da Itália no Brasil e da Prefeitura da Cidade.

G - Pregão Eletrônico de Clubes
O Sindi-Clube realizou na última semana mais um pregão eletrônico 
para aquisição conjunta de materiais para clubes associados. O leilão, 
organizado juntamente com a Bolsa Brasileira de Mercadorias, teve a 
participação de nove agremiações que em alguns casos obtiveram uma 
economia de até 15% em relação ao preço de referência utilizado para o 
certame, e de 5,5%, em média, na compra de papel sulfi te. A aquisição 

total foi de  9.510 pacotes de papel tamanho A4, pelo valor de R$ 141 
mil. O primeiro pregão aconteceu em julho para compra de cloro para 
piscinas, e teve como resultado uma economia de 23,09% sobre o preço 
mínimo de referência do bactericida. Foram adquiridos 5.370 quilos de 
hipoclorito de cálcio granulado por seis clubes participantes. Saiba mais 
em: (https://www.facebook.com/Sindiclubesaopaulo).

H - Compliance e Investimentos 
A Berkeley Research Group - BRG, empresa norte-americana líder 
em consultoria especializada e assessoria estratégica, presente em 13 
países, consolida sua presença no Brasil com a inauguração da nova 
sede em São Paulo. Sua chegada se intensifi cou com a diversifi cação da 
atuação mobilizando experts de diversas áreas, com foco nas práticas 
de viabilidade de investimentos, fusões e aquisições, fi nanças corpo-
rativas, assessoria de due-diligence, litígios empresariais, tecnologia, 
sistemas de compliance e combate a corrupção. A empresa objetiva 
auxiliar organizações a protegerem e aumentarem seus valores, pro-
pondo soluções inovadoras que otimizam e melhoram a produtividade, 
sempre de acordo com as melhores práticas internacionais. Saiba mais 
em (www.thinkbrg.com).

I - Elétricos e Híbridos 
Em meio a anúncios de vários países, que passam a privilegiar veículos 
elétricos e híbridos ao defi nirem prazos para a comercialização de carros 
convencionais, o Brasil precisa de um posicionamento local, principal-
mente no atual momento em que defi ne o novo regime industrial para 
o setor automotivo. Este cenário norteará as discussões do 6º Simpósio 
SAE Brasil de Veículos Elétricos e Híbridos, no próximo dia 18, no Club 
Transatlântico. Especialistas discutirão rotas para a estruturação do 
Brasil para a fase dos veículos híbridos plug-in e puro elétricos. Pre-
sença de lideranças de montadoras, sistemistas, centros de pesquisa, 
distribuidores de energia, provedores de eletropostos e órgãos do poder 
público para palestras e sessões de debates. Mais informações: (http://
portal.saebrasil.org.br/).

J -  Solução em Alimentação
Por conta do ritmo acelerado das grandes cidades, as pessoas bus-
cam cada vez mais por opções de boa alimentação a preços acessí-
veis. É neste cenário que a rede Hirota amplia seu foco na área de 
soluções em alimentação fresca e saudável e investe R$ 5 milhões 
na mudança do layout das lojas para apresentar sua nova marca: 
‘Hirota Food Supermercados’. A proposta é fruto de um processo de 
benchmarking, realizado por uma equipe de executivos do Hirota, em 
diversos países da Europa, EUA e Japão. Fundado por uma família de 
origem japonesa que dá nome à rede, o supermercado Hirota possui 
15 lojas em São Paulo. Suas gôndolas oferecem mais de mil itens de 
origem oriental - o maior mix de produtos orientais disponíveis em 
supermercados na cidade.
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Apesar da redução no trimestre, a indústria ainda apresenta 

aumento na margem de lucro em relação

ao segundo trimestre de 2016.

O indicador de custos in-
dustriais é formado por 
custos tributários, com 

capital de giro e com a produ-
ção. De abril a junho, o índice 
de custo tributário subiu 3,5% 
na comparação com o primeiro 
trimestre de 2017. No mesmo 
período, o custo do capital de 
giro caiu 7,5%.

O acompanhamento do in-
dicador de custos industriais 
permite que as empresas 
comparem seus custos com a 
média nacional e façam ajustes 
nas contas, seja por meio do 
controle de despesas ou pela 
negociação com os fornece-
dores. O indicador antecipa 
também variações nos preços 
dos produtos industrializados. 
Aumentos ou quedas bruscas 
nos custos podem indicar a alta 
ou a redução dos preços para 
o consumidor no curto prazo.

Associada à alta nos custos 

Infl ação medida pela Fipe tem 
leve desaceleração em setembro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na cidade de São Paulo, fechou 
o mês de setembro com variação de 0,02%, taxa inferior à registrada 
em agosto (0,10%) o que praticamente mostra relativa estabilização na 
média dos preços. De janeiro a setembro, o IPC teve alta de 1,09% e, 
nos últimos 12 meses, de 2,25%.

A desaceleração foi observada principalmente entre os grupos que 
mais provocam impacto sobre o orçamento doméstico, como é o caso 
de habitação, com alta de 0,18% ante 0,72% (em agosto), e transportes, 
com elevação de 0,65% ante 1,58% em agosto. Nessa mesma categoria 
está o grupo alimentação, com recuo de 0,81%, resultado que indica, 
porém, movimento de recuperação porque, em agosto, os preços desses 
produtos tinham caído bem mais (-1,33%) (ABr).

A produção industrial do setor eletroeletrô-
nico cresceu 6% no mês de agosto em relação 
a agosto de 2016. É o que mostram os dados 
divulgados pelo IBGE e agregados pela Associa-
ção Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
(Abinee).  O desempenho foi puxado pelo 
acréscimo de 22,1% da indústria eletrônica, 
visto que a indústria elétrica recuou 5,8% na 
comparação com o mesmo mês do ano passado. 

Em relação a julho de 2017, com ajuste 
sazonal, o crescimento do setor foi de 1,1%, 
com elevação tanto na área eletrônica (+1,6%) 
quanto na área elétrica (+0,5%). “Os números 

são positivos, mas ainda temos observado um 
descompasso entre o desempenho do segmento 
eletrônico e elétrico”, diz o presidente da Abi-
nee, Humberto Barbato. Segundo ele, as áreas 
ligadas a equipamentos para infraestrutura e 
energia ainda se ressentem do baixo nível de 
investimentos.

No acumulado de janeiro a agosto de 2017, a 
produção industrial do setor eletroeletrônico 
cresceu 4,5% em relação ao igual período de 
2016. Este incremento foi resultado da elevação 
de 20,6% na área eletrônica, enquanto o seg-
mento elétrico sofreu queda de 6,4% (Abinee).

Receita quer recuperar 
R$ 51 milhões de 
médicos e psicólogos

A Receita Federal espera recu-
perar cerca de R$ 51 milhões em 
Imposto de Renda sonegados por 
médicos e psicólogos credenciados 
no Departamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran/SP). Na 
Operação Autoexame, a Delegacia 
Especial de Pessoas Físicas em 
São Paulo (Derpf/SP) da Receita 
Federal apura sonegação fi scal dos 
profi ssionais credenciados para fa-
zer exames de saúde requeridos nos 
procedimentos do órgão de trânsito.

A Receita lembra que, ao solicitar 
serviços como primeira habilitação 
e renovação de carteira, o cidadão 
paga o exame de saúde obrigató-
rio diretamente ao prestador de 
serviço credenciado pelo Detran/
SP. A Receita Federal apurou casos 
em que os rendimentos não foram 
devidamente declarados. Segundo 
a Receita, alguns profissionais 
chegaram a fazer cerca de 15 mil 
exames por ano, recebendo mais 
de R$ 800 mil, valor que não foi 
declarado à Receita Federal. A 
sonegação anual média pode ser 
de aproximadamente R$ 150 mil 
por profi ssional, segundo o órgão.

As primeiras fi scalizações come-
çaram no mês de julho de 2017. 
No momento, são conduzidos 110 
procedimentos fi scais. Os médicos 
e psicólogos ainda não intimados 
podem retifi car, espontaneamente, as 
declarações de ajuste anual dos anos 
em que omitiram os rendimentos e 
eximir-se da multa punitiva  (que varia 
de 75% até 225% do imposto devido). 
Os contribuintes que já estão sob 
fi scalização também podem promo-
ver a autoregularização, retifi cando 
exclusivamente as declarações dos 
exercícios que não sejam objeto das 
ações fi scais em curso (ABr).
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Custos industriais cresceram 
0,8% no segundo trimestre

O Indicador de Custos Industriais apresentou crescimento de 0,8% no segundo trimestre em 
comparação ao primeiro trimestre deste ano, informa estudo divulgado pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI)

fi cou abaixo do aumento de 
3,0% dos preços dos produtos 
manufaturados nos Estados 
Unidos, em reais, indicando 
ganho de competitividade dos 
produtos industriais brasileiros 
também no mercado externo.

O custo com capital de giro 
acumula queda de 19,5% em 
relação ao segundo trimestre de 
2016, o que indica que as suces-
sivas reduções na taxa básica de 
juros pelo Banco Central têm 
sido repassadas às empresas. 
Com isso, há redução no custo 
com capital de giro, contribuin-
do para conter os custos indus-
triais totais. Apesar da redução 
no trimestre, a indústria ainda 
apresenta aumento na margem 
de lucro em relação ao segundo 
trimestre de 2016. Nessa base 
de comparação, o aumento do 
custo industrial foi de 0,9% e, 
do preço dos manufaturados, 
de 1,2% (SJ/CNI).

industriais, a indústria brasi-
leira registrou retração de 0,8% 
nos preços dos seus produtos, 
o que indica uma redução na 
margem de lucro pelas empre-
sas industriais no trimestre. 
Apesar disso, o preço dos bens 

manufaturados importados, em 
reais, subiu 4,4% e, com isso, os 
produtos brasileiros ganharam 
competitividade no mercado 
doméstico. No mercado ex-
terno, o aumento de 0,8% dos 
custos industriais brasileiro 

Produção de eletroeletrônicos 
cresceu em agosto

Equipamentos para infraestrutura e energia ainda se ressentem do baixo nível de 

investimentos.
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É a inclusão,
seu estupido

Parece que o eleitor não 

sabe o que quer, lendo 

a importantíssima 

pesquisa do DataFolha 

deste fi nal de semana. 

Coloca Lula em primeiro 

lugar nas pesquisas

Diz admirar a experi-
ência como atributo 
fundamental para um 

presidenciável.
E quer Lula na cadeia. Cui-

dado! O eleitor está sendo coe-
rente. Ele quer Lula na cadeia, 
Temer processado porque, ao 
lado da competência, exige e 
vai cobrar um comportamento 
ético. Daí a enorme difi culdade 
de Lula e de qualquer outro que 
esteja envolvido nas acusações 
e processos decorrentes da 
Lava Jato.

Mas, erro grosseiro, pensar 
que a discussão de 2018 se 
esgota na ética. Ela começa 
pela ética e avança para o tema 
de sempre. Há um padrão nas 
sete eleições ocorridas desde a 
democratização. Com infl ação 
alta e desorganização da eco-
nomia, venceu quem vendia 
futuro e esperança (Collor) 
contra todos que de alguma 
forma representavam “o que 
estava aí”.

Venceu Fernando Henri-
que, que personalizava o real, 
esperança de infl ação baixa, 
retomada do emprego e do 
desenvolvimento. Venceu Lula 
quando conseguiu, depois de 
três derrotas, conciliar a men-
sagem de equilíbrio (graças a 
Palocci) com a esperança de 
promover inclusão social em 
um cenário de economia então 
estabilizada.

E venceu Dilma quando, 
apesar de tudo, signifi cava a 
continuidade da inclusão. Vale 
dizer: em sete eleições, sempre 
o mesmo, apesar de tantas 
diferenças. Há uns 20 e tantos 
por cento ideológicos, à direita, 
geralmente saídos da classe 
média do sul-sudeste do País 
com uma agenda que privilegia 

a ordem, a estabilidade, a ética.
Há outros 20 e poucos por 

cento ideológicos, à esquerda, 
também saídos dessa mesma 
classe média, das corporações, 
dos sindicatos e de setores 
como a universidade que privi-
legiam o repertório tradicional 
e conhecido da esquerda. Mas 
quem ganha eleição, quem está 
invicto são 40 a 50 por cento. 
Não são ideológicos. Não se 
defi nem ou se localizam por 
região. São vitimas da desigual-
dade. Não tem plano de saúde. 
Sofrem com o SUS. Com as 
escolas públicas, péssimas. E 
para eles a violência é mais que 
o assalto ao carro ou a casa – a 
violência é ver os fi lhos mortos 
na frente do barraco pelas balas 
perdidas.

Querem e precisam de es-
perança. E esta vem da capa-
cidade de o candidato apontar 
para o caminho da inclusão, 
da melhoria social. Se vier de 
alguém que, além disso,  tam-
bém passa experiência, como 
Fernando Henrique, ótimo. Se 
vier de alguém que transmitia 
amadurecimento (Lula, paz e 
amor), ótimo. Mas se não hou-
ver esse alguém, serve quem 
promete ainda que falsamente 
(Collor).

As pesquisas confi rmam que 
há enorme espaço e exigência 
para a ética e a experiência. 
Mas elas serão inúteis se quem 
as defende não for visto como 
esperança de inclusão, se não 
souber falar para quem precisa 
e não para a avenida Paulista. 
O futuro da eleição está nas 
mãos, portanto, de quem é 
sensato/responsável. Ou estes 
produzem a alternativa inclu-
siva ou entregam a eleição 
ao inesperado/demagógico/
populista,

Vale dizer, lembrando a 
famosa eleição do Clinton. No 
Brasil, não é a economia. 

É a inclusão, seu estúpido!

(*) - É Presidente Executivo da 
Interfarma (antonio.britto@

interfarma.org.br).

Antônio Britto (*)
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O presidente Michel Temer 
comemorou ontem (4) a parti-
cipação dos micro e pequenos 
empresários na economia e na 
geração de empregos no país. 
Ele se manifestou em seu perfi l 
na rede social Twitter, para 
lembrar o Dia Nacional da Micro 
e Pequena Empresa. 

Segundo o presidente, eles 
representam mais de 98% das 
empresas brasileiras, 27% do 
PIB e são responsáveis por quase 
60% do emprego. “São pessoas 
que não saem na TV, não dão 
entrevistas, mas trabalham, cada 
um, 24 horas por dia por uma 
vida melhor. E coletivamente por 
Brasil melhor. Vamos comemorar 
o que todo brasileiro quer e me-
rece: o Brasil, defi nitivamente, 
voltou a empregar”, disse.

Para Temer, quando alguém 
conquista o emprego, além do 
dinheiro, aumenta também a 
auto-estima e a dignidade da 

Presidente da República, Michel Temer.

O depoimento do advogado 
Willer Tomaz de Souza na CPMI 
que investiga irregularidades 
na empresa JBS, foi feito on-
tem (4) a portas fechadas. O 
advogado convenceu o presi-
dente da CPMI, senador Ataídes 
Oliveira (PSDB-TO), com o 
argumento de que o inquérito a 
que responde está em segredo 
de Justiça e, além disso, alegou 
que deve guardar sigilo profi s-
sional sobre seus processos. Só 
deputados e senadores acom-
panharam a reunião.

O relator da comissão, de-
putado Carlos Marun (PMDB-
-MS), deixou a oitiva satisfeito 
com informações prestadas por 
Willer Tomaz. O advogado foi 
denunciado pelo empresário 
Joesley Batista, que o acusou 
de ter agido para cooptar o 
procurador do MPF Angelo 
Goulart Villela, para atuar como 
infi ltrado na força-tarefa da 
Operação Greenfi eld.

Pela consistência das infor-
mações que estão sendo pres-
tadas, saio muito convencido 
da honestidade das informações 
apresentadas pelo doutor Wil-
ler”, afi rmou Marun, ressaltando 

Relator da comissão, deputado 

Carlos Marun.

A defesa do presidente Mi-
chel Temer entregou na tarde 
de ontem (4), na Comissão 
de Constituição e Justiça 
da Câmara, a argumentação 
contrária à segunda denúncia 
apresentada pela Procurado-
ria Geral da República (PGR). 
O material foi protocolado 
pelo advogado Eduardo Car-
nelós. Temer é acusado pelos 
crimes de obstrução de Justiça 
e organização criminosa junto 
com os ministros Moreira 
Franco e Eliseu Padilha.

Mais cedo, os advogados de 
Moreira Franco e Eliseu Padilha 
já tinham protocolado as respec-
tivas defesas na CCJ.  Carnelós 
argumentou que a denúncia é 
uma das “mais absurdas acu-
sações que se tem notícia na 
história”, com a apresentação de 
fatos que precedem o exercídio 
do mandato de Temer. Para 
o advogado, o objetivo do ex-
-procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, era destituir 
Temer da Presidência.

“A denúncia não traz nenhu-
ma prova daquilo que alega e o 
alega de forma inepta (…). Ela 
é toda amparada na palavraa 
de delatores que fi zeram um 

Entrega da defesa do presidente Michel Temer

a CCJ da Câmara.

O presidente do Congres-
so, senador Eunício 
Oliveira, disse que as 

mudanças irão “eliminar as 
contradições programáticas” e 
atendem a uma “reivindicação 
que se estende para além do 
processo eleitoral”. “Trata-se 
de medidas que se debruçam 
sobre a nova ordem democrá-
tica em busca de mais ética, 
transparência, justiça e equilí-
brio no âmbito da representa-
ção política do Brasil”, afi rmou.

Aprovada pelos senadores, a 
proposta é originária do Sena-
do, mas como foi alterada na 
Câmara, precisou de uma nova 
votação dos senadores.Caso 
as propostas de criação de um 
fundo público para fi nanciar 
campanhas não sejam aprova-
das até a próxima sexta-feira 
(6), esta será a única mudança 
de reforma política que valerá 
para as eleições de 2018.

Além de proibir coligações 
partidárias em eleições para 
deputados e vereadores, a 
partir de 2020, a emenda cria 

O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, disse que as mudanças atendem a uma 

“reivindicação que se estende para além do processo eleitoral”.

A facilitação nos processos 
para abertura e fechamento 
de empresas será tema de 
audiência pública da Comissão 
Mista de Desburocratização. 
Requerimento neste sentido, 
do senador Antonio Anasta-
sia (PSDB MG), foi aprovado 
ontem (4). Um dos pontos a 
serem tratados na audiência 
será a fl exibilização das regras 
aplicadas aos serviços notariais 
e de registro, responsáveis por 
formalizar atos jurídicos. 

A intenção é a estimular a 
concorrência entre cartórios 
e melhorar a qualidades dos 
serviços prestados à po-
pulação. Também deve ser 

discutida a redução do tempo 
necessário para concessão 
de patentes pelo Instituto 
Nacional da Propriedade In-
dustrial (INPI), em especial 
para medicamentos.

A Comissão Mista de Desbu-
rocratização, que tem Anastasia 
como relator, foi criada em 8 
de dezembro de 2016 por ato 
conjunto dos presidentes do 
Senado e da Câmara dos De-
putados. O objetivo é avaliar 
processos, procedimentos e 
rotinas realizados por órgãos 
e entidades da administração 
pública federal, bem como as 
respectivas estruturas organi-
zacionais (Ag.Senado).

Demissão de servidor 
por ‘insufi ciência de 
desempenho’

A Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado aprovou ontem 
(4) regras para a demissão de ser-
vidor público estável por “insufi ci-
ência de desempenho”, aplicáveis 
a todos os Poderes, nos níveis 
federal, estadual e municipal. A 
regulamentação tem por base 
o substitutivo apresentado pelo 
relator, senador Lasier Martins 
(PSD-RS), a projeto da senadora 
Maria do Carmo Alves (DEM-SE). 
A matéria ainda passará por três 
comissões, a começar pela Comis-
são de Assuntos Sociais.

Debate de quase duas horas 
antecedeu a votação, encerrada 
com nove votos favoráveis à pro-
posta e quatro contrários. Pelo 
texto, o desempenho funcional 
dos servidores deverá ser apurado 
anualmente por uma comissão 
avaliadora e levar em conta, entre 
outros fatores, a produtividade e a 
qualidade do serviço. Deve ser ga-
rantido o direito ao contraditório e 
à ampla defesa. No texto de Maria 
do Carmo, a responsabilidade 
pela avaliação de desempenho 
seria do chefe imediato de cada 
servidor. Ao justifi car sua opção 
por transferir a tarefa a uma co-
missão, Lasier Martins afi rmou 
que nem sempre o chefe imediato 
é um servidor estável, mas sim um 
comissionado sem vínculo efetivo 
com a administração pública. 

O relator disse que também 
pesou na sua decisão temores 
de entidades representativas dos 
servidores, expostas em debate 
na CCJ. Para as entidades, não 
seria razoável deixar exclusiva-
mente a cargo da chefi a imediata 
uma avaliação que levar à exone-
ração de servidor estável. Segun-
do ele, foi citado o risco de uma 
decisão de tamanha gravidade 
ser determinada “por simpatias 
ou antipatias no ambiente de 
trabalho”.

Quanto à periodicidade das 
avaliações, Maria do Carmo havia 
sugerido elas ocorressem a cada 
seis meses. Ao justifi car a opção 
por processos com periodicidade 
anual, Lasier afi rmou que seis me-
ses seria um intervalo de tempo 
“muito curto” para a realização 
das avaliações, gerando carga de 
atividades que nem todos órgãos 
públicos estariam aptos a cumprir 
com  a necessária efi ciência.

De acordo com o substitutivo, a 
apuração do desempenho do fun-
cionalismo deverá ser feita entre 
1º de maio de um ano e 30 de abril 
do ano seguinte. Produtividade 
e qualidade serão os fatores ava-
liativos fi xos, associados a outros 
cinco fatores variáveis, escolhidos 
em função das principais ativida-
des exercidas pelo servidor no 
período. Estão listados, entre ou-
tros, “inovação, responsabilidade, 
capacidade de iniciativa, foco no 
usuário/cidadão” (Ag.Senado).
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Congresso promulga 
emenda que veda coligações 

e tempo de propaganda
O Congresso Nacional promulgou ontem (4) a Emenda que veda as coligações de partidos em eleições 
proporcionais e estabelece a cláusula de desempenho, que gradativamente impede a propaganda de 
rádio e TV e o repasse de dinheiro do fundo partidário a partidos pequenos

uma cláusula de desempenho 
para que os partidos só tenham 
acesso aos recursos do Fundo 
Partidário e ao tempo de pro-
paganda gratuita no rádio e 
na televisão se atingirem um 
patamar mínimo de candidatos 
eleitos em todo o país.

A partir de 2030, somente 
os partidos que obtiverem no 
mínimo 3% dos votos válidos, 

distribuídos em pelo menos um 
terço dos estados, terão direito 
aos recursos do Fundo Partidá-
rio. Para ter acesso ao benefício, 
os partidos também deverão ter 
elegido pelo menos 15 deputa-
dos distribuídos em pelo menos 
um terço dos estados.

O mesmo critério será ado-
tado para defi nir o acesso dos 
partidos à propaganda eleitoral 

gratuita no rádio e na televisão. 
A mudança, no entanto, será 
gradual, começando pelo piso 
de 1,5% dos votos válidos e 
nove deputados federais eleitos 
nas eleições de 2018; chegando 
a 2% e 11 deputados eleitos, 
em 2022; a 2,5% e 13 eleitos 
em 2026, até alcançar o índice 
permanente de 3% e 15 eleitos 
em 2030 (ABr).

Advogado de Temer entrega defesa 
do presidente à CCJ da Câmara

inadvertidamente e os áudios 
divulgados recentemente, com 
diálogo entre os delatores, 
“apontam a indecência dos 
fatos”.

O advogado está confi ante 
que os deputados negarão 
mais uma vez a autorização 
para que o STF analise este 
processo. “Acreditamos que 
tanto a Comissão de Consti-
tuição e Justiça, quanto o ple-
nário, novamente impedirão 
que essa tentativa de golpe se 
efetive”, disse Carnelós (ABr).

grande negócio atendendo os 
interesses do então procurador-
-geral da República, que conse-
guiu fazer com que os delatores 
falassem aquilo que ele queria 
e deu em troca a imunidade”, 
declarou Carnelós.

O advogado disse ainda que a 
acusação é inconsistente, sem 
suporte probatório e “fruto de 
uma indecente espécie de licita-
ção” entre os integrantes da PGR 
e os delatores. Cornelós ressal-
tou também que as gravações 
usadas na acusação foram feitas 

Advogado da JBS foi ouvido 
sigilosamente por CPMI

que é urgente o depoimento do 
ex-procurador geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, que será 
convidado a comparecer à CPMI.

Segundo Marun, Willer disse 
que Angelo Goulart teve inte-
resse em ser protagonista de 
um processo de delação dos 
irmãos Batista, mas as conver-
sas nunca evoluíram. O relator 
acrescentou que o advogado da 
JBS apontou um complô que 
envolveu uma série pessoas em 
empresas e membros de insti-
tuições que visavam derrubar o 
presidente Temer (ABr).

Micro e pequenos empresários 
‘respondem por volta do emprego’

família. “E dignidade é o que se 
tem de maior valor na vida. O 
meu trabalho é esse, devolver 
os empregos e a dignidade aos 
brasileiros. É só o começo”.

Segundo o IBGE, a taxa de 
desemprego do país caiu 0,8 
ponto percentual em relação ao 
trimestre encerrado anterior. O 
índice fechou o período maio a 

julho deste ano em 12,8%. No 
trimestre encerrado em abril 
a taxa de desemprego havia 
sido de 13,6%. Os dados indi-
cam que o país ainda tem 13,3 
milhões de desempregados e a 
queda na taxa de desemprego 
é infl uenciada, principalmente, 
pelo aumento da informalidade 
no mercado de trabalho (ABr).

Burocracia para abertura de 
empresas será tema de audiência



A instabilidade 

econômica e política 

vivida pelo Brasil 

colocou o empresário 

em caminhos tortuosos 

e cheios de obstáculos 

na busca por crédito em 

tempos de crise

Escolher o melhor per-
curso não é fácil e, na 
maioria dos casos, pode 

fazer o negócio sucumbir à 
espera de um financiamento. 
Para ter acesso ao crédi-
to as empresas do middle 
brasileiras passam por uma 
verdadeira “via-crucis”, prin-
cipalmente porque a grande 
maioria dos empresários tra-
balha com 4 ou 5 instituições 
financeiras, desconhecendo as 
alternativas de financiamento 
disponíveis no mercado. 

O empresário pode buscar 
novos financiadores, mas 
o processo envolve inúme-
ras apresentações, visitas 
e viagens, que podem levar 
meses, tornando o caminho 
dispendioso e com alta proba-
bilidade de frustração. Muitas 
vezes o tomador de crédito se 
depara com situações aonde 
o tamanho da sua empresa, o 
seu setor de atuação ou as ga-
rantias disponíveis eliminam 
as suas chances de conseguir 
um empréstimo logo nos 
primeiros cinco minutos de 
conversa. Tempo e dinheiro 
gastos à toa.

Passada a fase de identifi-
cação do provedor do capital, 
começa a fase de negociação, 
a montagem do “kit banco”, 
que pode incluir mais de 
60 documentos diferentes, 
a resolução de dúvidas e 
pendências, a formalização 
do instrumento de dívida e 
das garantias e, finalmente, o 
desembolso. É um processo 
extenuante que, muitas ve-
zes, faz com que a primeira 
proposta de crédito seja auto-
maticamente aceita, ficando 
a dúvida: será que fechei um 
bom negócio?

Ao longo de 15 anos de atu-
ação no mercado de finanças 
e à frente da fintech F(x), 
passei a entender a fundo a 
cabeça de quem dá crédito, 
sejam bancos, financeiras 
ou cooperativas de crédito 
e posso afirmar que existem 
meios mais fáceis que podem 
facilitar a busca dos empre-
sários por financiamento. 
Uma dica valiosa é o dia. Não 
existe época pior para sua 
empresa procurar crédito do 
que nas semanas finais de um 
trimestre. Nenhum officer vai 
te falar, mas a grande preocu-
pação nessa época é fechar as 
operações que já estão enca-

minhados e não trazer novas. 
Outro problema que em-

presas costumam enfrentar é 
a qualidade de garantia. Por 
exemplo, se você comprou um 
terreno, em área rural, apenas 
para utilizar como garantia 
de uma operação de crédito, 
esqueça. Pela simples razão 
de que muitos empresários 
já utilizaram essa estratégia 
no passado, a maioria dos 
financiadores não aceitam 
propriedades rurais não pro-
dutivas que foram adquiridas 
há menos de 2 anos como 
garantia.

Pode não parecer, mas o 
CNPJ também pode dificultar 
esse processo. Por exemplo, 
você tinha uma empresa que 
deu problemas no passado, 
então, com o objetivo de 
começar tudo de novo, um 
“fresh start”, você abriu um 
novo CNPJ e continua exer-
cendo exatamente a mesma 
atividade. Infelizmente, esta 
não é boa ideia porque para 
grande parte dos bancos uma 
empresa só nasce depois de 
completar 5 anos. Durante 
um cenário de crise econô-
mica, a concessão de novos 
financiamentos ainda diminui, 
mesmo para companhias com 
histórico de bons pagadores. 

Além da baixa disponibili-
dade, outra pedra no caminho 
enfrentado pelas corporações 
é a concentração de crédito 
em poucos bancos. As em-
presas buscam os mesmos 
financiadores, o que dificulta 
o acesso. Resumindo: é gente 
demais para pouco crédito. 
O que a maioria não sabe é 
que existem muitas fontes 
alternativas de crédito, a 
exemplo da securitização de 
direitos creditórios, dos fun-
dos mezanino e dos fundos de 
crédito focados em operações 
de prazo mais longo. O que 
impede a utilização destas 
soluções, muitas vezes, é a 
falta de conhecimento do 
próprio empresário sobre a 
existência de opções e de 
como encontrá-las.

Mesmo para quem já conhe-
ce esses fundos alternativos e 
os “truques” para passar por 
esse processo com sucesso, é 
preciso ter paciência e dedi-
cação para conseguir crédito. 
Entretanto, existe um atalho: 
utilizar soluções tecnológicas 
que identificam os financiado-
res corretos para sua necessi-
dade de financiamento, consi-
derando as características da 
sua empresa e das garantias 
disponíveis. Assim, o processo 
é agilizado e traz benefícios 
para as duas partes.

Como conseguir 
mais opções de crédito 

corporativo?
Dan Cohen (*)

netjen@netjen.com.br

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa RPL Rolamentos Paulista Ltda., CNPJ 62.969.951/0001-20, com sede na  Avenida Queiroz
Filho, 812, Vila Leopoldina, CEP 05319-000 - São Paulo/SP. Declara o Extravio Livro: Termo de
Ocorrência - Modelo 6, número 1.                                                                                        (03.04.05/10/2017)

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
30ª Varal Cível - do Central Cível - Comarca da Capital /SP

Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos executados, DANIEL JUSTO MORSE, 
(CPF: 313.275.768-30), LUCIANO GUIMARÃES, (CPF: 090.822.958-57), bem como seus cônjuges 
se casados forem e demais interessados, que expedido na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, 
Processo de nº, 1100814-38.2016.8.26.0100, em trâmite na 30ª Varal Cível - do Central Cível 
- Comarca da Capital/SP, ação está requerida por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO - 
FUNDACRED (CNPJ: 88.926.381/0001-85). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que 
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO BEM: veículo - tipo 
caminhoneta; marca: HYUNDAI/TUCSON GSLB; fabricação/modelo: 2011/2012; placas EUU5132, 
RENAVAM: 456680993; cor: prata - Chassi, 95PJN81BPCB033729, que se encontra com riscos 
na lateral esquerda, traseira e pneus em estado de uso. Sendo a quilometragem no momento de 
53.362 km. 2. AVALIAÇÃO: R$ 34.380,00 (ABRIL/2017 Conf. Auto de Penhora Fls.81) 3. DÉBITO 
EXEQUENDO: R$ 23.250,94 (Agosto/2016). 4. VISITAÇÃO -) Rua Apinajés, 235, apartamento 11 
– Bairro Perdizes/SP, o bem em poder do fiel depositário, Luciano Guimarães, CPF, 090.822.958-57, 
na recusa, O (a) interessado (a) deverá comunicar o MM. Juízo do processo em epígrafe, que adotará 
as sanções cabíveis. 5. DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 27/10/2017, às 15h30min, e 
termina em 31/10/2017, às 15h30min e; 2º Leilão começa em 31/10/2017, às 15h31min, e termina 
em 21/11/2017, às 15h30min. 6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.
zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver 
tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, 
Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br 
Ficam os executados, DANIEL JUSTO MORSE, LUCIANO GUIMARÃES, seus cônjuges se casados 
forem e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) 
(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada no dia 18/04/2017. Dos autos não 
consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da Lei. São Paulo,03 de Outubro do ano 2017.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      20.849
Disponibilidades    6.991
Aplicações Interfinanc. Liquidez       3.549

Aplicações no mercado aberto    3.549
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.298

Carteira Própria    3.544
Vinculados à Prestação de Garantias     754
Vinculados ao Banco Central   -

Outros Créditos        5.952
Carteira de Câmbio   4.831
Rendas a Receber     87
Negociação e Intermed. de Valores   13
Diversos    1.033
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (12)

Outros Valores e Bens             59
Despesas Antecipadas     59

PERMANENTE        1.008
Imobilizado de Uso           460

Outras Imobilizações de Uso    1.103
(Depreciações Acumuladas)     (634)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            539
Outros Ativos Intangíveis    675
(Amortização Acumulada)   (136)

TOTAL DO ATIVO      21.857

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      15.812
Relações Interdependências           239

Ordens de Pagamentos em Moedas    239
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      15.573

Carteira de Câmbio  8.067
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.161
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas    6.343

PATRIMÔNIO LIQUIDO        6.045
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.079
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    72
Lucros ou Prejuízos Acumulados     701
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             95

Receitas Operacionais     6.711
(Despesas Operacionais)     (6.567)
Receitas não Operacionais  25
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (39)
(Contribuição Social)  (35)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      21.857

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Agosto de 2017

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

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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QUINTA-FEIRA, 05 DE OUTUBRO DE 2017

QUAIS AS ALTERAÇÕES DA MULTA RESCISÓRIA COM A NOVA 
REFORMA TRABALHISTA?

A multa rescisória somente foi alterada para metade do valor devido, 
ou seja para 20%, para os casos em que há extinção do vínculo 
empregatício em razão de acordo entre empregado e empregador, 
nos demais casos em que a extinção do vínculo ocorre por iniciativa 
do empregador a multa permanece 40%, interpretação que decorre 
da leitura do artigo 484-A da CLT, já alterada pela Lei nº 13.467/2017.

RESPONSABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE ASSALTO
Empresa foi assaltada e os assaltantes levaram vários pertences 
dos funcionários que estavam trabalhando no momento, tais como: 
dinheiro, relógios, aparelhos celulares e outros objetos. Temos que 
abri o CAT, qual a responsabilidade da empresa, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A PAGAR HORA EXTRA PARA O CARGO DE 
GERENTE E SUBGERENTE?

Esclarecemos que estando este gerente e subgerente sujeitos a 
marcação de ponto, se realizada horas extras estas deverão ser pagas.

FUNCIONÁRIO ACIMA DE 50 ANOS, NÃO SERÁ FRACIONADA AS 
FÉRIAS, TERÃO DIREITO AO ABONO PECUNIÁRIO? 

A legislação não permite o fracionamento das férias para menores de 18 
anos e maiores de 50 anos de idade (art. 134 § 2º da CLT), porém nada 
obsta, pois a CLT não proíbe que seja convertido em abono pecuniário 
o correspondente a 1/3 do que tenha de direito.

CONTRATAR ESTAGIÁRIO
Qualquer empresa pode contratar estagiário? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REMUNERAÇÃO TOTAL DO FUNCIONÁRIO
A gorjeta deve ser somada ao salário para o calculo de adicional noturno 
e horas extras? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Carles Puigdemont, presidente da Catalunha, afirmou que seu 

governo vai agir no final desta semana.

As declarações foram 
feitas à inglesa BBC, na 
terça-feira (3), pouco 

antes de o Rei Filipe VI fazer 
um pronunciamento pela te-
levisão a toda a população da 
Espanha, em que considera 
que o governo catalão agiu com 
“deslealdade inadmissível”. No 
último domingo (1º), cerca de 
2 milhões de pessoas votaram a 
favor da independência catalã. 
O governo espanhol afirma que 
o referendo foi ilegal e que não 
reconhecerá o processo.

“Vamos declarar independên-
cia 48 horas depois de contabi-
lizados todos os resultados ofi-
ciais. Isso provavelmente estará 
terminado assim que tenhamos 
todos os votos dos estrangeiros 
no fim da semana, e assim agi-
remos provavelmente durante 
o fim desta semana ou no iní-
cio da próxima. O presidente 
catalão já declarou que espera 
que a União Europeia (UE) se 
envolva como mediadora do 

Catalunha poderá declarar a 

BBC sobre uma possível inter-
venção do governo central na 
Catalunha, Carles Puigdemont 
considerou que “seria outro 
erro, de uma série de erros” e 
que a cada novo acontecimento, 
o governo catalão ganha mais 
apoio social.

No pronunciamento feito pela 
televisão, o rei da Espanha, 
Felipe VI, afirmou que o país 
vive momentos muito graves 
para a vida democrática. “Há 
muito tempo, determinadas 
autoridades da Catalunha, de 
maneira reiterada, consciente e 
deliberada, vêm descumprindo 
a Constituição e seu Estatuto 
de Autonomia, que é a lei que 
reconhece, protege e ampara 
as instituições históricas e o au-
togoverno. Com suas decisões, 
violaram de maneira sistemáti-
ca as normas aprovadas legal e 
legitimamente, demostrando 
deslealdade inadmissível diante 
dos poderes do Estado”, disse 
Felipe VI (ABr).

conflito que, para ele, não é 
doméstico e sim europeu. Ele 
disse à BBC que acha “muito 
decepcionante” que a UE não 
tenha escutado o povo catalão.

No entanto, a Comissão Euro-
peia voltou a afirmar que a crise 
na Catalunha é questão interna 
da Espanha e, ao que parece, 
não tem intenção de mediar o 
conflito. Para Jean Claude Jun-
cker, presidente da comissão, o 
referendo de domingo não é vá-

lido. No entanto, ele condenou 
a utilização da violência como 
instrumento político. “Como 
disse o presidente Juncker, 
esse é um assunto interno da 
Espanha e esperamos que os 
intervenientes se sentem à 
mesa, que a situação se acalme 
e encontrem uma solução”, 
concluiu o vice-presidente do 
executivo comunitário Jyrki 
Katainen.

Quando perguntado pela 

O total de empresas no país caiu 0,1% 
de 2014 para 2015 com 5 mil empreendi-
mentos a menos, segundo dados da pes-
quisa Demografia das Empresas, do IBGE, 
divulgada ontem (4). Em 2015, foram 
contabilizadas 4,552 milhões de empresas 
ativas no Brasil.

Nessas empresas, trabalhavam 40,2 
milhões de pessoas, sendo 33,6 milhões 
(83,6%) como assalariadas e 6,6 milhões 
(16,4%) na condição de sócio ou proprie-
tário. Em comparação a 2014, houve queda 
de 4,5% no pessoal ocupado assalariado, 
o que equivale a 1,6 milhão de postos a 
menos. Esta foi a primeira queda no pes-

soal assalariado desde o início da série, 
em 2008, segundo o IBGE. Os salários e 
outras remunerações pagos pelas empresas 
totalizaram R$ 982,4 bilhões em 2015, com 
um salário médio mensal de R$ 2.168,91, o 
equivalente a 2,8 salários mínimos.

Do total de empresas ativas em 2015, 
15,6% (708,6 mil) correspondiam a em-
presas que entraram no mercado. Por 
outro lado, saíram do mercado 713,6 mil 
empresas, o que representa 15,7% do total 
de empresas no país em 2015. Segundo o 
IBGE, a taxa de sobrevivência foi a maior 
da série e registrou valor de 84,4%, re-
presentando 3,8 milhões de empresas que 

continuaram ativas de 2014 para 2015. As 
atividades econômicas que mais se destaca-
ram nas entradas de empresas no mercado 
em 2015 foram comércio, reparação de 
veículos automotores e motocicletas com 
276,1 mil empreendimentos (39%).

Em 2015, 37,8% das empresas criadas 
em 2010 ainda estavam ativas no mercado. 
Nesse período, as atividades que apresen-
taram as mais altas taxas de sobrevivência 
foram saúde humana e serviços sociais 
(54,8%) e atividades imobiliárias (50,8%). 
A pesquisa indica que a taxa de sobrevivên-
cia do comércio está entre as mais baixas 
no período (36,1%) (ABr).

Tellus IV Participações S.A. 
CNPJ/MF nº. 23.160.321/0001-59 - NIRE 3530048506-8

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/08/17
Aos 28/08/17, às 11 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; Secretário: André Ferreira de Abreu 
Pereira. Deliberações: 1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R$11.000.000,00, totalmente subscrito e totalmente 
integralizado para R$19.306.946,00, representando um aumento, portanto, de R$8.306.946,00, mediante a emissão de 8.306.946 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que destas, 8.161.209 ações serão de Classe A, e 145.737 ações 
serão de Classe B, as quais deverão ser subscritas previamente pelas atuais acionistas da Companhia, nesta data, da seguinte forma: 
i) SDI Administração de Bens Ltda.. (“SDI”) subscreve 145.737 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda 
corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição a; ii) CAMON I LP (“Camon I”) subscreve 2.720.403 ações, totalmente subscritas 
e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo II à esta ata; iii) CAMON 
II LP (“Camon II”) subscreve 2.720.403 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme 
Boletim de Subscrição que constitui o Anexo III à esta ata; e iv) CAMON III LP (“Camon III”) subscreve 2.720.403 (dois milhões, 
setecentos e vinte mil, quatrocentas e três) ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, 
conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo IV à esta ata. 2. Em virtude do aumento de capital aprovado nos termos do item 
1. acima, aprovar a alteração da redação do caput do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R$19.306.946,00, 
dividido em: (i) 18.802.818 Ações Ordinárias de Classe A e (ii) 504.128 Ações Ordinárias de Classe B, todas nominativas e sem valor 
nominal”. Nada mais. São Paulo, 28/08/17. Jucesp nº 426.546/17-9 em 21/09/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

–  EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028762-27.2017. 
8.26.0100. (A) MM. Juiz(a) de Direito da 
Paulo, Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
FONTES, CPF. 274.067.228-42 que  ajuizou-lhe uma 

, condenando-

de 

 

– . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002003-48.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) , 
Brasileiro, RG 350310567, CPF 347.710.848-  

- 
ção de Serviços 

-

cando isenta de custas e honorários em caso de 

extrato, afi  

– . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1099058-62.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). LIZIANNE MARQUES CURTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 

, CPF. 148.565.238-30, que , lhe ajuizou uma 

de revelia (art. 257, IV do CPC). S
 

– .  EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA PAULINA FLORENÇA, 
REQUERIDO POR MARIA MANOELA FLORENÇA NOGUEIRA - PROCESSO Nº1021239-
21.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Vincenzo Bruno Formica Filho, na forma da 

se  decretada a , e 
-lhe 

. O 
 

. 

CREDIBEL PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 69.141.539/0001-67 - NIRE: 35.300.135.202   
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2017  
1. Local, Data e Hora: Aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2017, às 14:00h (catorze horas),  
na sede social da Companhia situada na Avenida 31 de março, 61, sala 05, Bloco “F”, Centro,  
Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Edital publicado nos 
jornais “Empresas e Negócios” e “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nos dias 12, 13 e 14  
de julho de 2017. Acionistas representando mais de 99% do capital social com direito a voto, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, instalando-se 
na forma do artigo 125 da Lei 6.404/76 (LSA). Presentes, também, o Diretor da Companhia, Sr. Marco 
Antonio Beldi, e o auditor da RSM Fontes Auditores Independentes - Sociedade Simples,  
Sr. Fernando Radaich de Medeiros, CRC 1SP-217532/O-6, conforme dispõe o artigo 134, §1º,  
da Lei das Sociedades por Ações. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo 
Colasuonno Manso, representando o acionista Sr. Antonio Roberto Beldi e secretariados pela Sra. 
Danielle Camargo Santos de Campos, representando a acionista Credibel Holding Financeira S.A.. 
4. Publicações: Avisos na forma do artigo 133 da Lei 6.404/76 publicados no “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo” e no jornal “Empresas e Negócios”, nos dias 15, 20 e 21 de junho de 2017. 
Balanço e Demonstrações Financeiras relativos aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, foram 
publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Empresas e Negócios”, no dia  
14 de julho de 2017 sendo que dos demais exercícios de 2015 e 2016 não foram publicados por 
estarem inseridos na dispensa de publicação conforme artigo 294 da Lei das Sociedades por Ações. 
5. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar sobre o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos aos exercícios 
sociais de 2012 a 2016; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos; 
(iii) deliberar sobre Isentar de responsabilidade os Diretores pela não convocação de Assembleia 
Geral Ordinária, bem como pela não disponibilização das Demonstrações Financeiras da Sociedade 
e publicação no prazo legal relativos aos exercícios de 2012 a 2016; (iv) eleger a diretoria e deliberar 
sobre sua verba global anual. 6. Forma da Ata: Ata lavrada na forma de sumário, nos termos do 
artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. 7. Deliberações: Instalada a Assembleia com 34,68% do 
capital social com direito a voto, na forma do artigo 125 da Lei 6.404/76 (LSA). Após discussões sobre  
as matérias constantes da ordem do dia e apreciação do relatório da auditoria independente de  
RSM Fontes Auditores Independentes - Sociedade Simples - CRC 2 SP-030.002/O-6 que auditou 
os exercícios de 2012 a 2016, os acionistas presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, 
deliberaram: 7.1 - aprovar as contas dos Administradores, sem ressalvas, bem como o Relatório  
da Administração e as Demonstrações financeiras, referentes aos exercícios: encerrado em  
31 de dezembro de 2012, exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2014, exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; ficando consignado em ata que será 
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) a publicação dos balanços de 
2012, 2013 e 2014, e cópias autenticadas dos balanços de 2015 e 2016 na forma do artigo 294 da 
Lei das Sociedades por ações; 7.2 - consigna-se em ata que devido a não ocorrência de lucro nos 
exercícios de 2012 a 2016, fica prejudicada a deliberação deste item quando a estes exercícios 
sociais;  7.3 - aprovar a isenção de responsabilidade dos Diretores pela não convocação de 
Assembleia Geral Ordinária, bem como pela não disponibilização das Demonstrações Financeiras da 
Sociedade e publicação no prazo legal relativos aos exercícios de 2012 a 2016; 7.4 - eleger para os 
cargos de membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária  
que examinar as contas do exercício que se encerar em 31 de dezembro de 2019, os senhores: 
Antonio Roberto Beldi, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG/SP/SSP sob  
nº 4.169.337-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 618.760.038-04, residente e domiciliado na cidade de 
Sorocaba, Estado de São Paulo; Marco Antonio Beldi, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e 
advogado, portador do RG/SP/SSP nº 4.169.338, inscrito no CPF sob o nº  794.694.698-87, residente 
no Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, Paulo Roberto Freitas de Carvalho, brasileiro, 
casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 4.618.020-5, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 588.863.628-20, residente e domiciliado na Cidade de Sorocaba, Estado 
de São Paulo e Ricardo de Souza Adenes, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de 
Identidade RG/SSP/DF nº 410.163, inscrito no CPF/MF sob o nº 183.617.141-20, residente e 
domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, todos com escritório na 
Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 154, 
Bairro Lageado, CEP 18.110-901, todos com escritório profissional na Avenida Trinta e Um de Março, 
61, 1º andar, sala 12, Centro, Votorantim-SP, CEP 18.110-005. 7.4.1 - os diretores ora eleitos tomam 
posse, nesta data, nos cargos de Diretores da Companhia para os quais foram eleitos, mediante  
(i) assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria;  
e (ii) a apresentação da declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.  
7.4.2 - a verba global anual de até R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) para a 
remuneração dos Diretores da Companhia até o final de abril de 2018. 7.4.3 - fica consignado em ata 
que os membros da Diretoria tiveram seus mandatos estendidos até esta data, valendo-se do 
parágrafo 4º do artigo 150 da Lei 6.404/76, e portanto, ratificam aqui todos os atos praticados durante 
esse período. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Ricardo 
Colasuonno Manso - Presidente; Danielle Camargo Santos de Campos - Secretária. Acionistas: 
Antonio Roberto Beldi e Marco Antonio Beldi por Ricardo Colasuonno Manso, Credibel Holding 
Financeira S.A. por Danielle Camargo Santos de Campos. Votorantim, 20 de julho de 2017.  
JUCESP nº 444.067/17-6 em 27/09/2017 - Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Brasil fechou 5 mil empresas de 2014 para 2015
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Especial

Aline Guedes/Ag. Senado/Especial Cidadania

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o que 
mais afeta as mulheres no Brasil e no mundo, respondendo 
por cerca de 25% dos casos novos por ano. É a segunda 

causa de morte por câncer nos países desenvolvidos, atrás do 
câncer de pulmão.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) informou que surgem 
cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama por ano no Brasil, 
dos quais 15 mil levam as mulheres a óbito. O Inca estima que, 
do início de 2016 até o fi nal de 2017, sejam diagnosticados quase 
58 mil novos casos no país.

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de 
mama é o tipo mais frequente nas mulheres das Regiões Sudeste, 
com 68,08 casos a cada 100 mil mulheres; Sul, com 74,30 por 100 
mil; Centro-Oeste, com 55,87 por 100 mil; e Nordeste, com  38,74 
por 100 mil. Na Região Norte, é o segundo tumor mais incidente, 
com 22,26 casos a cada 100 mil mulheres. Para a Sociedade Bra-
sileira de Mastologia, essas diferenças provavelmente têm origem 
no fato de que, quanto maior o desenvolvimento da região, maior 
a incidência de câncer de mama, devido à maior exposição das 
mulheres a fatores como poluição e estresse.

Diagnóstico
O diagnóstico de câncer somente pode ser estabelecido por 

meio de biópsia. No caso específi co do câncer de mama, os agru-
pamentos celulares da doença são conhecidos desde o século 
19, mas somente na década de 1990 foi possível identifi car sua 
causa: duas mutações em genes específi cos chamados BRCA1 
e BRCA2. A partir daí, foi possível identifi car quais famílias são 
portadoras desse defeito e, dentro dessas famílias, quais são os 
indivíduos afetados.

As mulheres que herdam 
mutação desses genes têm 
até 85% de chance de desen-
volver câncer de mama e alta 
chance — de até 40% — de 
desenvolver câncer de ovário. 
Um caso conhecido é o da atriz 
norte-americana Angelina Jolie, 
portadora de uma mutação num 
desses genes e com vários casos 
de câncer de mama e ovário 
na família. Ela anunciou em 
2013 ter se submetido a uma 
mastectomia dupla para reduzir 
suas chances de desenvolver a 
doença.

Embora existam vários tipos 
de câncer, alguns são bastante 
raros. Em muitos casos, um 
único tumor na mama pode ser uma combinação desses tipos 
raros ou uma mistura de células invasivas, como esclareceu a 
ginecologista Daniele Carvalho Mendes. Segundo ela, as causas 
da doença são variadas, resultando de uma série de mutações 
na célula ao longo da vida ou de heranças genéticas, podendo 
também estar relacionadas aos hábitos ou costumes próprios de 
um ambiente social e cultural. Alguns exemplos são o abuso do 
álcool, o excesso de peso e o sedentarismo.

— Além disso, todos os fatores relacionados aos hormônios 
trazem riscos, a exemplo da menarca precoce, quando a menina 
começa a menstruar cedo demais, e da menopausa tardia, quando 
a mulher para de menstruar muito tarde. Quanto maior o tempo 
de exposição da mulher aos hormônios produzidos pelos ovários, 
maior a chance de ela desenvolver o câncer de mama — explica.

Autocuidado
Conforme, a ginecologista, o autoconhecimento é uma ferra-

menta importantíssima para a saúde da mulher por capacitá-la 
a observar alterações e procurar ajuda médica o quanto antes.

— Saber quais pintinhas se tem no corpo, pedir que alguém 
observe seu couro cabeludo, que o parceiro analise a sua região 
genital em busca de alterações de coloração e, além disso, a 

Outubro Rosa conscientiza sobre 
prevenção do câncer de mama

Os avanços no enfrentamento do câncer de mama e no empoderamento das mulheres são o principal foco da 
campanha Outubro Rosa de 2017, cujas ações começam hoje. O  laço rosa simboliza a luta contra a doença e o 
movimento tem o objetivo de estimular a participação da população, de empresas e de instituições e de alertar as 
mulheres sobre a prevenção da doença

gente agrega a relevância do 
autoexame, feito enquanto a 
mulher desliza as mãos com o 
sabonete sobre os seios à pro-
cura de nódulos — exemplifi ca.

Ela lembra que o exame clíni-
co das mamas deve ser realizado 
anualmente por um ginecologis-
ta em mulheres a partir dos 25 
anos de idade. Já a mamografi a 
deve ser feita periodicamente 
após a mulher completar 40 
anos. Quando necessário, o 
próprio médico encaminha a 
paciente ao mastologista, para 
exames detalhados.

— A mulher deve fi car atenta 
a sinais como nodulação, secre-
ções no bico do seio, lesões na 
auréola, como descamação ou 
pequenos machucados que não 
cicatrizam, além de caroços nas 
axilas detectados fora da rotina 
anual de check-up — detalha.

Segundo a ginecologista, a 
possibilidade de dr ter câncer 
não é motivo para pânico, uma vez que o tratamento evoluiu para 
ser cada vez mais individualizado e baseado no perfi l genético do 
tumor. Trata-se de uma doença que requer, idealmente, equipe 
médica multidisciplinar, constituída por psicólogos, nutricionis-
tas, cirurgiões plásticos, oncologistas, além de radioterapeutas 
e fi sioterapeutas.

— Todas as pessoas têm, ao 
lado, uma mulher amada, uma 
irmã, esposa, amiga, colega de 
trabalho. A principal mensagem 
é enfrentar a doença, sabendo 
que a medicina oferece uma 
ampla gama de tratamentos 
efi cazes, especialmente para o 
câncer de mama. Vale a pena 
investir e insistir na busca do 
diagnóstico precoce — enfatiza.

Para Daniele, campanhas 
como o Outubro Rosa são im-
portantes porque, quanto mais 
informação for disseminada, 
menos medo as mulheres sen-
tirão ao enfrentar o diagnóstico.

— Conhecimento é uma fer-
ramenta poderosa, porque diminui o estigma de que o câncer 
de mama é incurável. A mulher bem informada fi ca atenta ao 
seu corpo e tem mais chances de descobrir um nódulo em fase 
inicial, com plenas possibilidades de cura —assegura.

Plenário pode votar plástica 
para igualar mama

Está na pauta do Plenário um projeto de lei da Câmara dos 
Deputados que obriga a reconstrução mamária gratuita nos casos 
de mutilação decorrente de tratamento de câncer. A novidade do 
PLC 5/2016 em relação à lei em vigor é que a plástica deve ser 
feita nas duas mamas, mesmo se o tumor se manifestar apenas 
em uma, para que se garanta a simetria entre os dois seios.

Ao destacar a importância do projeto, a relatora, senadora 
Marta Suplicy (PMDB-SP), observou que a mama reconstruída 
nunca será igual à mama removida. Por isso, procedimentos de 
redução, elevação ou aumento podem ser indicados para a mama 
oposta, de forma a manter a simetria entre elas.

Quando apenas uma mama é afetada pelo câncer, somente ela 
pode ser reconstruída, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica. Por isso, Marta apresentou substitutivo no qual opta por 

Mutirão da mamografi a em São Paulo: o exame deve ser realizado anualmente, 
depois que a mulher completar 40 anos.

Milton Michida/Governo do Estado de SP

seguir a terminologia técnica para denominar o procedimento 
na mama oposta de “simetrização”, no lugar de “reconstrução”, 
deixando claro o conteúdo e alcance da norma.

O substitutivo também corrige omissão observada no projeto 
da Câmara, que tratou apenas da oferta de cirurgia gratuita nas 
unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), estendendo o mes-
mo direito às mulheres que contam com cobertura dos planos e 
seguros privados de saúde.

A senadora também explicitou que os procedimentos na mama 
contralateral e as reconstruções do mamilo fazem parte do 
tratamento para a reconstrução mamária. Assim, fi ca eliminada 
qualquer discussão sobre o efetivo direito das pacientes, como 
observou.

Se mantido o substitutivo de Marta, o texto retornará à Câmara 
para nova análise.

Aguarda igualmente votação no Plenário projeto em favor de 
mulheres que enfrentam difi culdades para fazer exames e trata-
mentos relacionados aos cânceres de mama e útero. Segundo o 
PLC 20/2017, equipes intersetoriais formadas por membros das 
redes de proteção social e atenção básica à saúde vão buscar, no 
conjunto de mulheres de determinada comunidade, as que não 
fi zeram os exames preventivos e de rastreamento da doença, 
garantidos pela Lei 11.664/2008.

Também relatora desse projeto, Marta Suplicy explicou que a 
ideia é auxiliar as mulheres que enfrentam difi culdades sociais, 
geográfi cas ou culturais para manter os exames em dia. Marta 
lembra que o carcinoma do colo uterino acomete mais de 16 mil 
mulheres por ano no Brasil, e que um terço evolui para óbito. A 
maior parte dessas mortes, segundo a senadora, decorre da demora 
em diagnosticar e tratar a neoplasia e suas lesões precursoras.

Como recebeu apenas emenda de redação, se aprovado no 
Plenário, o projeto seguirá para sanção presidencial.

Mamografi a em Salvador: mulher deve fazer exame a 
partir dos 40 anos
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Para Daniele, quanto mais informação e noção do 
corpo, maior a chance de cura
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Além da iluminação rosa no Congresso Nacional, 
a programação inclui ofi cina, seminário, desfi le e 

audiências públicas.
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News@TI
Soluções tecnológicas são apresentadas 
para contadores na Convecon

@Durante a 25ª Convenção dos Profi ssionais da Contabilidade do 
Estado de São Paulo (Convecon), que acontece entre os dias 

9 e 11 de outubro, os Contadores poderão conhecer novas soluções 
tecnológicas para melhorarem a efi ciência operacional de seus es-
critórios e o relacionamento com seus clientes e, ainda, se cadastrar 
em programas de relacionamento. A Certisign, por exemplo, apre-
sentará três propostas. "O profi ssional da Contabilidade é o nosso 
principal parceiro e, por isso, constantemente, estamos investindo 
em maneiras de proporcionar a eles vantagens diferenciadas como 
meio de valorizar essa relação", comenta Leonardo Gonçalves, diretor 
de Varejo e Canais da Certisign (www.certisign.com.br).

NZN lança nova vertical de games

@Seguindo com o plano de verticalização, a NZN, um dos prin-
cipais players em soluções para publicidade e comunicação 

do mercado, lança no dia 10 de outubro a Voxel, nova vertical de 
games, que na realidade está passando pela transição de TecMundo 
Games para a nova marca, site que era abrigado pelo TecMundo, 
produto de tecnologia da empresa. "Para a transição da marca esta-
mos com um plano de ação que envolve a comunicação antecipada 
com a nossa audiência e um grande lançamento que acontecerá 
no nosso espaço na Brasil Game Show deste ano", afi rma Tayara 
Simões Antonello, Head de Marketing da NZN. Com o repositório 
de jogos do site Baixaki, que possui 1.4MM de downloads de games 
mensalmente e o site de casual games Click Jogos com 19.5 MM 
de partidas jogadas mensalmente, ambos sites da NZN, agora com 
a verticalização do site de conteúdo, a empresa passa a oferecer 
a melhor solução para comunicação com o mercado gamer, já que 
possui essa tríade que a diferencia dos outros concorrentes do 
mercado (http://www.voxel.com.br/).

São Paulo, quinta-feira, 05 de outubro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Na corrida contra o 

cibercrime, como em 

um jogo de xadrez, os 

caçadores de ameaças 

estão constantemente 

tentando dar um passo 

à frente do oponente, 

tentando prever o seu 

próximo movimento. As 

evidências sugerem, no 

entanto, que a maioria 

das organizações 

mantém seus 

defensores em posição 

principalmente reativa
 

Um relatório recente da 
Aberdeen, baseado em 
dados DBIR da Verizon 

2014-2016, mostrou que o 
tempo médio para detectar 
um ataque é de 38 dias. São 
entre 5 a 6 semanas de tempo 
que o atacante tem contra 
os defensores. Embora este 
número seja melhor do que o 
que vimos nos anos anteriores, 
está longe de ser ideal. O tempo 
para a detecção é o ponto de 
alavancagem que você deve 
entender para detectar a pre-
sença do adversário e reduzir o 
impacto de um ataque. E para 
fazer isso, é preciso entender 
a mente do adversário.

O que podemos fazer para 
entrar na mente de um ciber-
criminoso? Há algumas coisas 
que você precisa saber, mas 
a maioria delas pode ser re-
sumida no que eu chamo de 
"Três grandes conhecimentos": 
conheça o inimigo, conheça 
sua rede e conheça suas fer-
ramentas.

Você está lutando contra 
atacantes com uma forte 
motivação, seja financeira, 
política ou militar. Então pen-
se - qual é a força motriz por 
trás do ataque? Você não pode 
basear sua defesa apenas em 
indicadores de compromisso, 
e o fato de que alguém já os 
viu não signifi ca que você vai 
vê-los também. Lembre-se que 
os atacantes podem mudar 
seus IPs, domínios, hashes, 
etc. muito rapidamente, às 
vezes até centenas de vezes por 
minuto, e com pouco esforço. 
Portanto, os caçadores devem 
se concentrar nas táticas e 
técnicas de alto nível que lhes 
permitem conhecer os perfi s 
dos atacantes e entender como 
suas motivações afetam seu 
comportamento, tudo isso ao 
pesquisar em toda a rede para 
evidenciar esses padrões com-
portamentais, aumentando 
seu conhecimento do inimigo.

Os atacantes às vezes conhe-
cem melhor as redes de suas 
vítimas do que elas mesmas. 

Como muitas empresas ainda 
colocam o foco em manter os 
atacantes fora do perímetro 
da rede e fora de seus end-
point, elas não passam tempo 
sufi ciente focadas em monito-
ramento contínuo, detecção e 
resposta rápida. Então, pense 
como um atacante e faça um 
esforço para conhecer os prós 
e contras da sua rede melhor 
do que qualquer outra pessoa. 
Isso signifi ca saber o que pa-
rece normal na rede, a fi m de 
detectar padrões anormais. 
Você não pode saber o que 
parece anormal, a menos que 
saiba como é normal, e isso é 
diferente em cada ambiente.

Isso também se relaciona 
com o conhecimento do ini-
migo. Os defensores devem 
avaliar quais agentes são 
mais propensos a representar 
uma ameaça séria para suas 
redes (com base na indústria, 
geolocalização, perfi l público, 
etc.), para entender quais da-
dos eles buscarão e, portanto, 
quais segmentos de sua rede 
e quais sistemas precisam de 
mais atenção. Concentrar-se 
em alvos e motivações permite 
que as equipes de segurança 
reduzam o tipo de táticas e 
técnicas que os invasores são 
mais propensos a usar e priori-
zem a busca por esses modelos. 

Os atacantes usam uma 
variedade de ferramentas, o 
que signifi ca que as equipes 
devem fazer o mesmo para 
obter sucesso. Isso implica em 
aprender quando as ferramen-
tas estão em pleno funciona-
mento e quando elas tendem 
a falhar, sem depender demais 
de nenhuma delas. Além disso, 
certifi que-se de não se concen-
trar demais nas ferramentas, 
mas sim em quais dados são 
necessários para construir 
mais visibilidade em toda a 
cadeia de ataque e identifi car 
técnicas e artefatos específi cos 
de ataque identifi cados em 
fases anteriores. Quando não 
existe uma ferramenta efi caz 
para analisar esses dados, os 
caçadores de ameaças geral-
mente escrevem suas próprias 
ferramentas (ou seja, scripts) 
ou adaptam as que estão à 
mão com o uso de automação, 
integração e orquestração.

Então, ao pensar como um 
atacante e entender suas mo-
tivações, bem como táticas, 
técnicas e procedimentos, sua 
rede e suas ferramentas, você 
não está apenas colocando sua 
estratégia um passo à frente 
dos atacantes, mas também 
fortalecendo sua postura de 
segurança geral, passando 
de uma posição de segurança 
reativa a proativa.

 
(*) É engenheiro-chefe de Foundstone 

Services na McAfee.

Para ser um bom 
caçador de ameaças 

cibernéticas é preciso 
conhecer seu inimigo

Ismael Valenzuela (*)

Adão Lopes (*)

Basicamente, toda transação comercial já migrou ou está 
em processo de migração. Não só pela praticidade em 
armazenamento, segurança, mas acima de tudo pela ges-

tão. Esse é o caminho. Logo, parece uma contradição do nosso 
novo modelo de obrigações fi scais exigir que ainda exista um 
documento como o DANFE.

Para aqueles que não estão familiarizados com a sigla, DANFE 
signifi ca Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 
Ele, nada mais é do que a representação gráfi ca da NF-e, ou seja, é 
um documento de papel, que não chega a ser uma NF-e impressa, 
mas se aproxima bastante disso. Na verdade, ele contém apenas 
os dados principais da NF-e.

Por ser impresso, sua função está ligada ao transporte de cargas 
comercializadas e documentadas através da NF-e. O DANFE viaja 
com as mercadorias durante o transporte da compra do vendedor 
até a chegada ao cliente. Um caminhão não pode trafegar sem o 
DANFE. São geradas multas pesadas caso o motorista seja pego 
em uma fi scalização trafegando sem o documento.

Como não contém todos os dados da NF-e, o DANFE serve para 
facilitar o acesso aos dados principais, como a chave numérica de 
acesso, ou código de barras do produto, e permite que o fi scal, 
consultando esse número, verifi que se há mesmo uma NF-e que 
comprove aquela transação, online. Ou seja, no fi m de contas o 
DANFE serve à fi scalização, pois na prática não serve como nota 
nem para vendedor e nem para cliente.

Sendo assim, apesar da gestão ser feita de forma digital, a prática 
do trânsito de mercadorias precisa de uma documentação que 
esteja legível, à mão, independente de qualquer equipamento 
eletrônico e que permita fi scalização de forma rápida. A neces-
sidade momentânea daquela situação demanda um papel.

Para que serve 
o DANFE se 
temos a NF-e?
Em meus artigos, constantemente falo sobre a 
importância da digitalização de documentos e 
de como o futuro da documentação é o universo 
intangível do digital

Pode parecer um retrocesso, mas não é. O DANFE é emitido 
junto da NF-e, tem caráter ofi cial, e a consulta numérica permite 
que ele seja colocado à prova de fraude. Mas um motorista não 
poderia ter um tablet onde ele mostrasse a NF-e, por exemplo? 
Talvez em um futuro próximo. O caso é que não é dever do 
transportador manejar documentos fi scais, ou mesmo transitar 
com equipamentos do tipo na rodovia. Pode ser um problema 
em diversas instâncias.

Não falo apenas de roubos, mas a simples falta de bateria já 
bastaria para parar o trânsito da mercadoria. A inabilidade de um 
motorista ou outro em mexer no equipamento, pode ser outro 
fator. Nem todas as transações podem ser feitas de forma digital 
de maneira fácil, ainda. Talvez mais para frente haja meios. Hoje, 
a impressão de uma única folha é a maneira mais barata, direta 
e prática, sem contar que o DANFE não precisa ser usado após 
o transporte.

O documento pode ser usado ainda com o auxílio na escritu-
ração contábil da transação realizada. Neste caso, o documento 
deve ser arquivado pelo prazo legal exigido para as notas fi scais, 
para ser apresentado quando solicitado. Isso em casos especiais, 
onde é preciso garantias de algumas transações de valores altos, 
por exemplo. Por último e não menos importante, o documento 
ainda é utilizado para colher a assinatura do cliente no ato da 
entrega da mercadoria ou prestação do serviço, servindo de 
comprovante da entrega. 

Ao transitar com o DANFE, o motorista possui de maneira 
fácil dados referentes à saída da mercadoria, dados da trans-
portadora e do veículo, descrição do produto, etc. A ideia é 
fi scalizar possíveis ilegalidades, permitindo conferência e ga-
rantindo a transação para a empresa, cliente e transportadora. 
O DANFE serve, sobretudo para quem fi scaliza ilegalidades, 
para garantir entregas e permitir facilidade do trabalho do 
transportador.

Talvez hajam soluções mais digitais e que mantenham prati-
cidade e custo futuramente. Por hora, usar o DANFE é o mais 
prático. Importante é lembrar que as funções de DANFE e NF-e 
são distintas e não adianta achar que um é inútil em detrimento 
do outro. Cada um tem sua função e auxilia a cadeia do processo 
comercial.

(*) É mestre em tecnologia e negócios eletrônicos e CEO da VARITUS BRASIL.

Todos já ouvimos a máxima 
"Conhecimento é Poder". Há 
milhares de anos, o sábio He-
breu, no livro de Provérbios, 
declarou: "O homem sábio é 
forte, e o homem de conhe-
cimento consolida a força." 
Provérbios 24:5

Ao longo da história, o co-
nhecimento foi usado como 
um instrumento de dominân-
cia, criando abismos sociais. 
Muitas vezes, quem detinha o 
conhecimento infundia terror 
e superstição, com intuito de 
controlar e coagir.

Sábios, escribas, sacerdo-
tes, padres, imperadores procuraram erguer barreiras entre 
as pessoas e o conhecimento, para que pudessem manter o 
controle sobre as massas ignorantes.

A partir das revoluções promovidas pelo protestantismo, 
pelo iluminismo, e todas as demais ondas que se sucederam, 
assistimos à gradual socialização do conhecimento, que culmi-
nou com a corrosão sistêmica do poder como o conhecíamos 
e transformou as relações humanas em todas as suas esferas: 
política, familiar, espiritual, mercantil e social.

Aprendemos a usar o conhecimento adquirido para resolver 
problemas complexos da nossa civilização, nas mais diversas 
áreas: nutrição, saúde, saneamento, economia, energia, biotec-
nologia, produção, agricultura, entre outros.

Como efeito natural deste processo de socialização do co-
nhecimento, o poder migrou de mãos, se tornou mais disperso 
e disforme. O exercício da liderança, em qualquer esfera - seja 
política, comunitária ou empresarial - tornou-se um desafi o. 
Conhecimento não é mais garantia de poder.

Moisés Naim defende em seu livro "O Fim do Poder" que, 
após a segunda guerra mundial, o processo de deterioração do 
poder tornou-se acelerado, acompanhando a revolução digital 
e o surgimento da internet. Mesmo no campo militar, vemos 
grandes exércitos com enormes difi culdades para combater a 
guerra de guerrilhas que se trava contra inimigos indefi nidos - 
terrorismo religioso, extremismo ideológico, etc.

O autor afi rma que "O poder está se dispersando cada vez 
mais e os grandes atores tradicionais (governos, exércitos, 
empresas, sindicatos) estão cada vez mais sendo confrontados 
com novos e surpreendentes rivais - alguns muito menores 
em tamanho e recursos. Além disso, aqueles que controlam 
o poder deparam-se cada vez com mais restrições ao que 

podem fazer com ele".
A partir deste contexto, gos-

taria de propor uma refl exão, 
trazendo o assunto ao campo 
da gestão. Como é possível 
liderar uma organização na 
atualidade? Qual é o novo fun-
damento do poder? É inegável 
que o poder é um componente 
imprescindível da gestão. Sem 
a legitimidade e a autoridade 
que o poder confere ao gestor, 
o trabalho de liderança torna-
-se inefi caz.

Para responder a esta per-
gunta, é importante defi nir 

qual é o papel de um gestor na organização moderna, e com 
base nesta compreensão, poderemos defi nir que tipo de poder 
é necessário para garantir a efi cácia do gestor.

Eric Schmidt, Chairman do Google, afi rma no livro "Como 
o Google Funciona" que "o Gestor é como um roteador muito 
efi ciente". Em outras palavras, o papel do gestor é garantir que o 
fl uxo de informação aconteça da forma correta, no tempo certo, 
e para as pessoas certas. O gestor é responsável por orquestrar 
os resultados da organização por meio de sua capacidade de 
decisão e infl uência, construindo o consenso, e atingindo metas.

Desta forma, pode-se afi rmar que a legitimidade do gestor, 
o seu verdadeiro poder, está na relação de confi ança que este 
mantém com seus liderados. A relação de confi ança é fruto do 
convívio, de evidências e fatos que mostrem compromisso real 
com o grupo. Algo que, no longo prazo, não pode ser forjado ou 
imposto. Deve ser construído e preservado.

Quando a liderança é exercida com base na hierarquia, co-
mando e controle, o poder consiste na alçada de decisão de 
uma pessoa, que tem o privilégio de enxergar o todo. O seu 
ponto de vista precisa ser único, e somente seu, para que possa 
manter o poder.

Hoje, a liderança está se fi rmando nos relacionamentos e no 
alinhamento de propósitos. O mundo se tornou mais horizontal, 
os lideres serão revelados pela sua capacidade de infl uenciar e 
conectar pessoas, pela sua habilidade para construir o consenso 
de forma efi caz, atingindo resultados.

 
(Fonte: Michael Cardoso é cofundador, sócio e atual diretor de operações da 

JExperts. Tem mais de 18 anos de experiência no mercado de tecnologia, com 
sólido conhecimento em gestão de processos com foco em metodologias 

direcionadas para a excelência na entrega de produtos e serviços).

Conhecimento ainda é poder?

Jogos em realidade virtual são atração da Rixty na Brasil Game Show 2017
A 10ª edição da Brasil Game Show 

(BGS), que acontece de 11 a 15 de 
outubro no Expo Center Norte (SP), é 
considerada a maior feira de games da 
América Latina e um verdadeiro ponto 
de encontro entre amantes, profi ssionais, 
empresas e curiosos sobre o mundo dos 
jogos. Por isso, a Rixty – divisão da líder em 
soluções de pagamento para jogos on-line 
MOL –, apresenta em seu estande o HTC 
Vive VR, que possibilitará aos visitantes 

se divertirem com diferentes jogos por 
meio da tecnologia de realidade virtual 
disponíveis na plataforma Steam.

"Os jogos em realidade virtual são uma 
mania global da atualidade, mas pouco 
acessível à maioria dos brasileiros. Espe-
ramos atrair milhares de jogadores para 
o nosso estande e deixar os visitantes 
entusiasmados com a experiência", afi rma 
Dennis Ferreira, gerente-geral da Rixty 
no Brasil. A atração foi desenvolvida em 

parceria com a Valve especialmente para 
o evento, e cada um dos gamers terá à dis-
posição um espaço de 4m2 para vivenciar 
todos os detalhes do jogo em VR (sigla 
de virtual reality). Para deixar a experi-
ência ainda mais incrível, um telão de 75 
polegadas chamará a atenção de todos 
que passarem pelos corredores da BGS, 
com imagens em tempo real dos jogos 
que estarão sendo executados (bizdev@
rixty.com.).
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Ato de
transitar

(com auto-
móveis)

Futebol, 
no inglês 

americano

Função do
bibelô, na
decoração

Segmento
interno de

partido
político

Título de
Monalyza
Alcântara
em 2017

Modelo (?):
auxilia o es-
tudo do cor-
po humano

Afonso
Arinos,
jurista
mineiro

Waza-(?),
pontuação

do judô

Sigla do
estado de

Jorge
Amado

Típica
medida de
fazendas

(pl.)

"O Segundo
(?)", obra
de Simone
de Beauvoir

(?) meridio-
nal, região
da Índia e
do Butão

Planta da
qual se
extrai a
garapa

Animal
como Pepé

Le Pew
(TV)

Leonardo
Tavares,
tenista 

português
(?) Moore,
escritor de 
"Hellblazer"

(HQ)

3.000, em
romanos
Lua de
Júpiter

Creme, 
em inglês
Larápio
(pop.)

Braço, 
em inglês

Sopa para 
adoentados
Agregados

(bras.)

"Fatia" do
sócio

(?) Kutner,
atriz

Carne do 
"picadinho"

Flor de
buquês

Pedro (?),
imperador
do Brasil

Ótima
Sucede;
acontece

Cerâmica usada pelos
antigos gregos para

armazenar óleos

Cidade
histórica 

da Toscana
onde se
localiza o Duomo

Calçado de
vaqueiro

"Vida", em
"Biologia"

Tem como expoente o
medalhista e recordista
olímpico Usain Bolt

Acusar de delito

Ponto do
macramé

Programa
de forma-
ção que

pode com-
plementar

o EAD

Duas mem-
branas do 
olho (Anat.)
Conceder

Realidade que se
opunha ao plano

sensível, na filosofia
platônica

O território
russo, pelo
tamanho

Gênero de
Martinho
da Vila

Rádio
(símbolo)

Gostar
muito de

(?) Efron,
ator de

"Vizinhos"
Porém

Sua Majes-
tade (abrev.)

Grupo
sanguíneo

3/ari — arm — zac. 5/cream — gambá. 6/exímia — soccer. 9/alabastro. 14/mundo das ideias.
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Esta quinta é o décimo sexto dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Mercúrio tende a difi cultar a comunicação dando 
irritabilidade, pressa e falta de paciência. Pode ser difícil fazer acordos desde cedo. De tarde Vênus e Marte se encontram 
numa conjunção. O contato entre esses dois amantes sempre promove fortes envolvimentos mesmo com Vênus em Virgem. 
Este aspecto permite a manifestação da criatividade, através da sexualidade ou atividades artísticas com muito afi nco e amor 
aos detalhes. Às 15h41 a Lua Áries entra na fase Cheia e as emoções podem levar a explosões de raiva. É hora de equilibrar as 
energias. A noite pode ser um pouco tensa e agitada. A Lua em aspecto negativo com Plutão traz emoções fortes e destrutivas.
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A Lua em seu signo no fi nal de sua 
fase crescente ajuda a resolver com 
maior rapidez impasses no trabalho. 
Um momento delicado em que deve 
usar de prudência e manter uma 
atitude positiva diante da vida. O 
humor mais pesado atrapalha desde 
cedo nesta quinta. 68/368 – Verde.

Controle as emoções e o otimismo 
exagerado. Evite a insubordinação 
pela autoridade de alguém, porque 
com a Lua em Áries leva a explosões 
temperamentais. Final de tarde mui-
to tranquilo pela infl uência positiva 
de Vênus, com maior sociabilidade 
à hora do crepúsculo. 99/399 – Azul.

Mantenha bons relacionamentos 
pessoais. Início de tarde nervoso, 
sujeito à tensão devido aos im-
previstos. A Lua em mau aspecto 
com Mercúrio tende a difi cultar a 
comunicação dando irritabilidade, 
pressa e falta de paciência. Pode 
ser difícil fazer acordos desde cedo. 
65/265 – Amarelo.

Poderá manter conversas anima-
das sendo mais fácil se comunicar 
em clima de paz e harmonia, mas 
não pense apenas no seu interesse 
pessoal. O dia é bom para os trata-
mentos de saúde. Certas dúvidas 
ainda podem trazer perturbações. 
82/282 – Branco.

Procure realizar tudo usando cria-
tividade, mas evite atividades e 
serviços monótonos. Na metade do 
dia aumenta o mau humor e a tensão 
emocional. As viagens e os contatos 
com suas raízes, familiares e pessoas 
do seu passado farão muito bem. 
64/464 – Amarelo. 

Terá maior liberdade para agir e fa-
zer novas conquistas. As mudanças 
serão feitas enquanto o Sol estiver 
na casa três. O lado racional e lógico 
ajuda e orienta a sua vida. Através 
da organização e do modo de agir, 
a vida fi nanceira deve melhorar. 
28/128 – Verde.

O Sol vai para seu signo em breve 
aumenta o seu interesse por levar 
adiante os planos que tem em mente, 
e que deverão ser iniciados depois 
que passar seu aniversário. Um dia 
de preparar-se para ter ideias e fazer 
novas amizades. Cuidado para não 
dispersar demais e sofrer perdas por 
isso. 36/336 – Cinza.

No meio da tarde, não suportando 
restrições podemos ser levados a dar 
um basta, declarando independên-
cia e partindo para a realização de 
coisas novas rompendo com aquelas 
que já não dão mais satisfação nem 
o resultado esperado. Logo haverá 
facilidade para tomar decisões. 
20/220 – Azul.

Pode manter conversas animadas 
sendo mais fácil se comunicar e isso 
trazer ganhos materiais. É hora de 
equilibrar as energias. A noite pode 
ser um pouco tensa e agitada. A Lua 
em aspecto negativo com Plutão 
traz emoções fortes e destrutivas. 
37/337 – Marrom.

Mantenha a calma evitando a ten-
dência a ser levado a situações de 
rompimento brusco com amigos e 
colegas. Precisa manter-se bem-hu-
morado e ter cuidado com as palavras 
que tendem a ser levadas a sério. A 
mente fi ca aguçada e a língua mais 
aguda e afi ada. 02/402 – Verde.

Permaneça junto de seus amigos 
neste fi nal de mês e peça ajuda de 
algum deles se precisar. Lua em 
Áries dá muita agilidade de racio-
cínio e torna a mente ágil. Mesmo 
assim pode haver maior inquietação, 
com novidades de última hora que 
podem atrapalhar sua tranquilidade. 
67/467 – Azul.

Confl ito ainda tende a ocorrer nesta 
quinta. Início de tarde nervoso, 
sujeito à tensão devido aos impre-
vistos. Mantenha-se fi el aos seus 
sentimentos e diga o que sente pelas 
pessoas que ama. Começa uma fase 
com novas oportunidades e maior 
motivação. 29/229 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 05 de Outubro de 2017. Dia de São Benedito - o Preto, 
Santa Flávia, Santa Flaviana, São Meinolfo, e Dia do Anjo Nithael, cuja 
virtude é a justiça. Dia Mundial do Professor, Dia do Boia fria e Dia 

da Ave. Aniversário do ator Tarcísio Meira que faz 82 anos, o cantor e 
apresentador Moacyr Franco que nasceu em 1937, o ex-jogador de futebol 
Careca que completa 57 anos e a atriz Kate Winslet que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é muito artístico, procurando sem-
pre o belo, o bom e verdadeiro. Tem o dom para ensinar e aperfeiçoar 
sempre aquilo que faz. Pode chegar à indecisão, sem saber o que gosta 
mais de realizar. É sociável disposto e cheio de energia para a ação. 
Distingue-se por ser virtuoso e confi ável. Precisa se sentir motivado, 
inspirado, sem coisas rotineiras a sua volta, mas deve aprender também 
que é preciso ter uma atitude responsável perante a vida evitando a 
tendência a ser imprevisível e inquieto.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confi ança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa 
estrada. Sofrer acidentes sem fi car machucado, solu-
ção dos seus problemas e mudança para melhorar na 
vida. Números de sorte: 14, 22, 64, 67 e 86.

Simpatias que funcionam
Para manter o marido (ou namorado) sempre 

apaixonado: Na Lua Cheia, encha a garrafa trans-
parente com a água fi ltrada ou fervida e embrulhe-a 
com o papel cor-de-rosa. Pode ser qualquer tipo de 
papel, desde que seja rosa. Deixe a garrafa um dia 
inteiro ao sol. À noite, jogue a água sobre o corpo, 
após seu banho normal de higiene.
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A Orquestra Instituto GPA, formada por 40 jovens músicos ta-
lentosos e regência do maestro Daniel Misiuk e direção artística da 
professora Renata Jaffé, apresentam no repertório, canções como “O 
Que É, o Que É?” (Gonzaguinha), “Águas de Março” (Tom Jobim) 
e “Happy Day” (Brooke Candy) prometem emocionar o público. 
A Orquestra Instituto GPA existe há 18 anos e é resultado de um 
dos programas oferecidos pela organização, braço social do GPA. 
A iniciativa tem como objetivo estimular a aprendizagem musical 
como ferramenta de transformação e desenvolvimento social. Um 
dos diferenciais da orquestra é sua metodologia de aprendizagem. 
O Método Jaffé, criado pelo violinista e professor Alberto Jaffé, tra-
balha o ensino de violino, viola, violoncelo e contrabaixo de forma 
conjunta, desde a primeira nota, sem estudo individual.

Serviço: Teatro Glória Giglio, Av. dos Autonomistas, 1.533,  Vila Campesina. Sexta (6) 
às 20h. Entrada franca.

Elba Ramalho

Show do mais signifi cativo álbum da carreira da 
cantora Elba Ramalho (1996) no qual ela mergulha na 
obra de personagens de épocas diversas, responsáveis 
pela grandeza da música nordestina. São composito-
res ouvidos há anos nas rádios do Maranhão, Paraíba, 
Ceará, Pernambuco, Bahia, nas rádios cariocas, nos 
discos de 79 das eletrolas, nos LPs dos toca-discos e, 
mais recentemente, nos CDs players dos anos 1990, 
nas FMs e MTVs. Foram eles o ponto de partida do 
projeto. Suas obras foram esmiuçadas até se chegar 
a um conjunto representativo para o perfi l de Elba 
Ramalho.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Belém, tel.  2076-9700. 
Hoje (5) à sábado (7) ás 21h30. Ingresso: R$ 60. 

Espetáculo “O circo de Lampezão e Maria Botina”.

Caravana Tapioca 
apresenta o divertido 
“O circo de Lampezão 
e Maria Botina”, dia 14

Nessa peça, os palhaços 
Cavaco e Nina contam 
a estória de um casal 

que vive no sertão: Maria Bo-
tina, que sonha em ser levada 
por um cangaceiro, e Lampe-
zão, que fi nge ser valente para 
impressioná-la. Dia 21 quem 
toma a frente é a Trupe Irmãos 
Atada com o espetáculo “Bang 
Bang à Pastelana”. Recheado 
de números circenses e pa-
lhaçadas clássicas, o espetá-
culo circense traz à cena os 
embates clássicos dos fi lmes 
de bang-bang italiano e do 
faroeste americano. No dia 
28 entra em cena a Cia Suno, 
apresentando o espetáculo 
“Na Roda com Sanduba”. A 
companhia traz à cena o per-
sonagem Sanduba como um 
palhaço viajante, mambembe, 
cigano, que utiliza técnicas 
de faquirismo para atrair a 
atenção do público. Mala-

Peças para crianças

D
iv

ul
ga

çã
o

barismos com facas, cama de 
prego, rola-rola e monociclo gi-
rafa são os materiais utilizados 
nos números deste divertido 
show. Encerrando a mostra 
Circo, apresenta-se no dia 04 

de novembro a ABBACIRCUS, 
com o espetáculo “Ah! Com que 
será?”. O espetáculo traz à cena 
o cotidiano solitário de uma 
bruxa muito engraçada, que é 
tirada do sério por personagens 

para lá de esquisitos que vêm 
ao seu castelo para pedir-lhe 
em casamento. 

Serviço: Tendal da Lapa, R. Guaicurus, 
1.100, Água Branca, tel. 3862-1837. Sábados 
às 12h. Entrada franca.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
A grande invocação

do ponto de Luz na mente de Deus,
que fl ua Luz à mente dos homens,
e que a Luz desça à Terra.
Do ponto de Amor no coração de Deus
que fl ua amor ao coração dos homens,
que Cristo retorne à Terra.
Do centro onde a vontade de Deus é conhecida,
que o propósito guie as pequenas vontades dos homens,
propósito que os mestres conhecem e servem.
Do centro a que chamamos a raça dos homens
que se realize o plano de Amor e de Luz
e feche a porta onde se encontra o mal.
Que a Luz, o Amor e o Poder
restabeleçam o Plano Divino sobre a Terra hoje
e por toda a eternidade.
Amém.

Fulanos e Ciclanos

Com composições autorais que sustentam o discurso original 
do reggae, Fulanos e Ciclanos ainda revive com arranjos únicos, 
os sucessos de Charlie Brown Jr., O Rappa, Natiruts, Tim Maia, 
etc. Com Ana Terra, Gabriel Chadan e Alan Alves.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República, tel. 3255-1979.  Terça (10) às 21h. 
Ingresso: R$ 40.

Reggae
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Orquestra e aprendizagem 

“Baba no Quiabo” é o se-
gundo single de “Treta”, novo 
disco de Marcia Castro, e que 
marca a estreia do DJ Zé Pedro 
como diretor de videoclipe. 
Filmado num plano sequência 
em preto e branco por Bruno 
Marques, o clipe traz a perfor-
mer Aretha Sadick, escolhida 

por Zé Pedro para traduzir o 
funk de letra provocativa que 
fala sobre ritos místicos de 
candomblé e sobre a entidade 
Exu. “Treta” será lançado dia 
20 de outubro pelo selo Joia 
Moderna. (www.youtube.com/
watch?v=5_3DMD-qby0&fea-
ture=youtu.be)
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Continua

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Rodrigues dos Santos e de Regina 
Ribeiro da Silva. A pretendente: RENATA DOS SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 16/08/1987, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Lucas do Nasci-
mento e de Joselene dos Santos Souza.

O pretendente: JARDENIO DE SOUSA GOMES, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Terra Nova, PE, data-nascimento: 17/10/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Gomes e de Juracy Virgínia de Sousa Go-
mes. A pretendente: VANESSA DA SILVA BARBALHO, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 08/10/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Felix Barbalho Filho e de Eliane Clementina da Silva.

O pretendente: JOEME MOTA FERREIRA, profi ssão: gesseiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Codó, MA, data-nascimento: 02/03/1985, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edimar Felix Ferreira e de Marilene Teixeira Mota Ferreira. A preten-
dente: TALITA DOS ANJOS DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Dias da Silva e de Valéria dos Anjos Silva.

O pretendente: MATHEUS HENRIQUE NUNES GONÇALVES, profi ssão: assisten-
te administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Piedade, SP, data-nascimento: 
17/05/1998, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Fábio Eduardo Gonçalves 
e de Fátima Aparecida Nunes. A pretendente: GRACY LAURA CÂMARA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Gleisson Câmara e de Vania Aparecida Moreira da Silva.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER VIANA, profi ssão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ipiranga do Piauí, PI, data-nascimento: 15/02/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Viana e de Maria de Fátima 
Xavier Viana. A pretendente: ANGRA MARIA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Francisco do Piauí, PI, data-nascimento: 30/01/1984, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Raimunda da Conceição.

O pretendente: EROTILDES SILVA SANTOS, profi ssão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 19/11/1944, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Filismino Silva Santos e de Domingas Maria de Jesus. A pre-
tendente: ÂNGELA BARBOSA DA COSTA, profi ssão: pensionista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Porto Firme, MG, data-nascimento: 24/10/1961, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira da Costa e de Maria Barbosa da Costa.

O pretendente: OTONIEL TEIXEIRA DOS SANTOS, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 23/10/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero Ramos dos Santos e de 
Adalva Teixeira Gueiros dos Santos. A pretendente: ANA PAULA MATOS DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Nunes 
da Silva e de Aldeci da Silva Matos.

O pretendente: CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: funileiro de autos, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ilena Francisca da Silva. A pretendente: 
MARIA MAGNÓLIA DE SOUZA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, na-
turalidade: Barreiros, PE, data-nascimento: 26/03/1987, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de José Oliveira da Silva e de Maria do Carmo de Souza Silva.

O pretendente: MAURÍCIO SILVA DE JESUS, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Iguaí, BA, data-nascimento: 10/11/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Rosa de Jesus e de Eunice Jesus da Silva. A pretendente: 
DAIANE SANTOS FREIRE, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Ribei-
ra do Pombal, BA, data-nascimento: 09/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Soares Freire e de Ivanilde Maria Jesus dos Santos.

O pretendente: EDERSON LUIZ CALAZANS, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Calazans e de Carlene Luiz da Silva. A pretendente: 
RENATA LIMA CRUZ, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Maria Silva Cruz e de Maria Francinete Lima Cruz.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SILVA, profi ssão: auxiliar de cozi-
nha, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Fernando da Silva 
e de Maria José Claudino dos Santos. A pretendente: JOICE MARIA DOS SANTOS, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 15/05/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Vieira dos Santos e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: TÊRNISVAN PEREIRA NOGUEIRA, profi ssão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Várzea Alegre, CE, data-nascimento: 25/07/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Nogueira Pereira e de Maria 
Zuleide Pereira. A pretendente: URANIA PINA ALVES, profi ssão: promotora B, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1997, residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Daniela Pina Alves.

O pretendente: DAVID GUEDES SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Crato, CE, data-nascimento: 06/09/1992, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de Jussiêr Guedes Pereira e de Raquel Yasmine da Silva Guedes. A pretendente: 
HÉLLEN REYLLA PEREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: enfermeira, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 18/08/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pereira e de Francisca Zuleide do Nascimento Pereira.

O pretendente: DÉCIO NOGUEIRA DO CARMO, profi ssão: açougueiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Nogueira do Carmo e de Angela de Souza 
de Amorim. A pretendente: MARIA ESLANIA ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Tauá, CE, data-nascimento: 17/09/1978, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alves Pereira e de Pedrina Alves Pereira.

O pretendente: VALDEMAR MOURA DA SILVA, profi ssão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Brejinho, PE, data-nascimento: 25/10/1978, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Francisco da Silva e de Maria 
de Lourdes Moura de Lima. A pretendente: TATIANA AVELINA PEREIRA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 20/01/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo 
Avelino Pereira e de Maria José Serafi m Pereira.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Carlos Rodrigues dos 
Santos e de Trindade dos Santos. A pretendente: LUANA DA ROCHA PEREIRA SIL-
VA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 23/01/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir 
Pereira da Silva e de Marilene da Rocha Chaves da Silva.

O pretendente: IVANILDO ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 24/01/1995, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de José Vicente de Oliveira e de Maria Alves de Lima Oliveira. A pre-
tendente: NILDILENE CORDEIRO DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 24/04/1980, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira da Silva e de Adalgisa Cordeiro da Silva.

O pretendente: ANDERSON RICARDO DE SOUZA, profi ssão: gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira de Souza e de Clarice Ri-
cardo de Souza. A pretendente: ADRIANA VALDETE FEITOSA, profi ssão: contadora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/07/1975, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio Alves Feitosa 
e de Maria Valdeci Alves Feitosa.

O pretendente: GUSTAVO DE CARVALHO COUTO, profi ssão: operador de atendi-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira Couto e 
de Dursulina Aparecida de Carvalho. A pretendente: ALANA FELIPE AZEVEDO, pro-
fi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
08/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio José 
Souza Azevedo e de Maria de Fátima Felipe.

O pretendente: ALISSON GABRIEL PINA TAVARES, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidney Santos Tavares e de Sandra 
Izidora Pina. A pretendente: JAQUELINE RAMOS DE LIMA, profi ssão: auxiliar depar-
tamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/01/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Cosmo Ramos de Lima e 
de Maira Arlete Ribeiro Machado.

O pretendente: REGINALDO DE JESUS PEREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 13/10/1978, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristovão Pereira Lima e de Iraci Maria 
de Jesus Pereira. A pretendente: SORAIA CAMILO PEREIRA SILVA, profi ssão: do-
méstica, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Ronaldo do Carmo 
Pereira e de Maria Lucia Camilo Pereira.

O pretendente: WAGNER DE ARAUJO VIANA, profi ssão: moto boy, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 23/08/1983, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agamenon Gomes Viana e de Maria 
Zulene de Araujo. A pretendente: CRISTIANE APARECIDA SANTOS, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/11/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elcio Antonio 
dos Santos e de Filomena Aparecida dos Santos.

O pretendente: CAIO CESAR DESTRO, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 15/12/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Destro Filho e de Sonia Regina 
Satkevicius Destro. A pretendente: SHIRLEY DE ALMEIDA DOS SANTOS, profi ssão: 
operadora de máquina injetora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/06/1981, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de 
Josivaldo Felix dos Santos e de Elisabete Maria de Almeida dos Santos.

O pretendente: CAIO SALES DOS ANJOS, profi ssão: vendedor de comércio varejista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 16/11/1996, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Miltos Cesar Liedlke dos Anjos e 
de Tatiana Carvalho de Sales dos Anjos. A pretendente: KAREN BORGES ALVES, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 07/09/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aguinaldo 
da Silva Alves e de Denise dos Santos Borges Alves.

O pretendente: ERICK CESAR DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente de infra-estrutu-
ra, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/02/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Cesar de Oliveira 
e de Fatima Adelzuita dos Santos de Oliveira. A pretendente: MICHELLY ANTONELLI 
DIAS, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 21/07/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Esequias Dias e de Dailce Antonelli Dias.

O pretendente: JOÃO EDUARDO RODRIGUES DE MELO JUNIOR, profi ssão: 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 
10/04/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Eduardo 
Rodrigues de Melo e de Maria de Fatima Ferreira de Sousa. A pretendente: CLARISSE 
FRANCIELLY DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adriana Aparecida dos Santos.

O pretendente: JOÃO FERNANDO MARTINS DOS SANTOS, profi ssão: ajudan-
te de motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/10/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista 
dos Santos e de Maria Madalena Martins. A pretendente: VANUZIA CARNEIRO BA-
TISTA, profi ssão: analista de departamento pesso, estado civil: solteira, naturalidade: 
Igarassu, PE, data-nascimento: 19/12/1970, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
fi lha de Silvio Lopes Batista e de Maria José Carneiro Batista.

O pretendente: CÁSSIO BARROS DOS SANTOS, profi ssão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 11/09/1979, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Araújo dos Santos e de Lucinalva Barros 
dos Santos. A pretendente: DANIELI ALMEIDA CARDOSO, profi ssão: babá, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 19/09/1987, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Altemar Cardoso da Hora e de Edinalva 
de Almeida Santos.

O pretendente: MARCOS FERNANDES BARROS, profi ssão: embalador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Barros Filho e de Zenilda Sabino 
Fernandes. A pretendente: SUZANY AMARAL DO CABO, profi ssão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1987, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Carlos Alberto Pereira do Cabo e de 
Maria de Freitas Amaral do Cabo.

O pretendente: EVALDO PEREIRA DE ARAÚJO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 16/11/1974, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira de Araújo e de Altina Ferreira 
de Araújo. A pretendente: CARMELITA SOUSA SILVA, profi ssão: gerente comercial, 
estado civil: solteira, naturalidade: Nova Olinda, TO, data-nascimento: 05/12/1977, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Lopes da Silva e de 
Maria das Graças Sousa Santos.

O pretendente: MICHAEL RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: agente de atendimen-
to, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1989, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Freire dos Santos 
e de Antonia Ribeiro da Silva dos Santos. A pretendente: ANDREZA DE OLIVEIRA 
MOTTA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 31/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ivo Firmino da Silva e de Sueli de Oliveira Motta da Silva.

O pretendente: ROBERTO ANTONIO PEDRO JUNIOR, profi ssão: vulcanizador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Antonio Pedro e de Maria 
Nazarete Pedro. A pretendente: LUCIANA NUNES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Nunes da Silva e de Joselita 
Maria de Jesus.

O pretendente: LEONARDO CESAR DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 24/09/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Severino da Silva e de Edjane 
Maria da Conceição Silva. A pretendente: KAWOLA ALEXANDRE DA SILVA, profi s-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/12/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Luiz Pereira da Silva e de 
Izabel Alexandre de Souza.

O pretendente: RENNAN SOUZA SAMPAIO, profi ssão: lider de operações logísticas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Roberto Celestiano 
Sampaio e de Ana Paula Paschoal de Souza. A pretendente: JESSICA BENITES XA-
VIER CAETANO, profi ssão: manequim de prova, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1989, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha 
de Antonio Carlos Xavier Caetano e de Lenice Benites Xavier Caetano.

O pretendente: DIEGO FELIX DA SILVA, profi ssão: promotor de super mercado, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irapuan Felix da Silva e de Luzia da 
Silva Correia Silva. A pretendente: IZABELY CRISTINI ALMEIDA DE CARVALHO, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 16/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildo Be-
zerra de Carvalho e de Miriam Neves de Almeida de Carvalho.

O pretendente: EDSON RUZAFA CAMARGO, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1972, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jonas Camargo e de Noemia Ruzafa Camargo. 
A pretendente: RUSIMEIRE RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: gerente de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 01/07/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olivio Trindade dos Santos e de 
Maria José Ribeiro da Silva.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: mecâ-
nico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1991, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Elmo Francisco de Oliveira e de Mari-
lene dos Santos de Oliveira. A pretendente: SIMONE YOYART DE OLIVEIRA, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Avaré, SP, data-nascimento: 14/10/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio José de Oliveira e 
de Geni Yoyart Rocha de Oliveira.

O pretendente: CLAUDIOMAR PEREIRA MARTINS, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Capelinha, MG, data-nascimento: 09/03/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Xavier Martins e de Maria do 
Rosário Pereira. A pretendente: VANESSA ALVES DE SOUSA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1987, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jose de Sousa e de 
Luiza Alves Neta.

O pretendente: HAMILTON VIANA PEREIRA, profi ssão: prof. de ed. física, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1965, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Ailton Viana Pereira e de Luzia da Silva Pereira. 
A pretendente: LUCIA JOAQUINA DE SANTANA, profi ssão: esteticista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 14/01/1963, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Manoel de Santana e de Marina 
Joaquina de Santana.

O pretendente: DONIZETTI LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR, profi ssão: segurança, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizetti Luiz de Oliveira e de 
Divanette Moreno de Oliveira. A pretendente: ANA PAULA MOREIRA CARVALHO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/09/1984, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Agenor Evangelista Car-
valho e de Lenilda Alberto Moreira Carvalho.

O pretendente: RODNEI BARBOSA DE MELO, profi ssão: operador de robô, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 17/08/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severiano Leitão de Melo e de Adeilda 
Barbosa Marques. A pretendente: CRISTIANE FERNANDES DE OLIVEIRA, profi s-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Teodosio 
de Oliveira Neto e de Maria Atilia Fernandes.

O pretendente: JOSÉ DOS PRAZERES FALCÃO DA CUNHA, profi ssão: aposenta-
do, estado civil: divorciado, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 
14/07/1957, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Be-
zerra da Cunha e de Bernadeth Falcão da Cunha. A pretendente: ARLINE GOMES 
FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Esperança, PB, data-
nascimento: 18/07/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aristeu Gomes Ferreira e de Alinete Matias Ferreira.

O pretendente: ARNALDO PAULO DO NASCIMENTO, profi ssão: marceneiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 14/07/1963, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Paulo do Nascimento e de 
Maria Avany Lemos do Nascimento. A pretendente: CATARINA CARNEIRO CUNHA, 
profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Marco, CE, data-nascimento: 
15/06/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Car-
neiro Cunha e de Tereza Maria de Mesquita Cunha.

O pretendente: JOSÉ EDIVALDO DANTAS DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Aguiar, PB, data-nascimento: 05/02/1970, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Amancio Dantas e de Francisca 
Antonia da Silva. A pretendente: EDINEUSA ROCHA RODRIGUES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pão de Açúcar, AL, data-nascimento: 27/02/1963, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues Filho e de 
Eleonora Vieira Rocha.

O pretendente: RICARDO PACCI, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Pacci e de Luiza Candida Pacci. A preten-
dente: PRISCILA SILVA VALE, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1990, residente e domiciliada nes-
ta Capital, SP, fi lha de José Carlos Pereira Vale e de Maria Lucia da Silva Vale.

O pretendente: AGNALDO GABRIEL DA COSTA, profi ssão: fi scal de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afonso dos Anjos da Costa e de Maria 
da Conceição Raimualda. A pretendente: SANDRA DE ARAUJO SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmirson Lima da Silva e 
de Helia de Araujo Silva.

O pretendente: OGOCHUKWU DANIEL ANUNOBI, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Onitsha, Anambra State, Nigeria,, data-nascimento: 08/06/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emma Anunobi e de 
Christy Anunobi. A pretendente: LUCILENE SANTOS MENDONÇA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ubatã, BA, data-nascimento: 20/11/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Balbino Mendonça e de Nilde de 
Jesus Santos.

O pretendente: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: eletricista de autos, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Capela, AL, data-nascimento: 20/06/1975, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de João Batista dos Santos e de Maria 
de Lourdes Batista dos Santos. A pretendente: CLAUDIANA DA SILVA SANTOS, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: Arapiraca, AL, data-
nascimento: 14/10/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edson Domingos dos Santos e de Quitéria Conceição da Silva Santos.

O pretendente: JOSÉ ORLANDO FELIX DE OLIVEIRA, profi ssão: chefe de reposi-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 17/07/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lindinalva Felix de Oliveira. 
A pretendente: JÉSSICA THAIRINE SOARES GONÇALVES, profi ssão: atendente 
de telamarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wederson 
Rodrigues Gonçalves e de Marli Soares.

O pretendente: CICERO ANDERSON FERREIRA DA SILVA, profi ssão: técnico de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nasci-
mento: 03/02/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João 
Ferreira da Silva e de Raimunda da Silva. A pretendente: FRANCISCA CARLA DA 
SILVA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Araripina, PE, data-nasci-
mento: 16/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Raimundo da Silva e de Antonia Espedita da Silva.

O pretendente: NILSON GUEDES DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de cozinha, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Santa Rita de Cássia, BA, data-nascimento: 05/10/1966, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Germano Francisco de 
Souza e de Reinalda Guedes de Souza. A pretendente: AURELINA ALVES DA SILVA, 
profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: Santa Rita de Cássia, BA, 
data-nascimento: 05/08/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Alves da Silva e de Tercilia Caldeira da Silva.

O pretendente: FERNANDO BARTU DA COSTA, profi ssão: recuperador de crédito, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio da Costa e de 
Sandra Regina Bartu. A pretendente: CARINE BRITO PEREIRA, profi ssão: assistente 
de logística, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nasci-
mento: 26/06/1993, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de José 
Inácio Pereira e de Noeme Brito Mendes Pereira.

O pretendente: PAULO FIRMINO DO NASCIMENTO, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1965, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Firmino do Nascimento 
e de Angelita Alves do Nascimento. A pretendente: SANDRA CRISTINA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 03/03/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marinete 
Mattos da Silva.

O pretendente: EMERSON RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: técnico de radiolo-
gia médica, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/08/1974, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Inacio 
da Silva e de Geni Rodrigues da Silva. A pretendente: SIMONE DIAS DE SOUZA, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 29/03/1978, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Rubens Souza e 
de Nadyr Dias de Souza.

O pretendente: RODRIGO BARBOSA DE ALMEIDA ARAUJO, profi ssão: conferen-
te, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1987, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Austriclinio Domingos de 
Araujo e de Sonia Barbosa de Almeida. A pretendente: SINTIA LUANA PEREIRA DA 
SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Arassoiaba, PE, data-
nascimento: 14/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Daniel Manoel da Silva e de Adeilda Pereira de Vasconcelos.

O pretendente: RICARDO DOUGLAS DA SILVA, profi ssão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1994, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato da Silva e de Josefa Bernar-
do da Silva. A pretendente: JÉSSICA MOTA FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1996, residente e domici-
liada nesta Capital, SP, fi lha de Genivaldo Manoel Ferreira e de Cristiane Mota Ferreira.

O pretendente: FRANCISCO LOPES DE LIMA, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Nova Olinda, CE, data-nascimento: 16/02/1958, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lopes de Lima e de Otilia Rodrigues 
da Silva. A pretendente: MARIA GORETE BARBOSA, profi ssão: diarista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 06/07/1957, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Barbosa de Sousa e de Zulmira 
Barbosa dos Santos.

O pretendente: EDNEI SILVA SANTOS, profi ssão: agente de segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1987, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edelcino Silva Santos e de Vagmara Silva San-
tos. A pretendente: LUISA ANDREA VIEIRA, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edinor José Vieira e de Andreia das Neves Vieira.

O pretendente: MARCOS WILTON DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1985, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maciel Silva e de Romilda Maria da Silva. A 
pretendente: ADRIANE SILVA DE SENNE, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Corumbá, MS, data-nascimento: 21/06/1984, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz Silva de Senne e de Solange 
Norberto da Silva.

O pretendente: VANDERLEI ALVES BRAZ, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira Braz e de Valdeci Alves Braz. 
A pretendente: MARIA ELZA DE ANDRADE, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Aquidabã, SE, data-nascimento: 21/09/1969, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, fi lha de Milton de Andrade e de Maria Zelia de Souza Andrade.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DA SILVA, profi ssão: desenvolvedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1994, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de José Orlando Santos da Silva e de Josefa Lucivania de 
Santana Silva. A pretendente: JÉSSICA TEBAR DOS SANTOS, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deive Aparecido Rodrigues 
dos Santos e de Elisete Castillos Tebar Rodrigues dos Santos.

O pretendente: DANIEL GOMES JUSTO, profi ssão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cachoeira, BA, data-nascimento: 22/08/1967, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo dos Santos Justo e de Célia Gomes Jus-
to. A pretendente: ADRIANA LIMA DAS NEVES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 01/02/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alesio Domingos das Neves e de Luzinete Pedro de Lima.

O pretendente: FRANCISCO ITAMAR ALVES PEREIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Cratéus, CE, data-nascimento: 23/04/1974, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves Pereira e de Antonia Pereira de 
Souza. A pretendente: DAIANA BARBOSA DE PAIVA, profi ssão: esteticista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson de Paiva e de Ester Barbosa de Paiva.

O pretendente: ROBSON SANTOS SOARES, profi ssão: empreendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 05/03/1991, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Helio Domingos Soares e de Vera Lucia Santos 
Soares. A pretendente: FERNANDA LUIZA PINTO DA SILVA, profi ssão: empreende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Pinto da Silva e de 
Vanderli Botelho Duarte da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS SOUZA DA CRUZ, profi ssão: cobrador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 12/06/1969, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Airton Alves da Cruz e de Fran-
cisca Souza da Cruz. A pretendente: BERENICE HONORIO DOS SANTOS, profi s-
são: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/12/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Braz Honorio 
dos Santos e de Gersoni Scialla dos Santos.

O pretendente: JOSE ARNALDO CABRAL DA CONCEIÇÃO JUNIOR, profi ssão: au-
xiliar de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/03/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Arnaldo 
Cabral da Conceição e de Maria Ana de Lima. A pretendente: THAMIRES FERNANDES 
DE MELLO, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 22/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Fernando Fernandes de Mello e de Ana Paula Coelho Fernandes de Mello.

O pretendente: ROBSON PEREIRA, profi ssão: cobrador de ônibus, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1973, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira e de Odete Pereira. A pre-
tendente: MARIA DO SOCORRO CAMPOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Belém do São Francisco, PE, data-nascimento: 05/12/1965, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rumão Manoel de Campos e de Maria 
Concebida Campos.

O pretendente: AUGUSTO DA SILVA BATISTA NICULAU, profi ssão: enxugador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Niculau e de Rosana da Silva 
Batista Niculau. A pretendente: ELISANGELA DAS NEVES DA SILVA BEZERRA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 19/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Abilio Bezerra e de Maria das Neves da Silva Bezerra.

O pretendente: DENER FARIAS CARDOSO, profi ssão: vendedor junior, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Sebastião Cardoso e de Dalva 
dos Santos Farias. A pretendente: PÂMELA LEMOS DE OLIVEIRA, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo de 
Oliveira e de Magna Lemos.
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Em um mercado cada 

vez mais dinâmico e 

competitivo, é crescente o 

número de empresas que 

investem em tecnologias 

estratégicas para 

otimizar tempo, dinheiro 

e a comunicação dentro 

do negócio

Dentre diversas soluções 
existentes, uma ferra-
menta que pode fazer 

total diferença nos processos 
diários é o monitoramento em 
tempo real, de cada ativida-
de, dividido por áreas. Esse 
monitoramento ativo tem se 
tornado ferramenta indispen-
sável para ajudar na gestão de 
uma empresa, independente 
de qual seja seu tamanho. Ele é 
essencial para que seja possível 
estabelecer uma comunicação 
efi ciente entre todos os setores, 
fazendo com que os envolvidos 
possam saber em qual etapa 
um determinado processo está. 

Além disso, essa forma de 
monitoramento chegou para 
corroborar e suprir as difi cul-
dades burocráticas e exausti-
vas, já tão comuns em diversas 
empresa, e que impactam ne-
gativamente o negócio. Mesmo 
diante dessas vantagens, ainda 
é possível encontrar corpora-
ções que não estão atentas aos 
benefícios da tecnologia e não 
entendem a importância de 
acompanhar cada processo em 
tempo real. Fazendo um jogo 
de imaginação, você consegue 
ter ideia do quanto uma empre-
sa pode ter perdido (em tempo, 
dinheiro e informação) por 
não ter uma ferramenta ativa 
para acompanhar as atividades 
cotidianas? Posso garantir que 
alguns milhões.

Ainda bem que já encontra-
mos no mercado plataformas 
especializadas em oferecer 
soluções que ajudam a cuidar 
de processos e documentos, 
facilitando o acompanhando 
em tempo real de cada fl uxo 
e atividade, além de garantir 

o armazenamento seguro de 
toda documentação na nu-
vem, otimizando processos, 
confi gurando fl uxos e aprova-
ções, criando mecanismos de 
notifi cação e gerenciamento, 
entre outros recursos. Essas 
empresas também disponi-
bilizam equipe especializada 
para gerir as informações, de 
forma rápida e efi ciente, sem 
criar danos aos contratantes.

Desta forma, processos 
considerados difíceis de acom-
panhar, como um simples 
faturamento ou pagamentos, 
fi cam mais fáceis de monito-
rar em tempo real, evitando 
desgastes, multas por atrasos 
ou problemas na entrega do 
produto/ serviço ao cliente 
fi nal. Como exemplo, podemos 
citar concessionárias, que atu-
am com um grande fl uxo de 
dados dos clientes. Por meio 
de soluções de gestão, esses 
players conseguem reduzir, de 
maneira drástica, todo o pro-
cesso burocrático, conectando 
os setores responsáveis entre 
si e acompanhando todas as 
etapas de compra do cliente.

Vale lembrar que tais ferra-
mentas garantem os workfl ows 
(fl uxos de processo) e segu-
rança da documentação, já que 
tudo fi ca de maneira íntegra 
e armazenada em ambientes 
apropriados para isso, per-
mitindo acesso somente aos 
perfi s de usuários confi gurados 
em cada tipo de processo. Com 
isso, as empresas conseguem 
facilitar o dia a dia de forma 
saudável, otimizar custos, 
acelerar a transformação e, 
consequentemente, aprimorar 
os resultados. 

Para fi nalizar, destaco que os 
players que estiverem atentos 
às tendências tecnológicas 
sairão na frente nos quesitos 
agilidade, escalabilidade, custo 
benefício, inovação e expansão 
dos negócios.

(*) - É CTO da Vianuvem, plataforma 
de gestão de processos que já 

armazenou mais de 48 milhões de 
documentos armazenados por meio 

do software em nuvem

Você tem acompanhado 
os processos

do seu negócio?
Wuilliam Machado (*)
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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: VITOR HENRIQUE DE ANDRADE PEREIRA, profi ssão: operador 
de máquina de tecidos, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 15/05/1997, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
fi lho de Sebastião Pereira Filho e de Maria Daniela de Andrade. A pretendente: MA-
RIA LUÍSA OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Wilson Gervasio dos Santos e de Lucia Aparecida de Oliveira.

O pretendente: CHARLES ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, profi ssão: fun-
cionário público, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/11/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Jose 
Alves Ferreira e de Adelina Silvina Martins Ferreira. A pretendente: DÉBORA APA-
RECIDA DE BARROS, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Carlos de Barros e de Elena Maria Correa de Barros.

O pretendente: ADLER GABRIEL LAINO, profi ssão: estudante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irineu Laino Junior e de Sheila dos Santos Patta. 
A pretendente: AMANDA STEFANE DA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1996, residente e domiciliad 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristian Marcio da Silva e de Cristiane Maria Silva.

O pretendente: LAERTE LIMA COSTA, profi ssão: auxiliar de logística, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1984, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco Costa Filho e de Valdice Lima 
Costa. A pretendente: CLASIA PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: assistente fi nanceiro, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Itamarati, MG, data-nascimento: 08/12/1984, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jazon Antonio de Souza e de 
Celita Pereira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ RAFAEL ANDRADE DOS SANTOS, profi ssão: enge-
nheiro civil, estado civil: solteiro, naturalidade: Porto Calvo, AL, data-nascimento: 
30/07/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ruberval 
Estevam dos Santos e de Maria Simone Andrade da Silva. A pretendente: ROBER-
TA OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, natura-
lidade: Cícero Dantas, BA, data-nascimento: 20/07/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juarez Avelino dos Santos e de Maria Gorete 
de Oliveira Santos.

O pretendente: DANIEL BISPO DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar contábil, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Cascavel, PR, data-nascimento: 21/02/1998, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Denilson de Oliveira e de Valéria Gomes 
Bispo de Oliveira. A pretendente: ÉRICKA ADRIAN DE JESUS DIAS, profi ssão: auxi-
liar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/05/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Ademar Dias e de 
Regina de Jesus.

O pretendente: WILLAMIS SINFRÔNIO MEDEIROS DE OLIVEIRA, profi ssão: aju-
dante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 22/10/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marcos Medeiros de 
Oliveira e de Rejane Maria Sinfrônio. A pretendente: LUANA DA CRUZ PEREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdete Pires 
Pereira e de Maria Aparecida da Cruz.

O pretendente: CESAR DA SILVA PEREIRA, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1975, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira e de Alaide da Silva Pereira. 
A pretendente: VANI MARIA DO NASCIMENTO, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Monte Alto, SP, data-nascimento: 17/01/1981, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Luiza do Nascimento Silva.

O pretendente: DIEGO AMORIM RIBEIRO, profi ssão: técnico de seguros, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Ribeiro de Almeida e de Alemi dos Reis Amorim. 
A pretendente: JOICE LIMA DE ABREU, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1987, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Sergio de Abreu e de Maria Luiza Lima de Abreu.

O pretendente: KLEBER BARROS, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, Lajeado - São Paulo, SP, fi lho de Jose Alberto Barros e de Floripedes Maria da 
Conceição. A pretendente: RENATA ALVES SOUZA DA SILVA, profi ssão: vigilante, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1991, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givaldo Roberto Bezerra da 
Silva e de Noelita Alves de Souza da Silva.

O pretendente: JACKSON SANTOS BRAGA, profi ssão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1992, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Eliête Carlos Braga e de Telma de Souza Santos. A 
pretendente: TALITA ALCANTARA DE CARVALHO, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1995, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Madi de Carvallho e de Maria Aparecida 
de Alcantara de Carvalho.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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O pretendente: JOAREZ JUSTINO DE ARAÚJO, divorciado, eletricista de instalações, 
natural de Afonso Bezerra - RN, nascido em 18/12/1961, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Manoel Silva Araújo e de Sebastiana Justino de 
Araújo. A pretendente: MARIA GORETE SILVA DE SOUZA, solteira, auxiliar de 
cozinha, natural de Bento Fernandes - RN, nascida em 11/09/1967, residente e 
domiciliada Subdistrito - SP, filha de Geraldo Pires de Souza e de Maria de Lourdes 
Silva de Souza.

O pretendente: LINEKER LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, solteiro, advogado, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 27/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Roque Ribeiro dos Santos Junior e de Marcia Lima dos Santos. A pretendente: 
ALINE DANIELE BARBOSA MUNITA, solteira, gerente comercial, natural de Franca - 
SP, nascida em 10/12/1985, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Denilson 
Aparecido Munita e de Isabel Cristina Barbosa Munita.

O pretendente: CLAUDY VALMOND, solteiro, técnico em informática, natural do Haiti, 
nascido em 17/04/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jean 
Claude Valmond e de Benicia Lexima. A pretendente: MARIE KERLYNE SURPRIS, 
solteira, estudante, natural do Haiti, nascida em 25/05/1995, residente e domiciliada 
Subdistrito - SP, fi lha de Wilbert Surpris e de Bernadette Baptiste.

O pretendente: THALES BERTINATO DE SOUZA, solteiro, desempregado, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 04/02/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Americo José de Souza e de Selma Bertinato da Rocha Souza. A pretendente: 
ANA LUIZA MENDES DE ALCANTARA SILVA, solteira, auxiliar administrativo, natural 
de São Paulo - SP, nascida em 22/12/1996, residente e domiciliada Subdistrito - SP, 
fi lha de Luiz Carlos de Alcantara Silva e de Zeneide Belchior Mendes.

O pretendente: RAFAEL ULYSSES DE AZEVEDO, solteiro, médico, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 06/12/1998, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Florencio Francisco de Azevedo Filho e de Maria Helena Silva de Azevedo. A 
pretendente: LUIZA ALVAREZ COSTA, solteira, analista de sistemas, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 12/04/1989, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Luiz 
Carlos Costa e de Marisa Alvarez Costa.

O pretendente: JAMES NICHOLAS PARKES, solteiro, engenheiro de som, natural de 
Aldershot, Inglaterra, nascido em 26/10/1976, residente e domiciliado em Hants, fi lho 
de Clive Parkes e de Rosalind Mary Parkes. A pretendente: SILVIA AKEMI TANIGUCHI 
MACHADO, solteira, professora, natural de São Paulo - SP, nascida em 27/09/1977, 
residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Euripedes Barsanulfo Machado e de 
Julia Reiko Taniguchi Machado.

O pretendente: JOSÉ FERNANDO BADRA OLIVA, divorciado, representante comercial, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 06/01/1970, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de José Roberto Oliva e de Ingrid Badra Oliva. A pretendente: PAULA 
DE DIVITTIS GIRALDI, solteira, advogada, natural de São Paulo - SP, nascida em 
09/02/1972, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Domingos Orlando Giraldi 
e de Lucia de Divitiis Giraldi.

O pretendente: LIU HSIANG HUNG, divorciado, desempregado, natural de Taiwan, China, 
nascido em 15/03/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Liu Chia 
Yen e de Liu Tsai Shu Chen. A pretendente: ANDREIA RAMOS FERNANDES, divorciada, 
farmacêutica, natural de Marília - SP, nascida em 28/07/1982, residente e domiciliada 
Subdistrito - SP, fi lha de Walmir Fernandes e de Maria Vani de Almeida Ramos Fernandes.

O pretendente: FÁBIO FERREIRA FERNANDES, solteiro, músico, natural de Curitiba 
- PR, nascido em 29/11/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Airton Ferreira Fernandes e de Maria das Graças de Oliveira. A pretendente: CLAUDIA 
CAROLINA COELHO MEYER, solteira, corretora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 10/12/1988, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Inacio Meyer e 
de Maria Carolina Coelho Andrade.

O pretendente: HENRIQUE LARENAS FARIA, solteiro, professor, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 05/04/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilson 
Restani Faria e de Pamela Larenas Paz. A pretendente: HELENA ALMEIDA DE LIMA, 
solteira, analista fi nanceira, natural de São Paulo - SP, nascida em 01/03/1995, residente e 
domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Adeildo Ferreira de Lima e de Vilma Almeida de Lima.

O pretendente: AMÉRICO TETSUO MATSUYAMA, solteiro, analista de TI, natural de Miran-
dópolis - SP, nascido em 30/08/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Hiroo Matsuyama e de Yaeko Miyamoto Matsuyama. A pretendente: JULIANA MORIMOTO, 
solteira, fi sioterapeuta, natural de São Paulo - SP, nascida em 19/02/1988, residente e 
domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Enio Morimoto e de Heiko Julia Yamasato Morimoto.

O pretendente: RODRIGO BENITEZ, divorciado, administrador de empresas, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 01/03/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Severo Benitez e de Zambila Sorana Benitez. A pretendente: NATÁLIA PERES 
MARTINEZ, solteira, médica, natural de São Paulo - SP, nascida em 28/05/1980, residente 
e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Martinez Filho e de Marilise Peres Martinez.

O pretendente: ISAC ALEXANDRE DA SILVA, solteiro, encarregado de obras, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 23/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistri-
to - SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Lúcia de Fatima Jerônimo Santos Silva. 
A pretendente: MARIA FLÁVIA IWAI, solteira, arquiteta, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 11/08/1984, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Eidi Iwai e 
de Sonia Miyasiro Iwai.

O pretendente: FRANCEN BLANC, solteiro, ajudante de marcenaria, natural do Haiti, 
nascido em 05/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Frankel 
Blanc e de Gertha Jean Baptiste. A pretendente: MYRLENE MONDESIR, solteira, este-
ticista, natural do Haiti, nascida em 04/02/1989, residente e domiciliada Subdistrito - SP, 
fi lha de Mondesir Mondesir e de Magalie Louis.

O pretendente: DIOGO HENRIQUE ALBUQUERQUE, solteiro, analista de sistemas, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 23/06/1990, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Abel Cesar Albuquerque e de Aparecida do Horizonte Albuquerque. 
A pretendente: JULYANNA DE MELO VEIGAS, solteira, analista de projetos, natural de 
São Paulo - SP, nascida em 24/03/1992, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha 
de Waldemir Viegas e de Maria Cecilia de Melo Viegas.

O pretendente: KAYO FILIPE OLIVEIRA MAGRINI SILVA, solteiro, programador, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 11/11/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Francisco Carlos da Silva e de Eliane de Oliveira Magrini Silva. A pretendente: 
VIVIANE FONSECA ROCHA, solteira, estudante, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 05/04/1998, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Rocha da Silva 
e de Selma Fonseca Rocha da Silva.

O pretendente: KEVIN KEN NAKAMOTO, solteiro, bancário, natural de Gushikawa, 
Okinawa, Japão, nascido em 12/02/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Celso Nakamoto e de Rita de Cassia Feitosa Nakamoto. A pretendente: CÁS-
SIA DE JESUS DA SILVA, divorciada, bancária, natural de São Paulo - SP, nascida em 
17/01/1987, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Zacarias Alencar da Silva e 
de Carminda Maria de Jesus da Silva.

O pretendente: GERSON SOARES DE ANDRADE, solteiro, operador de CNC, natural de 
Guarulhos - SP, nascido em 21/01/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Durvalino Soares de Andrade e de Aparecida Martins de Andrade. A pretendente: 
MARCIA APARECIDA DE SOUZA, solteira, analista de recursos humanos, natural de 
Guarulhos - SP, nascida em 23/02/1979, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha 
de Juraci Pedro de Souza e de Maria Helena Alves de Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Segundo o relatório en-
tregue pelo Estudo para 
a Defesa dos Direitos da 

Mulher (Demus) ao promotor 
Luis Landa, 211 mil mulheres 
receberam informações incom-
pletas sobre o processo e as 
consequências da ligadura de 
trompas. Mais 25 mil que pas-
saram pelo procedimento não 
sabiam que ele era irreversível.

As estimativas têm como 
base o estudo Política de es-
terilizações com informações 
incompletas: Peru 1995-2000, 
do economista Silvio Rendon, 
da Universidade de Nova York, 
e as investigações de Camila 
Gianella, do Instituto CHR Mi-
chelsen da Noruega. O Demus 
afi rma que o relatório contém 
provas que não tinham sido 
consideradas até então pelos 
promotores para mostrar o 
caráter irregular ou forçado 
das esterilizações, como por 
exemplo o considerável número 
de procedimentos feitos em 
mulheres menores de 25 anos, 
analfabetas e indígenas.

De acordo com os dados do 
relatório, 11% das mulheres 
esterilizadas entre 1995 e 2000 

Ex-presidente peruano, Alberto Fujimori.

ONGs acusam Fujimori de ter esterilizado 
236 mil mulheres irregularmente

Um grupo de coletivos sociais e ONGs pediu à Promotoria do Peru para acusar o ex-presidente 
Alberto Fujimori, atualmente preso, por crimes contra a humanidade, por ter esterilizado de maneira 
inadequada ou forçada mais de 236 mil mulheres durante seu governo

Programa Nacional de Saúde 
Reprodutiva e Planejamento 
Familiar 1990-2000. A Defen-
soria do Povo constatou que 
foram feitas 272.028 opera-
ções de ligadura de trompas e 
22.004 vasectomias entre 1996 
e 2001, quase todas em pessoas 
de classes baixas e de regiões 
rurais. Não se sabe quantas 
foram feitas de modo irregular.

Do total, mais de 2 mil 
mulheres denunciaram que 
foram esterilizadas sem con-
sentimento ou sem ser devi-
damente informadas sobre o 
procedimento. A Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) determinou 
que o número de mulheres 
afetadas é muito alto e que pelo 
menos uma delas morreu em 
consequência dessas práticas. 
Fujimori cumpre pena de 25 
anos de prisão por violações 
de direitos humanos, como 
autor imediato, com domínio do 
fato, dos massacres de 1991 e 
1992, quando 25 pessoas foram 
mortas pelo grupo paramilitar 
Colina, e pelo sequestro de um 
empresário e um jornalista em 
1992 (Agência EFE).
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tinha menos de 25 anos, idade na 
qual a ligadura de trompas não 
é recomendada como método 
contraceptivo. Entre as indíge-
nas, o percentual é de 15,6%. A 
ONG responsabilizou Fujimori 
por enviar ao Congresso a Lei 
Nacional de População de 1996, 
que descriminalizava as ligadu-
ras de trompas e as vasectomias 
como método contraceptivo, 
o que permitiu que só no ano 
seguinte fossem realizadas no 
país 100 mil esterilizações.

A diretora do Demus, María 

Ysabel Cedano, fez críticas a 
Landa. Segundo ela, já se pas-
saram nove meses desde que 
as denúncias foram feitas e não 
houve um pronunciamento do 
promotor. “Existem evidências 
sufi cientes para que o Ministério 
Público o denuncie, e o Poder 
Judicial examine e julgue”, disse 
ela durante entrevista coletiva, 
acompanhada por um grupo de 
mulheres que se declaram víti-
mas de esterilizações forçadas.

Esses procedimentos ocor-
reram dentro da execução do 

O excesso de legislação no Brasil e sua 
constante mudança provoca uma enorme 
insegurança jurídica, devido ao aumento 
da burocracia, judicialização de todos os 
temas e o constante confl ito entre os Po-
deres Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Segundo o estudo realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Planejamento e Tributação- 
IBPT, nesses 29 anos da Constituição Fe-
deral de 1988, completados hoje (5), foram 
editadas quase 5,7 milhões de normas, uma 
média de 798 normas editadas por dia útil.

O levantamento ainda detectou que em 
matéria tributária, foram editadas 377.566 
normas, neste apanhado são mais de 1,92 
normas tributárias por hora (dia útil). 
Nesses 29 anos, houve 16 emendas cons-
titucionais, além de 

inúmeros tributos que foram criados, 
como CPMF, COFINS, CIDES, CIP, CSLL, 
PIS Importação, COFINS Importação, ISS 
Importação. 

A pesquisa apontou que foram majorados 
praticamente todos os tributos, em média 
cada norma tem 3 mil palavras. O termo 
“direito” aparece em 22% das normas 
editadas, Saúde, Educação, Segurança, 
Trabalho, Salário e Tributação são temas 
que aparecem em 45% de toda a legislação. 
No entanto, somente 4,13% das normas 
editadas no período não sofreram nenhu-
ma alteração, o que mostra sua extrema 
complexidade.

Nunca a nossa Constituição Federal 
esteve tão em evidência como nestes últi-
mos anos, o Impeachment da Presidente, 
autoridades sendo processadas e presas, 
judicialização de praticamente todos os 
temas relevantes da vida nacional e claro 
confl ito entre os Poderes. A CF/1988 foi 
muito modifi cada através de emendas 
constitucionais e ampliada com a edição 
de Leis Complementares, gerando insegu-
rança jurídica e prejudicando a escolha do 

nosso País para investimentos.
“Há a necessidade de se fazer uma com-

pilação de todas as normas, por assunto, 
visando excluir as que são confl itantes e 
confl ituosas, e muitas vezes editadas sem 
qualquer qualidade legislativa. O excesso 
de legislação constatado no estudo quebra 
a harmonia entre os poderes, que é cláusula 
pétrea, prevista em nossa Carta Magna, 
artigo 2º”, afi rma o Presidente do Conselho 
Superior e Coordenador de Estudos do 
IBPT, Gilberto Luiz do Amaral.

“Ao completarmos 29 anos da promulga-
ção de nossa CF, produzimos esse estudo, 
e constatamos que a grande quantidade de 
normas, infelizmente de baixa qualidade, 
tem provocado confl ito entre os pode-
res constituídos e insegurança jurídica, 
prejudicando os investimentos no País, e 
consequentemente o desenvolvimento da 
nossa economia, afi rma João Eloi Olenike, 
Presidente Executivo do IBPT”.

Excesso de legislação provoca confl ito entre os poderes


