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“Os grandes 
navegadores 
devem sua 
reputação aos 
temporais e 
tempestades”.
Epicuro (341/271 a.C.)
Filósofo grego

BOLSAS
O Ibovespa: +0,51% Pontos: 
76.591,08 Máxima de +0,69% 
: 76.730 pontos Mínima de 
-0,25% : 76.012 pontos Volu-
me: 18,85 bilhões Variação em 
2017: 27,17% Variação no mês: 
3,09% Dow Jones: +0,7% Pontos: 
23.157,60 Nasdaq: +0,01% Pon-
tos: 6.624,22 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1674 Venda: R$ 3,1679 
Variação: +0,16% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,24 Venda: R$ 3,34 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1667 Venda: R$ 
3,1673 Variação: -0,3% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1270 
Venda: R$ 3,3130 Variação: 
+0,09% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,62% ao 
ano. - Capital de giro, 11,08% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.283,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,25% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,150 
Variação: -1,79%.

bro) Cotação: R$ 3,1775 Variação: 
+0,41% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,1794 Venda: US$ 1,1794 
Variação: +0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7360 Venda: R$ 
3,7380 Variação: +0,43% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6800 Ven-
da: R$ 3,8900 Variação: +0,34%.

+0,47% Pontos: 76.585 Máxi-
ma (pontos): 76.700 Mínima 
(pontos): 76.000. Global 40 
Cotação: 926,950 centavos de 
dólar Variação: -0,2%.

Em protesto contra a 
mudança nas regras de 
fi scalização e combate 

ao trabalho análogo à escravi-
dão e ao que classifi cam como 
uma tentativa de “esvaziamen-
to” de suas atribuições, fi scais 
do trabalho de pelo menos 17 
estados decidiram suspender 
as ações de vigilância até que o 
Ministério do Trabalho revogue 
a Portaria 1.129.

Segundo o presidente do 
Sinait, Carlos Fernando da 
Silva Filho, os coordenadores 
estaduais das 17 unidades da 
federação em que a categoria 
aprovou a suspensão da fi sca-
lização notifi caram o Ministério 
do Trabalho ontem (18). O 
ministério, no entanto, afi rma 
ainda não ter sido ofi cialmente 

     

Fiscais suspendem ações 
de vigilância contra trabalho 
escravo em 17 estados

informado sobre protestos ou 
paralisações. “Vão ser concluídas 
apenas algumas operações que já 
estavam em curso ou prestes a 
ser defl agradas. Todas as demais 
fi scalizações vão ser paralisadas 
até que o ministro revogue esta 
portaria absurda”, declarou Silva 
Filho.

Para os fi scais, as novas re-
gras para a caracterização de 
trabalho análogo ao escravo e 
para atualização do cadastro de 
empregadores que tenham sub-
metido pessoas a essa condição 
(a chamada lista suja do trabalho 
escravo) interferem no trabalho 
de fi scalização, gerando maior 
insegurança para os auditores 
exercerem seu trabalho. Entre 
as mudanças, está a previsão de 
que só o ministro do Trabalho 

pode incluir na chamada Lista 
Suja do Trabalho Escravo os 
nomes dos que submeterem pes-
soas às condições semelhantes 
à escravidão. Antes, a inclusão 
dos empregadores fl agrados e 
a divulgação da lista era feita 
pelos técnicos.

Enquanto o artigo 149 do 
Código Penal classifi ca como 
crime submeter alguém a rea-
lizar trabalhos forçados ou a 
cumprir jornadas exaustivas 
em condições degradantes de 
trabalho, a portaria exclui a 
possibilidade do fi scal autuar ao 
fl agrar trabalhadores expostos 
à condições degradantes ou 
jornadas exaustivas caso não 
fi que confi gurada restrição a 
sua liberdade de ir e vir. Ou seja, 
segundo a portaria ministerial, 

Para os fi scais, as novas regras interferem no trabalho de fi scalização, gerando maior

insegurança para os auditores exercerem seu trabalho.

a escravidão se caracterizaria 
apenas pela coação ou cerce-
amento da liberdade de ir e 
vir, patente quando se verifi ca 
a presença de seguranças 
armados para limitar a movi-
mentação dos trabalhadores ou 

pela apreensão de documentos.
“O ministro não pode interfe-

rir assim no trabalho dos fi scais. 
Como a legislação estabelece 
que nenhum servidor está 
obrigado a cumprir uma ordem 
ilegal, estamos seguros quanto 

ao acerto da paralisação”, 
disse Silva Filho. Procurado, 
o ministério informou que 
não foi “ofi cialmente” comu-
nicado sobre paralisações ou 
protestos de auditores fi scais 
do trabalho (ABr). 

O número de trabalhadores 
ocupados em empreendimen-
tos de grande porte (com 
50 trabalhadores ou mais) 
caiu 29% em relação a 2015. 
A informação é do primeiro 
módulo da Pnad Contínua 
2012-2016, divulgado ontem 
(18) pelo IBGE. A publicação 
indica ainda que 26% da popu-
lação ocupada trabalhava em 
empreendimentos de grande 
porte em 2016. Em 2012, eram 
no total 72,4 milhões pessoas 
ocupadas, número que saltou 
para 75 milhões em 2015, vindo 
posteriormente a cair para os 
73,7 milhões do ano passado – o 
último ano da pesquisa.

O percentual daqueles que 
trabalhavam em empreen-
dimentos de pequeno porte 
(com até 5 pessoas) subiu de 
48,1% para 50,1% entre 2015 
e 2016. “Nesse período em que 
nós observamos, por exemplo, 
queda na ocupação da indústria 
– até mesmo as de grande porte 
tiveram dispensas de trabalha-
dores –, os empreendimentos 

Em 2016, 26% da população 

trabalhava em empresas de 

grande porte.

O presidente Michel Temer 
sancionou a lei que prevê o cál-
culo anual do Produto Interno 
Verde (PIV), o chamado “pa-
trimônio ecológico nacional”. 
Para o cálculo do PIV, devem 
ser consideradas iniciativas 
nacionais e internacionais se-
melhantes de forma que seja 
possível a convergência com 
sistemas de contas econômicas 
ambientais adotados em outros 
países. Assim, será possível 
fazer comparação, como ocorre 
com o PIB.

A ONU recomenda que no 
cálculo desse tipo de índice 
sejam considerados fl orestas, 
combustíveis fósseis, áreas 
agrícolas e reservas minerais. A 
lei estabelece que a metodologia 
para o cálculo do PIV deverá 
ser amplamente discutida com 
a sociedade e as instituições 
públicas, incluindo o Congresso, 
antes de um sistema de contas 
econômicas ambientais ser ofi -
cialmente adotado no Brasil. O 
IBGE fi cará responsável por di-
vulgar o PIV anualmente (ABr). 

PIB verde calcula o patrimônio ecológico nacional.

Entre os profi ssionais que 
concluíram o ensino superior 
nos últimos dois anos, a maior 
parte recebe salário inferior a 
R$ 3 mil, segundo levantamen-
to divulgado ontem (18), pelo 
Sindicato das Mantenedoras de 
Ensino Superior (Semesp). A 
pesquisa aponta ainda a desva-
lorização da 
licenciatura 
- enquanto 
50% dos pro-
fi ssionais dos 
cursos de ba-
charelado re-
cebem abaixo 
de R$ 3 mil, 
na licenciatu-
ra o percentual sobe para 88%.

Para Rodrigo Capelato, di-
retor do Semesp, a diferença 
salarial entre aqueles que estu-
daram em rede pública e par-
ticular não é substancial entre 
recém-formados. Segundo ele, 
o grande desafi o dos cursos de 
graduação é elevar a renda de 
quem já trabalha e estuda para 
melhorar de vida. “As pessoas 
estão se formando e os salários 
não estão subindo”, explicou.

A normalização da operação de 
produção nas plataformas FPSOs 
Cidade de Itaguaí e Cidade de Ma-
ricá, ambas operando no Campo 
de Lula, no pré-sal da Bacia de 
Santos, levou ao aumento na pro-
dução de petróleo e gás natural 
no mês de setembro nos campos 
do país operados pela Petrobras. 
Em nota divulgada ontem (18), a 
companhia informa ainda que as 
duas FPSOs (unidades fl utuantes 
de produção, armazenamento e 
transferência de petróleo e gás 
natural) estavam em parada 
programada para manutenção.

Com a volta à operação dessas 

duas unidades, a produção de 
petróleo e gás natural na área 
do pré-sal nos campos operados 
pela Petrobras (parcela própria 
e dos parceiros) cresceu 6,6% 
em relação a agosto, atingindo 
1,68 milhão de barris de óleo 
equivalente. A produção média 
de petróleo no país foi de 2,17 
milhões de barris por dia (bpd), 
volume 2,8% superior ao de 
agosto; enquanto a produção de 
gás natural no Brasil, excluído 
o volume liquefeito, foi de 81,5 
milhões de metros cúbicos por 
dia (m³/d), 2% acima da extração 
do mês anterior (ABr).

Pai Nosso em escolas
O juiz titular da 4ª Vara Cível 

de Barra Mansa, Antônio Augusto 
Balieiro, atendeu a um pedido 
de liminar do Sindicato dos Pro-
fi ssionais da Educação (Sepe) e 
suspendeu a obrigatoriedade da 
oração do Pai Nosso em todas as 
escolas municipais de Barra Mansa, 
no sul fl uminense. A decisão dá 24 
horas para a prefeitura suspender a 
ordem e estipula multa diária de R$ 
10 mil em caso de descumprimento.
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FHC: “portaria sobre 
trabalho escravo é 
desastrosa”

São Paulo - O ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
usou as redes sociais ontem 
(18) para aumentar o coro 
dos que criticam duramente a 
portaria do Ministério do Tra-
balho, que difi culta a punição 
de empresas que submetem 
trabalhadores a condições 
degradantes e análogas à es-
cravidão. Para FHC, a medida 
é desastrosa e implica um 
retrocesso inaceitável. E pede 
que Temer revogue a portaria.

“Considero um retrocesso 
inaceitável a portaria que limita 
a caracterização do trabalho 
escravo à existência de cárcere 
privado. Com isso, se desfi gu-
ram os avanços democráticos 
que haviam sido conseguidos 
desde 1995, quando uma co-
missão do próprio ministério se 
pôs a fi scalizar ativamente as si-
tuações de superexploração da 
força de trabalho equivalentes 
à escravidão”, diz FHC em sua 
página pessoal no Facebook. 
“Espero que o presidente da 
República reveja esta decisão 
desastrada” (AE).

Número de trabalhadores em empresas 
de grande porte cai 29% em um ano

nas demais regiões. Em relação 
ao percentual de ocupados em 
empreendimentos com 50 ou 
mais pessoas, o Sudeste foi 
a região com maior percen-
tual (31,8%) e o Norte, com 
o menor, 14,7%. A pesquisa 
constatou também o aumento 
da formalização do emprego 
via CNPJ. Segundo os dados de 
2016, 18,9% dos trabalhadores 
por conta própria e 82% dos 
empregadores estavam em 
empreendimentos registrados 
no CNPJ . Em 2012, os percen-
tuais eram de 14,9% e 75,6%, 
respectivamente.

A pesquisa aponta também 
que a formalização profi ssional 
é maior entre as mulheres. Em 
2016, o percentual de mulheres 
que trabalhavam por conta 
própria em empreendimentos 
com CNPJ era de 20,3%, ante 
18,2% dos homens. Já as em-
pregadoras formalizadas eram 
86,1% no mesmo ano, enquanto 
os homens empregadores for-
malizados chegavam a 80,2% 
(ABr).

de menor porte estavam sendo 
formados absorvendo pessoas 
ocupadas”, ressaltou a pes-
quisadora do IBGE Adriana 
Beringuy.

O percentual de pessoas 
ocupadas em empresas de 
pequeno porte foi maior nas 
Regiões Norte e Nordeste que 

Sancionada lei do cálculo 
do Produto Interno Verde

O Presidente da Eletrobras, 
Wilson Ferreira Júnior, pa-
lestrou sobre o processo de 
privatização da companhia para 
associados da ADVB, diversos 
empresários e autoridades 
ontem (18) no Círculo Militar 
de São Paulo. Com o tema “O 
Sistema Elétrico Brasileiro e 
os Impactos da Privatização 
da Eletrobras”, Ferreira Jú-
nior falou sobre o momento 
de reconstrução pelo qual a 
companhia está passando.

“O setor tem um conjunto de 
desafi os e o processo de evolução 
tem de ser feito para o bem da po-
pulação, a fi m de gerar soluções 
para esses problemas”, salien-
tou. “Existem melhoramentos e 
o objetivo é criar uma corporação 
voltada para o crescimento e 
para não aumentar a conta de 
luz do brasileiro”.

Também traçou um perfi l 
da companhia e falou sobre os 
planos para o próximo ano. “A 
Eletrobrás pretende investir R$ 
15 bilhões nos próximos quatro 
anos”, comentou.

O presidente da Eletrobras 
também falou sobre o impacto da 

Presidente da Eletrobras, 

Wilson Ferreira Júnior.
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Eletrobras: democratização 
do capital e o crescimento

MP de renovação de concessões 
para reduzir o preço da energia, 
que acarretou uma perda de 20% 
da receita líquida da companhia. 
“A Eletrobras entrou em crise, 
acumulando um prejuízo de 
R$ 31 bilhões no período en-
tre 2012 e 2015.  Governança 
e gestão ineficazes; mais da 
metade dos empreendimentos 
estão em atraso; taxas internas 
de retorno das SPEs abaixo do 
esperado do plano de negócios; 
baixa performance operacional 
e endividamento elevado”. Res-
saltou ainda que a dívida subiu 
15% nos últimos dois anos.

Cresceu a produção de 
petróleo e gás em setembro

Maioria que conclui 
ensino superior ganha 

salário abaixo de R$ 3 mil
A maioria dos alunos ainda se 

matricula em carreiras clássicas 
do bacharelado, 40% optam por 
direito, administração, enge-
nharias e ciências sociais. Na 
comparação entre os salários, os 
engenheiros têm os de melhor 
renda: 32,1% ganham entre R$ 
3 mil e R$ 5 mil, sendo que 10% 

recebem de R$ 
10 mil a R$ 15 
mil. Entre os 
formados em 
administração, 
15,99% en-
contram-se na 
faixa salarial 
entre R$ 3 mil 
e R$ 5 mil.

A pesquisa também indicou 
que 38% entre aqueles que res-
ponderam que não trabalham 
dedicam-se à pós-graduação. 
Já 12% estão fazendo outro 
curso de graduação e 48,3% 
não têm ocupação. Egressos de 
entidades privadas e públicas 
concordam que as instituições 
de ensino precisam fazer mais 
parcerias com empresas, inves-
tir em aulas práticas e fomentar 
estágios (ABr). 
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OPINIÃO
Por que as empresas 

perdem seus
maiores talentos? 

Diversos gestores já 

fi caram perplexos 

quando algum de seus 

melhores funcionários 

pediram demissão

Perder um braço direito, 
aquele funcionário que 
sempre esteve nos seus 

20%, não é algo prazeroso. 
Mais preocupante do que isso: 
geralmente estas perdas não 
são silenciosas, são acompa-
nhadas por tentativas de cha-
mar atenção para algo que não 
está dando certo na empresa. 
O que a maioria dos gestores 
pensa é que o motivo principal 
dessas saídas é o salário, mas 
raramente essa é realmente a 
razão fundamental. 

Para os top talentos, o de-
senvolvimento profi ssional e 
de carreira vem em primeiro 
lugar. Alguns motivos reais 
para essa perda podem ser:

1. O funcionário não 

sente-se valorizado - Mais 
uma vez, reconhecimento não 
se trata de dinheiro. Se você 
olhar a pirâmide de Maslow 
sob a ótica do trabalho, neces-
sidade de auto-estima e de auto 
realização são as duas maiores 
carências do ser humano. Se 
você não reforça por meio 
de gestos, elogios ou aquele 
email inesperado dizendo um 
“parabéns” por um serviço bem 
realizado, você vai falhar na 
retenção destes top talentos. 
Não é necessário de bônus 
fi nanceiro para reconhecimen-
to, afi nal palavras são de graça 
e os efeitos são poderosos.

2. O funcionário não tem 

visão de futuro - É muito 
comum que grandes talentos 
desanimem de seu trabalho 
por se sentirem estagnados, 
não desejarem fazer a mesma 
atividade pelos próximos anos 
ou por acharem que a empresa 
chegou no limite do cresci-
mento. Eles querem mais 
aspirações, mais desafi os, mais 
oportunidades de crescimento 
e aprendizado. Visões vagas 
sobre estratégia e futuro da 
empresa impactam negativa-
mente nestes profissionais, 
então converse sobre as suas 
aspirações. Procure formas de 
incentivo para projetos desa-
fi adores, cursos e eventos que 
mantenham seu top talento em 
movimento.

3. Seus líderes se apro-

priam e escondem seus ta-

lentos - Sabe aqueles líderes 
que se apropriam de ideias dos 
membros da equipe? Invaria-
velmente, líderes fracos es-
condem os talentos da equipe 
para seus superiores, sempre 
ofuscando a existência e o valor 
destes. São líderes fracos. Ser 

colocado nessa posição de infe-
rioridade quando seu trabalho 
é o que destaca a equipe é um 
motivo mais do que justo para 
querer sair. Fique atento aos 
gestores de sua empresa e sem-
pre perceba por conta própria 
o trabalho de seus funcionários 
em particular.

4. O funcionário leva tra-

balho para casa - Aquele seu 
funcionário que sempre fi ca até 
mais tarde, responde emails 
aos fi nais de semana e sem-
pre está disponível para algo 
relacionado ao profissional 
pode estar fi cando fadigado. 
Não abuse e não torne comum 
essa prática de usar da boa 
vontade de seu funcionário 
fora do ambiente do trabalho. 
Líderes precisam conter sua 
ansiedade também. Essa tarefa 
realmente precisa ser feita a 
noite, nos fi nais de semana, 
no meio de um feriado? É re-
almente urgente e tal demanda 
vai fazer alguma diferença se 
for feito na segunda-feira ao 
invés do domingo? Então deixe 
para o horário em que ambos 
estão comprometidos com o 
trabalho.

5. Conquistas não são 

celebradas - Metas batidas, 
um resultado inesperado super 
positivo, empresa crescendo 
mais do que o previsto… A 
maioria das empresas tratam 
estes acontecimentos como 
obrigação, sem elevar isto a 
uma conquista passível de 
celebração, tornando-se cha-
tas e não inspiradoras metas 
alcançadas. O reforço positivo 
e comemorar vitórias é sempre 
prazeroso e faz com que os 
funcionários sintam-se parte 
da empresa de verdade, sintam 
que estão trabalhando com um 
propósito.

Por último, um dos motivos 
da saída de top talentos são 
as ofertas de trabalho. Sim, 
grandes funcionários são asse-
diados por outras empresas o 
tempo todo. Fique ciente que 
seu top funcionário respon-
derá positivamente em um 
contato para uma nova pro-
posta se um dos pontos acima 
estiverem faltando para sua 
auto-realização profi ssional. 

Perder os melhores funcio-
nários de sua equipe pode ser 
a fagulha que faz com que seu 
negócio desande. Não deixe 
que ela se torne fogo valori-
zando cada um dos top talentos 
por tudo que ele pode oferecer.

(*) - É CMO e co-fundador do Celcoin 
(www.celcoin.com.br) aplicativo 

de serviços fi nanceiros para 
quem não possui conta em banco. 
Executivo de Marketing com MBA 

em Administração de Negócios do 
Varejo pela FIA-USP e certifi cação 
em Practitioner em Programação 

Neurolinguística.

Adriano Meirinho (*)
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Após dois meses seguidos de crescimento, a ativi-
dade econômica registrou queda em agosto. O Índice 
de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
dessazonalizado (ajustado para o período) teve queda 
0,38%, em agosto, segundo dados divulgados ontem 
(18). Na comparação com agosto de 2016, houve 
crescimento de 1,64% (sem ajuste para o período). 

Em 12 meses encerrados em agosto, o indicador 
teve retração de 1,08%. No ano, até agosto, houve 
crescimento de 0,31%. O IBC-Br é uma forma de 

avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e 
ajuda o BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic. O índice incorpora informações sobre 
o nível de atividade dos três setores da economia: 
indústria, comércio e serviços e agropecuária, além 
do volume de impostos. 

O indicador foi criado pelo BC para tentar antecipar, 
por aproximação, a evolução da atividade econômica. 
Mas o indicador ofi cial é o Produto Interno Bruto, 
calculado pelo IBGE (ABr). 

Café produzido 
em Honduras 
foi eleito o 
melhor do 
mundo

O café é uma das bebidas 
mais populares do mundo, e sua 
melhor versão vem diretamente 
de Honduras, segundo o júri da 
2ª edição do prêmio Ernesto Illy 
International Coffee, realizado 
pela marca italiana. A premia-
ção é considerada o “Oscar” dos 
cafés e foi entregue em uma 
cerimônia em Nova York, nos 
Estados Unidos. 

Para decidir o vencedor, 
o júri analisou os cafés de 
outros oito países: Brasil, Co-
lômbia, Costa Rica, Etiópia, 
Guatemala, Índia, Nicarágua e 
Ruanda. O melhor não deveria 
ter somente um ótimo sabor, 
mas também ser produzido de 
forma sustentável. Os grãos do 
café de Honduras premiado no 
evento vieram da safra de José 
Abelardo Díaz Enamorado, que 
foi elogiado pelo CEO da marca 
italiana, Andrea Illy.

“É uma honra e um prazer 
reconhecer o sucesso de Díaz 
Enamorado e de todos os nos-
sos fi nalistas, por produzirem 
café da mais alta qualidade 
no mundo através de métodos 
sustentáveis”, disse (ANSA).

Em 12 meses, Amazônia perdeu área de fl oresta equivalente a 

quatro vezes a cidade de São Paulo.

Apesar da queda, 6.624 
km² de fl oresta foram 
devastados no período, 

o equivalente a quatro vezes 
a cidade de São Paulo. Os 
estados do Pará e de Mato 
Grosso tiveram as maiores áreas 
desmatadas, com 2.413 km² e 
1.341 km² de fl oresta a menos, 
respectivamente. 

No entanto, na comparação 
com o período anterior (agosto 
de 2015 e julho de 2016), os 
dois registraram redução no 
destamatamento, de 19% no 
caso do Pará e 10% em Mato 
Grosso. Já o estado com menor 
área desmatada foi o Tocan-
tins, com 26 km² e redução de 
55% em relação aos 12 meses 
anteriores.

De acordo com o Inpe, em 
relação a 2004, quando foi 
lançado o Plano para Prevenção 
e Controle do Desmatamento 
da Amazônia, a devastação do 

Após críticas de Trump, número ainda maior de jogadores 

realizou manifestações antes das partidas da NFL.

A National Football League 
(NFL) decidiu ontem (18) que 
os jogadores da principal liga 
de futebol americano do país 
podem se ajoelhar durante 
a execução do hino nacional 
sem sofrer nenhuma punição. 
O posicionamento foi tomado 
após uma reunião em Nova York 
entre os representantes das 32 
equipes que disputam a NFL. 

A medida da entidade, que 
administra a liga esportiva mais 
popular dos EUA, contraria o 
desejo do presidente Donald 
Trump, que pediu para os ti-
mes da NFL demitirem atletas 
que protestassem durante o 
hino. Em resposta à decisão 
da National Football League, 
o republicano escreveu em sua 
conta no Twitter que a medida 
é uma “total falta de respeito” 
pelos Estados Unidos.

O padrão Poupatempo de atendimento mantém aprovação 

recorde, com 99% de ótimo e bom.

O maior programa de des-
burocratização da história do 
Brasil, criado em 1997 pelo 
ex-governador Mario Covas, 
comemora 20 anos amanhã 
(20). Desde a abertura da 
primeira unidade, na Sé, o 
Poupatempo já prestou mais 
de 565 milhões de atendimen-
tos. Hoje, o programa tem 71 
unidades fi xas no Estado e 
uma unidade móvel que aten-
de comunidades da periferia 
da Grande São Paulo. 

O conceito do programa de 
governo é o de atender a todos 
os cidadãos, sem distinção, em 
um mesmo espaço, com efi ci-
ência e cortesia. Com 13,3 mil 
colaboradores, o Poupatempo 
presta em média 185 mil 
atendimentos por dia, ou 4,4 
milhões por mês. Durante o 
período, os postos Poupatem-
po emitiram 52,4 milhões de 
Carteiras de Identidade, 27,5 
milhões de Carteiras Nacio-
nais de Habilitação, 16 milhões 
de Atestados de Antecedentes 

William e Kate 
anunciam data 
de nascimento 
do 3º fi lho

O nascimento do terceiro 
fi lho do príncipe William e da 
duquesa de Cambridge, Kate 
Middleton, acontecerá em abril 
de 2018, informou o Palácio de 
Kensington. Em comunicado, 
Kate se diz “muito feliz” pela 
nova gravidez. No entanto, o 
sexo da criança não foi reve-
lado.

O irmão de George, 4 anos, e 
Charlotte, 2, será o sexto bis-
neto da rainha Elizabeth II e o 
quinto na linha de sucessão. O 
casal real anunciou a gravidez 
em setembro. Na ocasião, ne-
nhum informação foi divulgada, 
apenas que, como nas duas 
primeiras gestações, a duquesa 
estava sofrendo de hiperêmese 
gravídica, que provoca fortes 
náuseas e vômitos. O Palácio 
também anunciou uma visita 
de William e Kate à Noruega e 
Suécia no próximo ano (ANSA).
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Desmatamento na Amazônia 
caiu 16% em 12 meses

O desmatamento na Amazônia caiu 16% entre agosto de 2016 e julho de 2017. Os dados são do 
Inpe e foram divulgados pelos ministros do Meio Ambiente, Sarney Filho, e da Ciência e Tecnologia, 
Gilberto Kassab

uma ação: comando e controle. 
Comando e controle é poder 
de polícia”, disse Sarney Filho 
em entrevista no Palácio do 
Planalto. 

“Quando fi ca constatado que 
há um desmatamento, para lá 
se deslocam os fi scais do Iba-
ma, ICMBio, Polícia Federal e 
aí se dá o combate. Quando os 
desmatadores ilegais sabem 
que a presença do Estado bra-
sileiro está clara, eles diminuem 
suas atividades. E é isso que 
está ocorrendo”, completou 
o ministro do Meio Ambiente. 
Sarney Filho também afi rmou 
que, ao assumir o ministério, os 
orçamentos do Ibama e ICM-
Bio estavam ‘completamente 
defasados’. “Recuperamos o 
orçamento desses órgãos, con-
seguimos adicionalmente mais 
recursos do Fundo Amazônia 
e as operações voltaram como 
jamais vistas” (ABr).

bioma recuou 76%.
Sarney Filho disse que os 

dados de hoje mostram a 
tendência de regressão na 
curva do desmatamento, que, 
segundo ele, se deve a fatores 

como reforço da fi scalização e 
recomposição do orçamento 
dos órgãos ambientais. “O des-
matamento aumenta por uma 
série complexa de motivos, mas 
ele diminui basicamente por 

Poupatempo comemora 20 anos com 
mais de 565 milhões de atendimentos

Criminais e 12,9 milhões de 
Carteiras de Trabalho. 

Em duas décadas de existên-
cia, o padrão Poupatempo de 
atendimento mantém aprova-
ção recorde, com 99% de ótimo 
e bom nas pesquisas com usu-
ários. Em 2017, o Poupatempo 
foi eleito pelo terceiro ano 
consecutivo o ‘Melhor Serviço 

Público de São Paulo’ pelo 
Instituto Datafolha. 

O programa é gerido pela 
Prodesp, empresa de tecnolo-
gia do Governo de São Paulo 
que no ano passado foi eleita 
a melhor empresa da indústria 
digital no ranking ‘Melhores 
& Maiores’ da revista Exame 
(AC/Prodesp). 

NFL autoriza protesto de jogadores 
durante hino

A manifestação silenciosa dos 
jogadores começou no ano pas-
sado, em protesto contra a vio-
lência policial contra minorias 

raciais, mas ganhou uma nova 
proporção após a hesitação de 
Trump em criticar supremacis-
tas brancos (ANSA).

Atividade econômica teve queda de 0,38% em agosto

A Comissão de Meio Ambien-
te da Câmara aprovou proposta 
que estabelece metas de coleta 
e reutilização ou reciclagem de 
produtos eletrônicos de uso 
doméstico e seus componentes. 
Os fabricantes e importadores 
deverão se articular com os 
distribuidores e comerciantes 
para garantir o cumprimento 
das metas, mediante o estabe-
lecimento de pontos de coleta 
para os produtos e compo-
nentes de pequeno porte; e o 
recolhimento nos domicílios 
dos produtos e componentes 
de grande porte. 

Os catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis pode-

rão participar dessas medidas, 
desde que não envolvam mani-
pulação de resíduos perigosos. 
Além disso, os fabricantes e 
importadores terão de pro-
mover campanhas de cons-
cientização do consumidor. 
Os produtos eletroeletrônicos 
destinados ao uso doméstico 
e seus componentes deverão 
ser identifi cados com símbolo 
que expresse a vedação de 
disposição na lixeira ou outro 
tipo de recipiente destinado aos 
resíduos domiciliares comuns. 
A proposta será analisada pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça e, em seguida, pelo 
Plenário (Ag.Câmara).

Reutilização, coleta 
e reciclagem de 

produtos eletrônicos
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Por que apostar na 
área de vendas?

A - Professores Temporários
A Secretaria da Educação de São Paulo reabriu o processo seletivo para 
contratação de professores temporários. Interessados devem procurar 
umas das 91 Diretorias de Ensino e realizar o cadastro. Os candidatos 
atuam em classes Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e Médio em 
substituição a educadores em licença, afastamento, aposentadoria, 
dispensa e exoneração.   A seleção é classifi catória e avalia currículo 
acadêmico e experiência profi ssional. Por isso, além de preencher a 
fi cha de inscrição, é importante a apresentação de documentos que 
comprovem a qualifi cação em: licenciatura, bacharelado ou matriculado 
no último ano da graduação. Originais e cópias do Registro Geral e do 
Cadastro de Pessoas Físicas também são obrigatórios.

B - Estágio em Tecnologia 
A Catho abriu inscrições para o Programa de Estágio em Tecnologia 
para 2018. São 20 vagas disponíveis para atuar em Barueri, destinadas 
a profi ssionais de TI e Internet. Os alunos selecionados participarão das 
atividades da empresa durante um ano e a intenção é que todos sejam 
efetivados após o término do estágio. Os candidatos devem cursar o último 
ano dos cursos de Engenharia da Computação, Ciências da Computação 
e Sistemas de Informação, além de se identifi carem com um ambiente de 
trabalho dinâmico. A seleção é composta por três fases: testes de lógica e 
inglês; entrevista remota para avaliação; e dinâmica de grupo e aplicação 
de provas de conhecimentos específi cos da área de estudo dos candida-
tos. Para mais informações e inscrições acesse: (https://goo.gl/3R2oZL).

C - Festival de Inovação 
A capital paulista recebe, entre os dias 5 e 12 de novembro, a terceira 
edição da São Paulo Tech Week (SPTW). O festival busca reforçar o posi-
cionamento da cidade como hub global de inovação e estimula empresas 
e empresários a utilizarem a semana como plataforma para negócios, 
para exposição de produtos e serviços inovadores e para formar novos 
talentos. A expectativa é que sejam realizados mais de 300 eventos 
focados no futuro da tecnologia, envolvendo cerca de 75 mil pessoas e 
incentivando a geração de negócios e as iniciativas sociais para inclusão 
digital, desenvolvimento e formação de novos talentos. Players impor-
tantes no cenário de inovação, como agências de publicidade, empresas 
de tecnologia, startups e aceleradoras, universidades e ONGs integram a 
lista das organizações esperadas para a realização de atividades durante 
o festival. Saiba mais em (www.saopaulotechweek.com). 

D - Aula de Culinária
Prepare-se para uma tarde de culinária com duas ilustres cozinheiras-
-mirins! O Morumbi Town Shopping recebe Ivana Coelho e Sofi a Bresser, 
ex-participantes do reality show gastronômico MasterChef Junior e 
responsáveis pelas receitas deliciosas do canal “Cenoritas” da Snack, 
rede multiplataforma de canais. Ivana e Sofi a darão uma verdadeira aula 
de gastronomia e vão ensinar os participantes a preparar uma deliciosa 
sobremesa inspirada no Halloween, com toda a habilidade e simpatia 
das cozinheiras. O workshop acontece nesta sexta-feira (20), a partir 
das 17h30, no piso térreo do Morumbi Town Shopping e é totalmente 
gratuito. Para participar, é necessária a inscrição pelo tel. (11) 3740-
6946 ou (sac.morumbitown@gazitbrasil.com).

E - Investir em Portugal
A evolução de Portugal nos setores econômico e turístico nos últimos anos 
consolidou o país como um dos melhores destinos para investimentos, em 
razão das diversas vantagens competitivas. Portugal está no top mundial 
no indicador de facilidade para as relações de comércio internacional. O 
país também ganhou diversos prémios no World Travel Awards 2017, e 
o principal deles - o de melhor destino europeu. Diante desse cenário, a 
FecomercioSP, em parceria com o Consulado Geral de Portugal e a Agência 
para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (Aicep), realiza n o 
próximo dia 26, o fórum ‘Investir em Portugal - Atrativos e Oportunidades 
de Negócios’. Outras informações: (http://www.fecomercio.com.br/evento/
investir-em-portugal-atrativos-e-oportunidades-de-negocios).

F - Ciclo do Crédito
Está chegando mais uma edição do maior pool de eventos do ciclo de 
crédito da América Latina, o CMS Business Revolution 2017 que este ano 
terá como tema principal Transformando o mundo digital em resultados 
reais. Marcado para os próximos dias 23 e 24, no Expo Center Norte, o 
encontro, que chega à sua 13ª edição, contará com três eventos paralelos: 
Fórum Brasil Digital, fórum de Estratégias, Tecnologia e Canais Digitais; 
Finnova, Fórum de Tecnologia e Inovação Financeira; e 13º Congresso 
Nacional de Crédito, Cobrança e Contact Centers. Além disso, para 
esquentar o clima, na parte da manhã do primeiro dia, a sede abre suas 
portas para três workshops de temas variados. O CMS Business Revo-
lution num misto de puro networking, grandes especialistas, as maiores 
empresas do mercado e seus representantes. Para mais informações: 
(http://www.cmseventos.com/2017/brasil/13/).

G - Expedições Inclusivas 
A operadora Grade6 Viagens, focada em alpinismo e trekking, acaba de 
lançar um programa de experiências inclusivas, com objetivo de levar 
defi cientes físicos ou visuais a algumas das montanhas mais altas e famosas 
do planeta. O projeto piloto, feito em parceria com a ONG Associação 
Samaúma, nasceu quando renomados guias de alta montanha levaram 
o defi ciente visual Eduardo Soares ao topo do Monte Elbrus, na Rússia. 
O programa segue o conceito de inclusão reversa, uma ferramenta de 
desenvolvimento humano, já que permite contato próximo com pessoas 
que diariamente transformam suas limitações em caminhos criativos e 
problemas em soluções. Tudo isso provoca uma mudança de olhar e 
foco nas potencialidades, além de gerar cooperação. Sauba mais nos 
sites: (www.expedicoesinclusivas.com) e (www.grade6viagens.com.br). 

H - Vestibular para Poli de Turim 
O colégio Dante Alighieri fechou uma parceria com o Politécnico de Turim, 
uma das universidades mais respeitadas da Itália, para realizar o exame 
de admissão para os cursos de engenharia, design e planejamento terri-
torial da instituição. O exame ocorrerá no próxiumo dia 28 e será aberto 
a todos os brasileiros que tiveram o ensino médio concluído. A inscrição 
pode ser feita por meio de um formulário no site (https://didattica.polito.
it/pls/portal30/sviluppo.pkg_apply.reg istrazione?p_lang=IT) e custa 50 
euros (R$ 184, segundo a cotação atual), pagáveis com cartão de crédito. 
Para quem não fala italiano fl uentemente, será possível optar pelo curso 
ministrado em inglês na universidade. Além disso, os participantes poderão 
concorrer a uma bolsa de estudos concedida pelo programa “TOPoliTO”.

I - Empresas Internacionalizada
A edição 2017 do Ranking das Multinacionais, realizado anualmente 
pela Fundação Dom Cabral, aponta pela quarta vez a Tupy entre as 
principais empresas que atravessaram as fronteiras brasileiras para 
conquistar o mundo. A Tupy se consolidou como player global em 2012, 
quando adquiriu duas plantas no México, e é líder mundial no mercado 
de blocos e cabeçotes de ferro para motores. A empresa conta quatro 
unidades, sendo duas no Brasil (Joinville e Mauá) e duas no México 
(Saltillo e Ramos Arizpe), escritórios comerciais em São Paulo, nos 
Estados Unidos e Europa, e atua em mais de 40 países. Saiba mais em 
(http://www.tupy.com.br/portugues/home/index.php).

J - Transporte Metroferroviário
A NT Expo - 20ª Negócios nos Trilhos, principal encontro de negócios do 
setor de transporte metroferroviário da América Latina, acontece de 7 a 
9 de novembro, das 13 às 20 horas, no Expo Center Norte. O evento irá 
reunir os mais renomados fornecedores, formadores de opinião e players 
dos segmentos de carga e passageiro, nacionais e internacionais. O evento 
consolidou-se como plataforma de geração de negócios, networking e me-
lhores práticas. Simultânea à feira de negócios, serão apresentadas uma 
série de palestras com base em três macrotemas - Infraestrutura Ferroviária, 
Manutenção e Inovação. A agenda ofi cial está no site (http://ntexpo.com.br).

A - Professores Temporários
A Secretaria da Educação de São Paulo reabriu o processo seletivo para 

D - Aula de Culinária
Prepare-se para uma tarde de culinária com duas ilustres cozinheiras-

Mesmo com a crise 

econômica que alastra 

o país, o mercado de 

vendas  está sempre em 

movimento e apresenta 

muitas oportunidades 

comerciais e também 

profi ssionais

Afinal, independente-
mente do cenário, as 
empresas precisam ven-

der seus produtos e serviços 
e têm na área de vendas o 
único meio para trazer receita 
concreta, enquanto todas as 
outras áreas demandam gastos 
e investimentos.

Mas como se tornar um ven-
dedor profi ssional? 

Para atuar na área, não é 
preciso ter uma graduação, 
até porque não temos univer-
sidades com cursos voltados 
para essa carreira. Porém é 
preciso – e muito - buscar trei-
namento e formação em esco-
las especializadas em fornecer 
conteúdo e, principalmente, 
ferramentas práticas, onde se 
obtém capacitação sobre os 
quatros pilares fundamentais 
para sustentar a carreira do 
vendedor: Indicadores de Re-
sultados, Processo de Vendas, 
Competências em Vendas e 
Fatores Motivacionais.

Como encontrar o seu es-
paço dentro de uma equipe 
comercial? A área de vendas 
precisa bater metas, as em-
presas precisam vender para 
alavancar ou para manter os 
resultados e, para isso, todas 
elas possuem uma área de 
vendas, em qualquer que seja o 
segmento. Ou seja, as equipes 
comerciais sempre vão preci-
sar do vendedor e o leque de 

atuação segue muito grande 
para ele. 

Além disso, a relação com 
clientes dá espaço a profi ssio-
nais dos mais diversos perfi s, 
como os vendedores hunters 
(caçadores), qualifi cados para 
conquistar novos clientes, e os 
farmers (fazendeiros), treina-
dos para rentabilizar a carteira 
e vender mais para o mesmo 
cliente. Esses são apenas dois 
exemplos de atuação na área 
comercial, que, inclusive, têm 
níveis de esforço diferentes e 
requer habilidades distintas.

E por que apostar em seguir 
carreira no mundo das vendas? 
Embora pouca gente acredite, 
há mais vendedores ricos do 
que médicos ricos. Um bom 
vendedor, com certa experi-
ência e ocupando um cargo 
de especialista com muitos 
resultados, chega a receber 
mais de R$ 10 mil apenas de 
salário fi xo, sem falar nas co-
missões e bonifi cações. Essas, 
aliás, estão entre as principais 
vantagens da profi ssão, já que 
ele se torna responsável por 
sua remuneração, por defi nir o 
próprio salário de acordo com 
o seu desempenho. 

O momento de retração da 
economia pode ser a oportuni-
dade perfeita para iniciarmos 
uma carreira, buscarmos ca-
pacitação para nos fi rmarmos 
na empresa ou mesmo para 
nos reencontramos dentro da 
profi ssão. Especialmente para 
os bons vendedores, as equipes 
comerciais sempre terão as 
portas abertas e serão capazes 
de proporcionar uma trajetó-
ria de sucesso. Pense nisso e 
aposte no mundo das vendas!

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br).

Mário Rodrigues (*)

Xi Jinping quer continuar as reformas para que a China seja 

uma economia moderna.

O objetivo das “taxas de 
juros e de câmbio de 
serem mais baseados no 

mercado” foi um dos principais 
pontos fi nanceiros de Xi em seu 
discurso de abertura do XIX 
Congresso do PCCh.

Além disso, ele se mostrou 
a favor de fl exibilizar o acesso 
ao investimento estrangeiro, 
abrir os mercados e fortalecer 
a proteção da propriedade 
intelectual, pontos que foram 
expressados pelos principais 
parceiros econômicos da Chi-
na, como a União Europeia e 
os Estados Unidos. Xi Jinping 
disse que “é necessário” imple-
mentar em todos os setores um 
sistema de listas negativas (que 
estipulam claramente áreas da 
economia vetadas no exterior) 
no acesso ao mercado chinês, 
“respaldar o desenvolvimento 

A ideia é reduzir a inadimplência ao pagamento

das multas de trânsito.

A partir de agora, os órgãos 
e entidades integrantes do 
Sistema Nacional de Trânsi-
to (SNT) estão autorizados 
a arrecadar as multas de 
trânsito e demais débitos 
relativos ao veículo por meio 
de cartões de débito ou cré-
dito, disponibilizando aos in-
fratores ou proprietários de 
veículos, alternativas para 
quitar seus débitos à vista 
ou em parcelas mensais. 
Anteriormente, somente as 
multas aplicadas em veícu-
los registrados no exterior 
poderiam ser arrecadadas 
com cartões de débito ou 
crédito.

A iniciativa foi regulamen-
tada pela Resolução nº 697, 
do Contran publicada ontem 
(18) no Diário Oficial da 
União, que altera a Resolução 
Contran nº 619, de 2016, que 
proibia o parcelamento das 
multas de trânsito. Segundo 
o diretor do Detran e pre-
sidente do Contran, Elmer 
Vicenzi, a medida busca 
aperfeiçoar a forma de paga-
mento das multas de trânsito 
e demais débitos relativos 
ao veículo, “adequando aos 
métodos de pagamento mais 
modernos e permitindo que o 

Para o economista e profes-
sor dos MBAs da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), Mauro 
Rochlin, o resultado negativo 
de agosto da economia brasilei-
ra será revertido nos próximos 
meses. Segundo ele, mesmo 
com a retração, os dados 
apresentam um crescimento 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior.

“A queda foi puxada por for-
tes recuos em alguns poucos 
segmentos de menor relevância 
no conjunto. A tendência para 
os próximos meses é de alta por 
causa do Natal. O varejo já espe-

ra ter o melhor movimento dos 
últimos quatro anos e com isso 
o fôlego industrial vai ganhando 
força”, diz Mauro Rochlin.

O professor da FGV aposta 
ainda na infl ação baixa e na 
queda dos juros para ajudar 
a retomada da indústria. Ou-
tro fator positivo apontado 
pelo especialista é o maior 
número de empregados em 
comparação ao ano passado, 
com ou sem carteira assinada. 
“O crescimento da indústria 
pode ajudar o PIB brasileiro 
atingir 0,8% este ano”, avalia 
Rochlin (FGV).

Varejo brasileiro 
deve crescer 
1,4% em 2017

Em 2017, o volume de vendas 
do comércio varejista brasileiro 
deve crescer 1,4% em relação a 
2016, segundo projeção da Asso-
ciação Comercial de São Paulo 
(ACSP). Em julho, a estimativa 
da entidade era de que o setor 
fecharia o ano com leve recuo de 
0,4% ? a melhora de cenário se 
deve a uma queda da infl ação, 
nos últimos meses, maior do 
que se esperava. Os dados se 
referem ao varejo restrito, que 
não considera automóveis e 
material de construção.

“Fechar o ano no campo 
positivo é uma boa notícia. E 
a mola dessa recuperação é a 
queda dos juros e da infl ação, 
juntamente com a base de com-
paração muito fraca. A retoma-
da é lenta, e não compensará o 
que foi perdido no ano passado, 
mas é consistente”, diz Alencar 
Burti, presidente da ACSP. Em 
2016, o varejo restrito nacional 
registrou retração de 6,2% so-
bre o ano anterior, de acordo 
com o IBGE.  

O pior resultado da série 
histórica da projeção da ACSP 
? iniciada em março de 2007 ? 
foi em outubro de 2016 (-6,8%). 
O gráfi co da ACSP aponta que o 
setor deve zerar a queda em ou-
tubro de 2017 e registrar avanço 
de 2,3% em março de 2018 na 
variação em 12 meses (ACSP).
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Em congresso do
Partido Comunista, China

defende reformas econômicas
O secretário-geral do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do país, Xi Jinping, propôs 
ontem (18) continuar as reformas para que o país seja uma economia moderna com maior presença 
das forças do mercado

fi nanceiros”. Sobre o setor das 
empresas estatais, Xi deseja 
continuar com o atual processo 
de reformas (que ele chamou de 
“reorganização estratégica”), a 
fi m de desenvolver “empresas 
de classe mundial mundial-
mente competitivas”. Além 
disso, ele considera abrir estas 
empresas ao capital privado, 
observando que é necessário 
desenvolver companhias de 
“propriedade mista” público-
-privado, embora não tenha 
falado sobre privatizações.

O líder comunista chinês tam-
bém indicou o compromisso de 
realizar uma profunda reforma 
tributária para dar origem a 
“um sistema fi scal moderno”, 
com uma clara divisão de com-
petências e obrigações entre 
as administrações centrais, 
provinciais e locais (ABr/EFE).

das empresas privadas” e ativar 
“os agentes do mercado”.

Também destacou o objetivo 

de melhorar o sistema de su-
pervisão e controle fi nanceiro 
para “evitar a aparição de riscos 

Multas de trânsito poderão ser 
pagas com cartão de débito

pagamento seja parcelado”. A 
ideia é reduzir a inadimplência 
ao pagamento das multas de 
trânsito junto aos diversos 
órgãos e entidades integran-
tes do Sistema Nacional de 
Trânsito.

“Antes dessa norma, alguns 
órgãos de trânsito adotaram o 
parcelamento das multas de 
trânsito diretamente por meio 
de documentos de arrecada-
ção. Muitos proprietários de 
veículos buscavam o parcela-
mento como forma inicial de 
regulamentar a situação do 
veículo e obter o documento 

de licenciamento ou possibi-
lidade de transferência, sem 
arcar com o compromisso de 
quitar as demais parcelas”, 
explica Vicenzi.

Com o parcelamento por 
meio do cartão de crédito, as 
empresas que operam como 
adquirentes ou subadqui-
rentes de cartões de crédito 
deverão realizar a quitação 
das multas à vista junto ao 
órgão de trânsito, assumindo 
o risco da operação junto ao 
titular do cartão. Caberá a 
cada órgão de trânsito imple-
mentar a medida (ACS/MC).

Professor da FGV analisa 
retração da economia



Comunicar
para melhor auditar

Auditar é a arte de 

comunicar. Poucos 

relacionam o perfi l de 

um auditor interno 

como um profi ssional 

capaz de mostrar 

predicados no papel 

estratégico de transmitir 

informações

Mas entre as inúmeras 
revelações desvenda-
das pela Lava Jato, 

umas das mais importantes - e 
quase não abordada pela mídia 
- é o binômio falta de integra-
ção e redundância nas ações 
dos organismos de controle e 
fi scalização.

Há um imenso paradoxo en-
tre os maciços investimentos 
realizados nas últimas duas 
décadas, em controles e re-
gulações para evitar fraudes, 
com a enxurrada de barbari-
dades reveladas pela icônica 
investigação. 

A conta não fecha, mas há 
explicações: temos muitos 
organismos não falando a 
mesma língua e com lampejos 
perigosos de atuarem ao redor 
de fogueiras de vaidade. Há 
um emaranhado de infelizes 
atropelamentos burocráticos, 
aliado a absurdos retrabalhos 
que resultam na inefi cácia de 
diversos sistemas de fi scaliza-
ção e controle, gerando custos 
além do necessário. 

Qualquer grande empresa 
está sujeita a avaliação de 
inúmeros órgãos de revisão, 
sendo que se for estatal, a 
checagem quase dobra. Tran-
sações, processos, compras e 
vendas, quase tudo passa por 
gestores da área, pelo controle 
interno, compliance e pela 
própria auditoria interna, que 
testa o que foi fi scalizado ante-
riormente, além de fazer uma 
avaliação abrangente de toda 
a empresa. Ela deve interagir 
com todos esses organismos 
citados, inclusive pelo comitê 
de ética e pela ouvidoria.

Entram agora no time de 
combatentes contra desvios de 
condutas, organismos exter-
nos como: auditoria  externa, 
órgãos reguladores e as con-
troladorias municipal, estadual 
e federal, representadas pela 
CGU (no âmbito federal) e 
por tribunais dos municípios 
(TCM), dos estados (TCE) e 
da federação (TCU). Há ainda 
o Ministério Público, a Polícia 
Federal, o Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras 
(COAF), entre diversos outros. 

Com todo esse aparato para 
combater irregularidades, 
parece que vivemos em um 
cenário seguro, só que não. No 
país onde o termo miscelânea 
é fator cultural, não se torna 

surpresa perceber que a falta 
de comunicação e integração 
entre cada poder, difi culta o 
efetivo combate a corrupção. 
Os atributos com a defi nição 
de quem é responsável por 
determinada ação precisam ser 
mais claros e objetivos. 

Em meio a tantos coadjuvan-
tes envolvidos nos processos 
de análise e investigação, 
surgem brechas que são usadas 
estrategicamente por frauda-
dores. Apesar da competência 
técnica dos órgãos fi scaliza-
dores, a falta de comunicação 
cria uma colcha de retalhos, 
repleta de falhas que retratam 
um sistema de controle amplo, 
mas incapaz de dar o resultado 
que a sociedade espera. 

O excesso de burocracia 
também surge como um dos 
culpados pela fraqueza dos 
sistemas de controles de 
riscos. Enquanto áreas fi cam 
travadas, outras se aproveitam 
do vácuo deixado por atuações 
incoerentes para cometer os 
mais criativos e danosos atos 
ilícitos, desde fraudar licita-
ções até maquiar resultados 
e balanços. 

O retrabalho é tônica cultu-
ral em nossa sociedade. Falta 
agilidade em dar respostas 
positivas em operações e é 
preciso evitar que os organis-
mos de controle se esbarrem 
em processos de avaliações 
idênticos, reduzindo atropelos 
e disputas de ‘egos’. 

Se não houver qualidade 
em comunicação, processos 
e procedimentos importantes 
fi carão sem fi scalização, for-
mando um limbo, um terreno 
vazio que criará margem para 
oportunidades de desvios de 
conduta. Em um jogo equivo-
cado, quem perde, claro, é a 
sociedade que já não aguenta 
mais tanta inefi cácia. 

Após a Lava Jato os órgãos 
fi scalizadores deverão rever 
a forma de atuar, em busca 
de uma fórmula que evite 
sacrifi car as áreas produti-
vas, com excesso de pedidos 
redundantes e retrabalho. Se 
não houver um projeto macro 
e coeso de comunicação, com 
treinamento adequado, com 
uso de tecnologia e integração 
entre esses órgãos de controle, 
a ducha de limpeza da Lava 
Jato terá apenas retirado um 
pouco da sujeira do caos ético 
que atinge o país. 

Temos que clamar por au-
ditorias integradas, para que 
sejam efetivas e que não sejam 
vistas apenas como geradoras 
de custos, incapazes de evitar 
graves enfermidades concebi-
das por fraudes corporativas. 

 
(*) - É diretor do Instituto dos 

Auditores Internos do Brasil – IIA 
Brasil (prgomess@gmail.com).

Paulo Gomes (*)
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Após a decisão do plenário do 
Senado que suspendeu seu afas-
tamento parlamentar imposto 
pela Primeira Turma do STF, o 
senador Aécio Neves comemo-
rou o resultado da votação. Por 
meio de nota, o tucano afi rmou 
que a decisão dos senadores 
assegura a ele a oportunidade 
de “comprovar cabalmente 
na Justiça sua inocência”. Já 
parlamentares da oposição, que 
votaram pela manutenção das 
medidas cautelares, criticaram 
a decisão do plenário.

Por 44 votos a 26, os sena-
dores reverteram as medidas 
cautelares que incluiam o 
afastamento do mandato parla-
mentar, recolhimento noturno 
e entrega do passpaorte. Para 
que uma decisão fosse anuncia-
da, era necessária maioria de, 
no mínimo, 41 parlamentares. 
Dizendo receber a notícia com 
“serenidade”, Aécio Neves 
disse que a decisão o permitirá 
retomar ao mandato “conferido 

Senador Aécio Neves 

comemorou o

resultado da votação.

MPF denuncia 
Nuzman e mais
5 por corrupção
na Rio 2016

O Ministério Público Federal 
(MPF) denunciou ontem (18) o 
ex-presidente do Comitê Olím-
pico Brasileiro (COB), Carlos 
Arthur Nuzman, pelos crimes 
de corrupção passiva, organi-
zação criminosa, lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas em 
decorrência das investigações 
sobre o esquema que revelou a 
compra de votos para a escolha 
do Rio de Janeiro como sede 
dos Jogos Olímpicos de 2016.

Além dele, mais cinco foram 
acusados de participarem da 
operação que envolveu o pa-
gamento de propina de US$2 
milhões para garantir a compra 
de pelo menos um dos votos 
que permitiu ao Rio ser eleito 
em 2009 para receber o evento 
esportivo. Entre os envolvidos 
estão o ex-governador do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral, o braço 
direito de Nuzman e ex-diretor 
de operações do COB, Leonar-
do Gryner, o empresário Arthur 
Soares e os senegalezes Papa 
Massata Diack, ex-dirigente 
da Federação Internacional 
de Atletismo (IAAF) e Lami-
ne Diack, membro do Comitê 
Olímpico Internacional (COI).

De acordo com a denúncia, 
Cabral, Nuzman e Gryner soli-
citaram diretamente a Arthur 
o pagamento da propina, o que 
confi gura corrupção passiva. 
Por sua vez, a defesa de Ca-
bral disse que é uma “sandice” 
imaginar que o governador 
teria condições de negociar a 
realização das Olimpíadas. Já os 
senegaleses teriam prometido 
benefi ciar o Rio de Janeiro na 
eleição a troco de propina e 
ainda poderiam interceder para 
obter outros votos.

O MPF aponta “fortes indí-
cios” de que Nuzman e Gryner 
“interligaram corruptos e cor-
ruptores” na compra de votos 
. O esquema de corrupção, se-
gundo os investigadores, tem a 
participação do ex-governador. 
Já, o dinheiro teria vindo do em-
presário Arthur Cesar Soares 
de Menezes Filho, conhecido 
como Rei Arthur. A família do 
senegalês Lamine Diack, que 
na época era presidente da 
Federação Internacional de 
Atletismo e membro do COI, 
teria recebido US$ 1,5 milhão 
do “rei Arthur” (ANSA).

Após o plenário do Senado 
ter decido devolver o mandato 
parlamentar de Aécio Neves, 
o senador Tasso Jereissati 
(CE) , presidente interino 
do PSDB, defendeu que o 
mineiro renuncie à presidên-
cia do partido. “Acho que ele 
não tem condições, dentro 
da circunstância que está, 
de fi car como presidente do 
partido. E nós precisamos ter 
uma solução defi nitiva e não 
provisória”, disse Tasso ao 
chegar ao Senado na manhã 
de ontem (18).

Sobre a decisão do plenário 
do Senado, Jereissati avaliou 
que o resultado está sendo mal 
interpretado. “No meu enten-
der foi dado ao senador Aécio 

o que ele não teve até agora, 
o direito de defesa . Aqui, no 
próprio Senado, ele vai ter o 
Conselho de Ética onde terá 
que se defender e ao mesmo 
tempo o julgamento no Su-
premo continua”, lembrou ao 
ressaltar que, na Justiça, Aécio 
terá o direito de apresentar 
sua defesa que é o desejado 
do partido.

Pela segunda vez este ano, 
Aécio é alvo de uma represen-
tação no Conselho de Ética da 
Casa, por quebra de decoro par-
lamentar. Essa representação, 
apresentada em setembro pelo 
PT, ainda não foi analisada pelo 
colegiado. Em julho, Aécio teve 
um pedido de cassação, movido 
pela Rede, arquivado (ABr).

Senador Tasso Jereissati, presidente interino do PSDB.

A
rq

ui
vo

/A
B

r

Marcos Oliveira/Ag.Senado

Durante sessão solene em 
homenagem ao Dia do Médico, 
comemorado ontem (18), de-
putados pediram a valorização 
desse profi ssional e mudanças 
no atual sistema de saúde. 
A homenagem foi solicitada 
pelos deputados Izalci Lu-
cas (PSDB-DF) e Mandetta 
(DEM-MS). De acordo com 
Izalci, a celebração visa cobrar 
o respeito e a valorização dos 
médicos. “Eles enfrentam 
todos os tipos de difi culdades 
para atender a população do 
Brasil, eles se dedicam ao 
máximo para fazer o melhor 
ao próximo”, afi rmou.

Izalci também citou medidas 
que podem levar a uma boa 
qualidade no atendimento. 
“Aumento no número de leitos 

A homenagem ao Dia do Médico ocorreu no Plenário da Câmara.

Caso não haja recurso para 
votação em Plenário, 
a matéria segue para a 

Câmara dos Deputados.
A ozonioterapia – aplicação de 

ozônio e oxigênio com fi nalidade 
terapêutica – é um tratamento 
médico complementar em do-
enças infl amatórias, infecciosas 
e circulatórias. Na véspera da 
aprovação, o tratamento havia 
sido tema de audiência pública 
na Comissão. “É um projeto que 
sem dúvida vai mudar a vida de 
muitas pessoas”, disse Raupp.

Também foi aprovado em 
caráter terminativo o projeto do 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
regulamentando a profi ssão de 
gerontólogo. O projeto já havia 
sido aprovado em 2015 pela 

Para Valdir Raupp (dir.) o projeto vai mudar a vida de muitas 

pessoas que terão acesso ao tratamento.
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O ministro do Trabalho, Ro-
naldo Nogueira, foi convidado 
ontem (18) pela Comissão de 
Direitos Humanos do Senado 
a explicar a portaria do go-
verno que mudou as regras 
para a fi scalização do trabalho 
escravo. A portaria determina 
que jornadas extenuantes 
e condições degradantes, a 
partir de agora, só serão con-
sideradas trabalho análogo à 
escravidão se houver restrição 
de locomoção do trabalhador.

A portaria prevê que a lista 
suja de empregadores será 
divulgada pelo ministro do 
Trabalho, e não mais pelo 
corpo técnico do Ministério. 
O documento determina 
que a fi scalização só poderá 
ser feita com a presença de 
policiais. A audiência pública 
deverá ser realizada no dia 8 
de novembro e atende a um 
pedido do senador Paulo Paim 
(PT-RS). Ele integra um grupo 
de senadores apresentou um 
projeto de decreto legislativo 

O convite ao ministro do Trabalho foi uma proposta do senador 

Paulo Paim.
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Senado aprova ozonioterapia e 
regulamentação dos gerontólogos
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou por unanimidade ontem (18) o projeto do senador 
Valdir Raupp (PMDB-RO), que autoriza a prescrição da ozonioterapia em todo o país

Comissão de Direitos Huma-
nos e segue para a Câmara. O 
gerontólogo é o profi ssional res-
ponsável pela atenção à saúde 
e ao bem-estar da pessoa idosa.

A Comissão rejeitou o pro-
jeto do então senador Marcelo 
Crivella (PRB-RJ), que previa 
anistia de multas trabalhistas 
e parcelamento de débitos 
previdenciários ao empregador 
que formalizasse o contrato de 
trabalho dos empregados. O pa-
recer, de Ana Amélia (PP-RS), 
foi contrário ao projeto. Entre 
outros problemas, segundo o 
relatório da senadora gaúcha, 
“a anistia de multas trabalhistas 
se afi gura inconveniente, por 
abrir um precedente perigoso” 
(Ag. Senado).

Ministro é convidado a explicar 
portaria sobre trabalho escravo

para anular a portaria. 
O parlamentar gaúcho afi r-

mou que a portaria é uma 
revogação da Lei Áurea.

“Precisamos dialogar e quem 
sabe o ministro decidirá retirar 
essa portaria”, disse. A presi-
dente da Comissão, senadora 
Regina Sousa (PT-PI) também 
criticou a mudança feita pelo 

governo Michel Temer. “Essa 
portaria é uma agressão. É 
liberar o trabalho escravo, 
que já existe no Brasil mesmo 
proibido. Agora a fi scalização 
só vai valer se houver policial. 
A polícia não está dando conta 
nem de outras questões. É 
uma agressão, um retrocesso”, 
enfatizou (Ag.Senado).

Aécio comemora decisão do Senado 
e diz que vai provar sua inocência

sua inocência em relação às 
falsas acusações das quais foi 
alvo”, escreveu a assessoria 
de Aécio. Dos 81 senadores, 
71 compareceram à sessão. O 
presidente Eunício Oliveira se 
declarou impedido de votar. 

O encerramento da votação 
levou mais de 30 minutos, sob 
o pretexto de esperar parla-
mentares que ainda estavam 
a caminho da Casa. Um deles 
foi o líder do PSDB, senador 
Paulo Bauer (SC), que estava 
em observação médica após 
ser diagnosticado com crise 
hipertensiva. Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), que se machucou 
ao cair de uma mula durante 
o feriado prolongado, compa-
receu ao Senado de cadeira 
de rodas, mesmo licenciado 
das atividades, para votar pela 
manutenção do afastamento. 
Outros nove senadores não 
estiveram presentes devido a 
viagens internacionais e licença 
parlamentar (ABr).

pelo voto de mais 7 milhões de 
mineiros”.

“A decisão restabeleceu prin-
cípios essenciais de um Estado 
Democrático, garantindo tanto 
a plenitude da representação 
popular, como o devido pro-
cesso legal, assegurando ao 
senador a oportunidade de 
apresentar sua defesa e com-
provar cabalmente na Justiça 

Tasso defende 
renúncia de Aécio à 
presidência do PSDB

Em sessão solene, deputados pedem 
valorização da carreira médica

mas é impossível fazer sem eles. 
Não é possível fazer com que 
a medicina chegue em locais 
de difícil acesso apenas com 
instrumentos de mercado”.

Em mensagem enviada ao 
Plenário, o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, ressaltou 
a importância dos médicos para 
a sociedade. “São profi ssionais 
que se destacam pela respon-
sabilidade que assumem, pela 
densa formação exigida e pela 
generosidade com que dispõem 
as suas forças e as suas men-
tes a serviço da comunidade”, 
afi rmou. Maia também disse 
que mudanças no modelo de 
gestão em saúde pública do 
País são necessárias, para que 
os obstáculos atuais possam ser 
ultrapassados (Ag.Câmara).

de internação, obrigatoriedade 
do exame nacional do diploma 
de médicos e carreira de estado 
para médicos do SUS”, disse. 

Mandetta apontou a necessi-
dade de implantar a carreira 
de estado. “Não dá para fazer 
saúde apenas com os médicos, 
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RISE2LIFE Comércio de Roupas e Produtos Desportivos Ltda.
CNPJ: 22.357.203/0001-72-NIRE: 3522914976-5 - Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Pela presente, nos termos dos os artigos 1.152, §§ 1º e 3º, e 1.072, § 6º, do Código Civil, ficam os sócios da RISE2LIFE
Comércio de Roupas e Produtos Desportivos Ltda., localizada na Rua Correia Dias, 184, 10 Andar, Conjunto 101, CEP:
04104-000, Bairro do Paraíso, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 22.357.203/0001-
72 (“Sociedade”) convocados para a Reunião de Sócios a ser realizada na sede da Sociedade no dia 31 de Outubro de
2017, às 16:30 horas, em primeira convocação, e às 17:00 horas, em segunda convocação, a fim de discutir e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a alteração da Cláusula 8ª do contrato social da Sociedade para modificar o
quórum referente a dissolução da Sociedade, que passará a ser de 75% do capital social; (ii) deliberar sobre a alteração
da Cláusula 9ª do contrato social da Sociedade para estabelecer a forma de convocação das reuniões de sócios; e (iii) várias
e eventuais. São Paulo, 17 de Outubro de 2017. Renato de Aquino Salles-Administrador.          (18.19.20/10/2017)

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF Nº 00.446.918/0001-69
Edital de Convocação da Reunião do Conselho de Administração

Ficam os Senhores Conselheiros da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) convidados a se reunir em Reunião do Conselho 
de Administração, a ser realizada no próximo dia 03 (três) de novembro de 2017, às 08 horas, na sede social da Companhia, localiza-
da na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de 
apreciar e deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) A proposta, a ser submetida para aprovação da Assembleia Geral Extraor-
dinária de Acionistas, da aprovação da 4ª (quarta) emissão de debêntures pela Companhia, para distribuição privada (“Emissão”). (ii) 
a autorização para a outorga, pela Companhia, de cessão fi duciária de recebíveis em garantia, de sua titularidade e/ou de titularida-
de das suas sociedades controladas, bem como de alienação fi duciária da totalidade das quotas de sua titularidade, representativas 
do capital social de suas sociedades controladas, inclusive, mas, não se limitando, as seguintes sociedades (“Sociedades Desenvol-
vedoras”), em garantia das Emissões (“Alienação Fiduciária de Quotas”): (a) Alphaville Pernambuco 02 Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.862.812/0001-95; (b) Terras Alphaville Dourados Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 17.796.842/0001-02; (c) Alphaville Volta Redonda Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 16.874.472/0001-03; (d) Terras Alphaville Vitória da Conquista Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
15.315.407/0001-85; (e) Alphaville Sergipe Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.051.343/0001-97; (f) 
Alphaville Bauru SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.363.728/0001-92; e (g) Alphaville São José 
dos Campos Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.530.085/0001-69.  (iii) a autorização da Diretoria da 
Companhia para celebrar todos os atos necessários para outorga das garantias, bem como os instrumentos necessários para efetiva-
ção das deliberações acima, incluindo seus eventuais aditamentos. Todos os documentos pertinentes à ordem do dia a ser apreciada 
na Reunião do Conselho de Administração, encontram-se disponíveis aos Senhores Conselheiros, a partir desta data, para consulta, 
na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo. São Paulo, 18 de outubro de 2017. Olimpio Matarazzo Neto - Presidente do Conselho de Administração

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF Nº 00.446.918/0001-69
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

Ficam os Senhores Acionistas da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) convidados a se reunir em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 03 (três) de novembro de 2017, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada 
na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de 
apreciar e deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: (i) a aprovação da 4ª (quarta) emissão de debêntures pela Companhia, para 
distribuição privada (“Emissão”). (ii) a autorização para a outorga, pela Companhia, de cessão fi duciária de recebíveis em garantia, 
de sua titularidade e/ou de titularidade das suas sociedades controladas, bem como de alienação fi duciária da totalidade das 
quotas de sua titularidade, representativas do capital social de suas sociedades controladas, inclusive, mas, não se limitando, as 
seguintes sociedades (“Sociedades Desenvolvedoras”), em garantia das Emissões (“Alienação Fiduciária de Quotas”): (a) Alphaville 
Pernambuco 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.862.812/0001-95; (b) Terras Alphaville 
Dourados Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.796.842/0001-02; (c) Alphaville Volta Redonda 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.874.472/0001-03; (d) Terras Alphaville Vitória da Conquista 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.315.407/0001-85; (e) Alphaville Sergipe Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.051.343/0001-97; (f) Alphaville Bauru SPE Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.363.728/0001-92; e (g) Alphaville São José dos Campos Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.530.085/0001-69. (iii) a autorização da Diretoria da Companhia para celebrar todos os atos 
necessários para outorga das garantias, bem como os instrumentos necessários para efetivação das deliberações acima, incluindo 
seus eventuais aditamentos. Todos os documentos pertinentes à ordem do dia a ser apreciada na Assembleia Geral Extraordinária, 
encontram-se disponíveis aos Senhores Acionistas, a partir desta data, para consulta, na sede social da Companhia, localizada na 
Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. São Paulo, 
18 de outubro de 2017. Olimpio Matarazzo Neto - Presidente do Conselho de Administração

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DE PRÓ-LABORE
Empresa é obrigada a ter retirada de Pró-Labore mesmo que não tenha 
lucro ou movimentação. Precisa ter recolhimento de INSS, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA DISPENSA DO JOVEM APRENDIZ É DEVIDA A MULTA RESCISÓRIA DO FGTS?
Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, de acordo com 
o Manual de Aprendizagem disponível no site do Ministério do Trabalho a 
multa rescisória será devida apenas em caso de fechamento da empresa 
(falência, encerramento das atividades ou morte do empregador).

EXAME ADMISSIONAL DO ESTAGIÁRIO
Estagiário tem a obrigação de fazer exame admissional? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO
Quando o funcionário retorna ao trabalho por afastamento do INSS (auxilio 
doença ou acidente de trabalho), após realizar exame e constatar apto pode 
trabalhar no mesmo dia? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EM TRATAMENTO DEPRESSIVO, PORÉM SEM AFASTA-
MENTO MÉDICO E SEM AFASTAMENTO DO INSS PODE SER DEMITIDO 
SEM JUSTA CAUSA? 

Esclarecemos que perante a legislação não existe impedimento 
desde que o exame médico demissional dê apto. Base Legal – IN 
SRT nº15/10, art.12.

LIMITE PARA O DESCONTO DA QUEBRA DE CAIXA
Como deve ser efetuado o desconto de quebra de caixa? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DAS FATURAS NÃO PAGAS
Quando um vendedor profissional liberal é dispensado de seus 
serviços a empresa paga o equivalente a 1/12 avos sobre as comis-
sões, poderá descontar os valores das faturas que não foram pagas? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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2ª VRP - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1051830-91.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lycia Eppinghaus Poppendick, Pedro Ferreira de Melo e s/m 
Maria Célia de Melo e Joaquim Raimundo da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que LUIZ MONTEIRO DA 
CUNHA, Sidney Luiz da Cunha, Pâmela da CUnha e Peterson da Cunha  ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando domínio sobre o imóvel situado à Rua José Oiticica Filho, 60, Itaquera Cep.: 
08210-510 São Paulo/SP Contribuinte 114.039.0033-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

28ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1087269-66.2014. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, FAZ SABER à RICARDO JOSÉ FERRIGNO, 
CPF. 129.654.538-57, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o 
recebimento de R$ 1.758,19 (Set/2014), oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, em 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito devidamente corrigido, acrescido de honorários advocatícios de 
5% do valor atribuído à causa, e isento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, ou 
apresente embargos no mesmo prazo, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo, 
nos termos do artigos 701, 701,§1º e 702 do CPC, ficando advertido que será nomeado curador 
especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

40ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0167250-
40.2009.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANGELO 
SCHIFFINI, CPF 265.513.708-61, (CPF 265.513.708-61) que Cooperativa de Professores e Aux. de 
Adm. Escolar - COOPESCOLA, ajuizou-lhe uma ação de Execução para o recebimento de 
R$728,09 (Junho/2009), oriundos do cheque nº 000014, sacado contra o Banco Santander, no valor 
de R$ 493,34, atualizados e acrescidos de custas e despesas processuais. Estando o executado em 
lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito 
atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito 
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 
dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2017. 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008479-
83.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
WELLINGTON LEITE DE LIMA, CPF. 226.075.458-97, que nos autos da ação de Indenização, ora em 
fase de Cumprimento de Sentença, requerida por ALLER PARTICIPAÇÕES S/A, foi DETERMINADO a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que efetue o pagamento de R$ 37.875,78 (atualizado até 01/03/2017), 
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos Arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, para, em 15 dias, a fluir após o 
prazo para pagamento, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação (Art. 525 do NCPC). 
Será o presente afixado edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de julho de 2017. 

10ª Vara da Família da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RICARDO YASUOKA, REQUERIDO POR ZULEIKA HAGA YASUOKA - 
PROCESSO Nº1041084-96.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ... 
Ante o exposto, acolho o pedido inicial para decretar a INTERDIÇÃO de Ricardo Yasuoka, residente na 
Rua Salvador Leme, 129, apto. 61, Bom Retiro, CEP: 01124-020, São Paulo-SP, CPF 333.788.098-33, 
RG 29.946.477-5, solteiro, brasileiro, sem profissão definida, nascido em 20 de julho de 1982, filho de 
Hideo Yasuoka e Zuleika Haga Yasuoka, portador de esquizofrenia paranoide (CID10-F20.0), que não 
tem capacidade para realizar de modo independente atos mais complexos da vida civil, notadamente os 
ligados à administração financeira, tais como gestão de patrimônio, dar quitação, transigir, emprestar, 
alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, contrair empréstimos ou lidar com quantias maiores do 
que recebe por mês (cerca de R$ 1.600,00), afetando, portanto, todos os atos da vida civil/negocial 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial, e, ainda, não possui capacidade de administrar seus 
cuidados pessoais, no tocante à alimentação e execução de tarefas domésticas, bem como necessita de 
supervisão para tomada de medicação, participação e frequência nas consultas médicas e ocupacionais 
necessárias ao seu tratamento porque não tem crítica de sua doença, nomeando-lhe curadora na 
pessoa de sua genitora, Zuleika Haga Yasuoka, residente na Avenida Tiradentes, 302, Luz - CEP 
01102-000, São Paulo-SP, CPF 526.321.488- 04, RG 5.371.164-6, viúva, brasileira, de prendas do lar. 
Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da 
presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com intervalo de dez 
dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste Tribunal de Justiça) e 
na plataforma do E. Conselho Nacional de Justiça. A publicação na imprensa local deve ser providenciada 
pela curadora, no prazo máximo de quinze dias, comprovando nos autos, sob pena de destituição e 
responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido beneficiada com a gratuidade judicial, a publicação na 
imprensa local fica dispensada (art. 98, III, do CPC). A publicação na rede mundial de computadores 
ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e-SAJ do Tribunal 
de Justiça. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica 
dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento. Serve ainda esta sentença como 
mandado para registro da interdição no Cartório de Registro Civil competente, para que o Oficial da 
Unidade de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento, sendo que o 
assento de nascimento do interditado foi lavrado na matrícula 118190 01 55 1982 1 00126 201 079924 
87, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e tabelião de Notas do Distrito de São Miguel 
Paulista, neste Município e Comarca de São Paulo SP. Esta sentença, assinada digitalmente, servirá 
também como termo de compromisso e certidão de curatela, válida por tempo indeterminado, 
independentemente de assinatura do curador (art. 759, I, do CPC), para todos os fins legais. Deverá a 
curadora nomeada imprimi-la diretamente no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça, sem necessidade de 
comparecimento em Cartório. Ante a ausência de patrimônio vultoso de titularidade do interditado, bem 
como a presumida idoneidade da curadora, dispensa-se a prestação de caução para o exercício da 
curatela (art. 1.745 e art. 1.774, do Código Civil). A curadora deverá prestar, anualmente, contas de sua 
administração, apresentando o balanço do respectivo ano (art. 84, §4º, da Lei 13.146/15), em forma 
mercantil e instruída com todos os documentos pertinentes. Sem condenação aos ônus de sucumbência 
por se tratar de processo necessário. P.R.I.Ciência ao Ministério Público. 

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF n.º 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata da AGE Realizada em 22 de Agosto de 2017
Data, Hora e Local: 22/08/17, às 11:30hs, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinheiros,
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Adalberto Panzenboeck Della-
pe Baptista; Secretária - Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1) Tendo em vista a
manifestação do Conselho de Administração sobre o assunto na mesma data e com base nos resultados da Compa-
nhia deliberam sobre o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2016.  Uma vez aprovados pela Assem-
bleia Geral, o montante de Dividendos ora propostos, deverão ser pagos aos acionistas no decorrer do mês de
agosto de 2017, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 456.405/17-3 em 02/10/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata da AGE Realizada em 22 de Agosto de 2017
Data, Hora e Local:  22/08/17, às 12:15hs, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinheiros,
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Adalberto Panzenboeck De-
llape Baptista; Secretária - Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1) Deliberar so-
bre descontinuação de produto. Após a discussão da matéria e conforme recomendado pelo Conselho de Ad-
ministração em RCA da mesma data. Aprovaram a descontinuação dos produtos, sendo: a) temporária do medica-
mento BONAR, sendo que a Administração explicou a estratégia a ser adotada na ANVISA para retomada do
produto no menor prazo possível. b) apresentação de 15cps de QUETROS por razões mercadológicas c) definiti-
va do medicamento FACTIVE, também por razões mercadológicas, sendo que a recomendação da Administra-
ção é pela devolução do produto à LG, que é a detentora da marca. Fica a Diretoria da Companhia desde
logo autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima. Encerramento: Formali-
dade legal registrada na JUCESP nº 446.048/17-3 em 02/10/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF n.º 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata da AGE Realizada em 22 de Agosto de 2017
Data, Hora e Local: 22/08/17, às 12hs, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinheiros, São
Paulo/SP.  Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente-Adalberto Panzenboeck Dellape
Baptista; Secretária-Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1) Aprovam a outorga, pela
Companhia, de fiança à Bionovis S.A. Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacêutica na Renovação
de operação de financiamento com a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) realizada com ao Banco
Safra S.A. Tal renovação foi realizada por meio do Aditamento a Instrumento Particular de Contrato de Fiança e
Outros Pactos Nº 006331789 com vigência de 24.09.17 até 24.09.18. Autorizações.  Fica a Diretoria da Compa-
nhia desde logo autorizada a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 456.406/17-7 em 02/10/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

1ª VC - Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002283-
90.2016.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ROMUALDO CORDEIRO DOS SANTOS, RG 449138318, CPF 359.329.748-50, que lhe foi proposta 
uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança por parte de Fábio Dias Baeta, RG 
22.241.478 - SSP/SP, CPF/MF sob o n° 130.369 058-6, bem como contra ANTONIO LEONARDO 
RAMALHO SANDES, RG 35540445x, CPF 290.389.658-50 e MARQUICELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, 
RG 298429184, CPF 366.749.998-14, objetivando o recebimento de R$ 53.261,40 (Abril/2016), 
oriundos da locação e demais encargos do imóvel comercial situado á Rua Lord Cockrane, nº 953 - 
Ipiranga, nesta Capital, a ser devidamente corrigido e atualizado. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 (vinte) 
dias do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de setembro de 2017. 

FABRICADORA DE PAPEL BS LTDA EPP. torna público que recebeu da SEMA a Licença
de Operação - LO nº 137/2017, válida até 19/09/2.022, p/ Fabricação de Pastas Celulósicas,
Papel, Cartolina, Papel-Cartão e Papelão Ondulado n.e., sito à Rua Caminho Quinze, 251.
Vila Maria de Lourdes. Guarulhos/SP. Conforme Processo Administrativo 63192/2.016.

Apesar da crise 

econômica, o segmento 

de decoração no 

Brasil vem crescendo 

consideravelmente 

nos últimos anos, 

principalmente na 

cidade de São Paulo

Para se ter uma ideia, 
de acordo com uma 
pesquisa realizada pela 

MultiCrédito, o mercado de 
decoração em 2016 apresen-
tou um aumento de 21% em 
relação aos anos anteriores. 
Mas por qual motivo esse cres-
cimento é constante? 

Decoração é uma prática sem 
fim. Desde a pintura, escolha 
dos diversos tons para os am-
bientes, até os móveis e aces-
sórios, é sempre necessário 
inovar, principalmente com a 
chegada das novas tendências. 
Por isso, mesmo em época de 
estagnação financeira e com 
o corte de gastos feito pela 
maioria das pessoas, a busca 
pela mudança em ambientes 
residenciais e corporativos 
ainda é grande.

Uma nova tendência que 
está chegando ao Brasil nos 
últimos anos é o ‘Faça Você 
Mesmo’, ou o famoso “DIY- Do 
It Yourself”, em que são feitos 
pequenos trabalhos sem ajuda 
de um profissional. O brasileiro 
tem o costume de contratar 
jardineiro, pintor, eletricista, 
mas será que é preciso da ajuda 
deles para reformar e manter 
um ambiente? A resposta, em 
alguns casos, pode ser não!

Por meio de instruções e 
manuais que podem ser encon-
trados na internet, o trabalho 
se torna mais simples e eco-
nômico, longe de ser um bicho 
de sete cabeças. Também 
conhecido como bricolagem, 
o “Faça Você Mesmo” é um 
conceito aplicado diariamente 
nos Estados Unidos desde a 
década de 1950. Na época, com 
o encarecimento da mão de 
obra, surgiu a necessidade das 
próprias pessoas resolverem 

pequenos reparos e manu-
tenções em suas casas, sem 
o auxílio de um profissional 
especializado. As indústrias 
também se adaptaram a essa 
situação, levando facilidades 
na hora da montagem de 
produtos. 

Como o assunto aqui é de-
coração, o ‘Faça Você Mesmo’ 
é aplicado de diversas manei-
ras e pode ser incluído muito 
facilmente no setor, fato que 
auxilia, consequentemente, 
no bolso dos brasileiros. Com 
a criatividade é possível criar 
itens de decoração e deixar 
o ambiente do jeito que você 
imagina. Invista em uma deco-
ração com pallets de madeira, 
luminárias de papel, arranjo de 
flores em garrafas de vidros, 
cestos na parede do banheiro, 
entre outras diversas opções 
que podem ser inseridas den-
tro dos ambientes se usarmos 
a criatividade.

Portanto, é fácil entender o 
porquê de tantos olhos volta-
dos para o setor de decoração. 
As pessoas apostam cada vez 
mais em opções que tragam 
conforto para os ambientes e 
que, ao mesmo tempo, sigam 
tendências de decoração. Com 
o uso da técnica do ‘Faça Você 
Mesmo’, é possível sempre 
inovar na decoração de uma 
forma econômica. E esta é uma 
tendência que a médio e longo 
prazo poderá se solidificar.

Mas é sempre bom lem-
brar que nada substitui um 
profissional. Em casos mais 
complexos, como uma reforma 
que pode alterar a estrutura 
ou remodelar um ambiente, 
existe a necessidade de um 
especialista que avalie as alte-
rações. Ampliação de espaços 
e a busca por peças que pos-
sam ajudar na composição de 
um ambiente, seja residencial 
ou corporativo, muitas vezes 
precisa de paciência e conhe-
cimento.

(*) - É sócia-fundadora da Interiores 
All Onlineplataforma que possui a 

proposta de trazer serviços 
de decoração de forma 

totalmente Online.

‘Faça Você Mesmo’: entenda 
como a técnica está inserida 

no setor de decoração
Lízia Witzel (*)

Já nos últimos cinco anos, 
entre 2011 e 2016, o cresci-
mento foi de 42%. São Pau-

lo lidera o ranking de estados 
que mais formalizaram testa-
mentos, seguido por Rio Grande 
do Sul e Minas Gerais. Os entes 
federativos lavraram em 2016, 
respectivamente, 9.223, 5.229 
e 5.119 documentos.

Para o Colégio Notarial do 
Brasil – Seção São Paulo, 
entidade que congrega os 
cartórios de notas paulistas, 
o número de testamentos 
vem aumentando porque a 
população está descobrindo 
as principais vantagens do 
documento, como evitar 
desavenças entre os herdei-
ros, beneficiar terceiros não 
incluídos entre os herdeiros 
necessários, assegurar mais 
garantias no futuro ao cônjuge 
ou companheiro, entre outras.

O testamento pode ser feito 
por qualquer pessoa maior de 
16 anos que esteja em plena 
capacidade e em condições 
de expressar a sua vontade 
perante o tabelião. A lei exige a 
presença de duas testemunhas 
para o ato, as quais não podem 
ser parentes dos beneficiários. 
Se, nas novelas, é comum o 
testador deixar todos os seus 
bens para um único herdeiro, 
no Brasil isso só é possível 
para quem não tem herdeiros 
necessários (descendentes, 
ascendentes ou cônjuges), aos 
quais caberá a legítima (metade 
da herança). Portanto, pela 
legislação brasileira, havendo 
herdeiros necessários, a pessoa 
só pode dispor de metade de 

Qualquer pessoa plenamente capaz pode fazer seu testamento 

vital perante um tabelião de notas.

Cresce 42% o número de 
testamentos lavrados no Brasil 

nos últimos cinco anos
A cada ano aumenta o número de pessoas que procuram os cartórios de notas interessadas em fazer 
um testamento público. Em 2015, por exemplo, os tabelionatos de todo o Brasil lavraram 32.120 
testamentos, ante 33.640 em 2016, um aumento de 5%
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o quem será o responsável 

pela criação dos filhos e 
administração dos bens 
das crianças, em caso de 
falecimento dos pais;

 f) o sexto grupo é formado 
por pessoas que não tem 
herdeiros e que deixam 
seus bens para entidades 
assistenciais;

 g) o sétimo grupo é forma-
do por pessoas que tem 
muitos parentes colate-
rais, colaterais desco-
nhecidos, como inúmeros 
irmãos, ou filhos únicos 
idosos com tios e primos 
que não sabem seu para-
deiro.

O testamento pode ser feito 
tanto para disposições patrimo-
niais quanto para não patrimo-
niais, como o reconhecimento 
de um filho, e pode ser modifi-
cado ou revogado pelo testador 
a qualquer momento por meio 
de outro testamento. Somente 
a disposição de reconhecimento 
de filho é irrevogável. 

A maior vantagem de ser fazer 
um testamento público é que 
o ato será comunicado ao Re-
gistro Central de Testamentos, 
banco de dados administrado 
pelo Colégio Notarial do Bra-
sil, que será obrigatoriamente 
consultado após o óbito do 
testador e antes da realização 
do inventário. 

Finalmente, é importante 
destacar que o Estado de 
São Paulo já permite que o 
inventário seja feito pelas vias 
extrajudiciais mesmo quando 
o falecido tiver deixado testa-
mento.

seu patrimônio para deixar para 
quem bem entender. 

Apesar de qualquer pessoa 
poder fazer um testamento, 
Andrey Guimarães Duarte, pre-
sidente do CNB/SP, identifica os 
sete perfis mais comuns entre 
os testadores:
 a) o primeiro grupo é forma-

do por casais de meia-ida-
de que tem por objetivo 
deixar o máximo que a lei 
permite um para o outro, 
a fim de assegurar maior 
bem-estar ao cônjuge 
sobrevivente;

 b) o segundo grupo é for-
mado por empresários 
preocupados com o pro-
cesso sucessório de suas 
empresas, os quais, na 
maioria das vezes, pre-
ferem deixar o controle 
acionário para apenas 
um dos filhos visando 
evitar disputas entre os 
herdeiros e preservar a 

continuidade da empre-
sa; 

 c) o terceiro grupo é for-
mado por pessoas que 
tiveram mais de um ca-
samento e possuem filhos 
de cônjuges diferentes. 
Como nem sempre a con-
vivência dos ex-parceiros 
e dos filhos é pacífica, o 
testamento é um meio 
de garantir que a parti-
lha seja feita com mais 
harmonia entre a família 
do testador; 

 d) o quarto grupo é formado 
por casais homoafetivos 
que visam preservar os 
direitos do companheiro 
ou companheira evitando 
brigas com a família do fa-
lecido por causa dos bens;

 e) o quinto grupo é for-
mado por casais jovens 
com filhos menores que 
nomeiam um tutor e 
definem previamente 

netjen@netjen.com.br

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, 
em primeira convocação, no dia 06 de novembro de 2017, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São 
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar 
sobre substituição de membros do Conselho de Administração da Companhia e (ii) instrução de voto da Companhia para que a mesma 
deliberação seja tomada no âmbito da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, subsidiária integral
da Companhia (“SAE”). Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os  
respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social,  
sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral.  
São Paulo, 19 de outubro de 2017. Madeira Energia S.A. - Mesa  Saulo Alves Pereira Junior  - Presidente do Conselho de Administração.
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Fotos: Divulgação

Especial

Francielly Baliana/Jornal da Unicamp

Esta proposta de contracultura é a que vai se espalhar 
pelo mundo nos anos 1960, mas o modo como o termo 
vai ser ressignifi cado em meio ao período ditatorial 

brasileiro ainda é objeto de diversos questionamentos e 
estudos. É o que a socióloga Sheyla Diniz buscou analisar 
em “Desbundados e Marginais: MPB e Contracultura nos 
anos de chumbo (1969-1974)”, tese defendida no Instituto 
de Filosofi a e Ciências Humanas da Unicamp. A pesquisadora 
traçou um panorama mais amplo sobre o recorte histórico 
em questão, analisando documentos de época, canções, 
discos e festivais que envolveram músicos. 

A pesquisadora identifi ca uma tensão entre a ideia de 
cultura engajada, muito presente antes do Ato Institucional 
nº 5 (AI-5), de 1968, em que as propostas de esquerda, 
tanto partidárias quanto de luta armada, se apresentavam 
de forma veemente na produção musical, e uma ascensão 
de valores contraculturais, especialmente a partir de 1969, 
quando as possibilidades do experimentalismo, da liberdade 
sexual, das drogas e do misticismo vão surgir como alguns 
dos aspectos estruturantes das canções e performances de 
parte da produção artística brasileira, especialmente aquela 
do eixo Rio-São Paulo e de partes do Nordeste.

Sheyla afi rma que, antes do AI-5, “a revolução, fosse ela 
burguesa ou socialista, compunha o horizonte de expec-
tativas de uma grande parcela de artistas. A MPB com-
partilhava de um ideário nacional popular, que signifi cava 
buscar na cultura popular uma representação de nação”. 
Esse ideal romântico, de acordo com Sheyla, estava pre-
sente em canções de Chico Buarque, Elis Regina e Nara 
Leão, dentre vários outros, nas quais “um ‘amanhã que virá’ 
aparecia recorrentemente, 
muitas vezes pautado num 
passado”, ressalta.

Com a intensifi cação da 
repressão, a proposta de 
resistência cultural e de 
postura política vai se trans-
formando. “O tropicalismo, 
entre 1967 e 1968, subverte 
a perspectiva engajada-na-
cionalista, colocada naqueles 
termos, e isso gera vários 
confl itos, principalmente em 
torno dos festivais”. Sheyla 
frisa que os tropicalistas 
trazem “a proposta do aqui 
e agora, do experimentalis-
mo, tensionando o ideário 
nacional-popular”. Foram 
canções como as do álbum Tropicália ou Panis et Circen-
cis, de 1968, por exemplo, lançado por Caetano Veloso, 
Gal Costa, Gilberto Gil, Nara Leão, Os Mutantes e Tom Zé, 
acompanhados dos poetas Capinan e Torquato Neto, e do 
maestro Rogério Duprat, que deram a tonalidade do que o 
tropicalismo estava disposto a realizar. 

Na sequência, em fotos da época retratada na pesquisa: Gal Costa, Os Mutantes, Jards Macalé, Gilberto Gil
(com Torquato Neto), Novos Baianos, Caetano Veloso, Jorge Mautner, Luiz Melodia,

Rogério Duprat, Sérgio Sampaio, Tom Zé e Walter Franco.

Os acordes dissonantes da 
contracultura nos anos de chumbo

O signifi cado de contracultura no Brasil ganhou contornos muito distintos daqueles vivenciados na Europa e nos Estados 
Unidos. Em solo norte-americano, as lutas por direitos civis, os movimentos feministas, a cultura hippie e a resistência 
à Guerra do Vietnã foram algumas das principais motivações para que diversos grupos de pessoas se dedicassem a um 
modo de vida alternativo e crítico ao modelo capitalista então predominante

Reprodução

Esta postura iconoclasta, sobretudo nas apresentações 
não formalizadas, nos chamados happenings, é uma das 
razões para o exílio forçado de Gilberto Gil e Caetano Ve-
loso, entre 1969 e 1972, conforme pontua Sheyla. Outro 
impasse que se apresenta naquele momento é o referente 

à indústria cultural, “que se 
consolida, alcança um pata-
mar muito mais sistêmico e 
integrado. Pode-se dizer que 
o artista engajado, nos anos 
1960, concebia o mercado 
como um ‘espaço neutro’ 
para a veiculação de sua arte. 
O que vai sendo percebido, 
a partir de 1968, é que não 
há neutralidade alguma. De 
repente começam a enten-
der que ou você faz algumas 
concessões dentro desse 
novo arranjo sistêmico, ou 
você está fadado à morte 
artística”, destaca.

Sheyla ressalta que a ten-
são criada no campo musical 

pelos tropicalistas, que assumiram esse mercado cultural em 
ascensão sem maiores pudores, não passou despercebida à 
geração de músicos que veio depois, muitos também afeitos 
à desconstrução de uma forma até então mais ou menos 
hegemônica de se posicionar cultural e musicalmente. 
Enfatiza que o léxico musical se expande no sentido de 
abarcar assuntos que antes não tinham muito espaço na 
“arte engajada”, e que melhor se intensifi carão no fi m dos 
anos 1970, como, por exemplo, a questão homossexual, 
racial e feminista.

O termo “desbunde” ganhou conotações diversas em um 
momento em que se acirrava a repressão do regime militar. 
Sheyla afi rma que a palavra surgiu dentro das organizações 
de luta armada, “para acusar, tachar os companheiros que 
recuavam. Para a esquerda armada, desbundado era a pior 
coisa que se podia dizer sobre alguém, fazia referência a 
posicionamentos julgados individuais e egoístas”. 

O termo passou a circular no meio artístico, e foram cha-
mados de desbundados aqueles que, para alguns, seriam 
despolitizados, alienados. “O desbunde, muito vinculado ao 
ideário hippie, era uma gíria ambivalente. É preciso situá-
-la em meio aos confl itos político-ideológicas da época. O 
desbunde não deixou de ser uma postura política, sobre-
tudo no âmbito das chamadas micropolíticas”, completa.

Ainda que parte da imprensa e dos intelectuais her-
deiros do nacional-popular tenha caracterizado aquele 
contexto como expressão de um “vazio cultural”, são 
alguns dos artistas considerados desbundados que, para a 
pesquisadora, vão abrir caminho para que a marginalidade 
temática e formal apareça nas canções. A pesquisa de 
Sheyla contesta justamente aquele estigma, o do “vazio”, 
referente ao período que estuda, apresentando o quanto 
álbuns como FA-TAL, de Gal Costa, lançado em 1971, 
Acabou chorare, dos Novos Baianos, de 1972, ou o álbum 
nominal de Jards Macalé, também de 1972, por exemplo, 
são distintos, mas carregam elementos de um mesmo 
condicionante histórico, que o crítico literário britânico 
Raymond Willians chamou de estrutura de sentimento. 
“Há um teor depressivo em parte dessa produção contra-

cultural, ao mesmo tempo há uma enorme criatividade, 
há um aspecto lúdico”, explica.

Ao comentar que na canção popular brasileira, a partir 
do fi m dos anos 1960, a marginalidade tem mais a ver com 
linguagem, experimentação, temáticas e espaço-tempora-
lidades, Sheyla não exime os artistas da lógica da indústria 
cultural, mas os compreende vinculados a esse cenário. 
O fato de a cultura não ser etérea, mas substancialmente 
material, não exclui atentar para a mobilidade e fl uidez 
existente em algumas dessas criações e ações dos artistas. 
Essa contingência, para a pesquisadora, também caracteriza 
a produção cultural do período, especialmente por trazer 
à tona o que músicos como Luiz Melodia e o próprio Jards 
Macalé, em consonância com artistas como Waly Salomão e 
Hélio Oiticica, produziram a partir de relações mais diretas 
e simétricas com populações marginalizadas.

Para a socióloga, estes artistas – considerados desbun-
dados e marginais na MPB – recusavam explicações e ro-
teiros totalizantes sobre o mundo, tanto à direita quanto à 
esquerda, o que infl ui e ao mesmo tempo justifi ca a matéria 
cantada e os próprios modos de vida dos artistas, ancorados 
em experiências como as de “expansão da consciência, ex-
perimentalismo estético-formal, comunitarismo, liberação 
sexual e fi losofi as orientais, que vão se disseminar por vários 
lugares do Brasil, especialmente entre os jovens”, aponta.

É nesse sentido que a autora da tese defende a hipótese 
de que a contracultura, no Brasil, pode ser concebida como 
“uma estrutura de sentimento, que difere da ideia de que 
recebemos uma proposta empreendida nos Estados Unidos 
e assumimos isso de forma acrítica. O contexto aqui era 
outro, e o que vai ser produzido também é próprio. Mas 
isso não implica, de modo algum, negar todo um insumo 
de ideias e referências internacionais”. O solo histórico da 
contracultura made in Brazil naquele período, para Sheyla, 
está intimamente atrelado ao próprio jogo político, no qual 
a cultura nunca está isenta, mas articula maneiras particu-
lares de resistências.

“As interpretações construídas sobre aquele momento, 
principalmente a de que havia um esvaziamento do político, 
precisam ser revistas”, conclui, sem deixar de refl etir no 
quanto esse fl uxo intermitente na produção cultural do início 
dos anos 1970 parece ter contribuído para a abertura em 
anos de chumbo, ainda que ela tivesse sido lenta, gradual 
e, de certa forma, insegura, como os tempos atuais têm 
sido capazes de assim fazer pensar.

Jorge Ben, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Gal 
Costa e, sentados, Sérgio Dias e Arnaldo Baptista, 

em 1968: o núcleo da Tropicália e suas roupas 
extravagantes.

Capa do icônico Tropicália ou Panis et Circenses.

A socióloga Sheyla Diniz, autora da pesquisa: “O 
desbunde não deixou de ser uma postura política, 

sobretudo no âmbito das chamadas micropolíticas”.
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News@TI
Centro Europeu está com inscrições abertas 
para o curso de pilotagem de drones

@Úteis em diversas atividades e aplicações, os drones ou RPAs são 
uma tecnologia em franca expansão que tem ganhado um espaço 

signifi cativo na economia mundial nos últimos anos. Desenvolvidos 
inicialmente como uma ferramenta militar, os pequenos veículos aéreos 
comandados remotamente, são capazes de resistir a ambientes hostis, 
alcançar locais de difícil acesso e possibilitar uma imagem aérea privi-
legiada. A efi ciência em captar dados oferecida pelos drones atraiu o 
interesse de indústrias e corporações de diversas áreas, e atualmente 
o equipamento já é utilizado por instituições na Engenharia Civil, 
Geociência, Prevenção Ambiental e Logística, além de setores ligados 
ao aspecto artístico e publicitário, como cinema e fotografi a. Atento as 
tendências do mercado e focado na necessidade de profi ssionalização 
gerada por este novo nicho de trabalho, o Centro Europeu, uma das 
principais escolas de profi ssões da América Latina, oferece o curso 
Piloto de Drones – Tecnologia e Operação Profi ssional de RPAS. Des-
tinado a todos os interessados em adquirir conhecimento e formação 
de qualidade na área, o objetivo do curso é habilitar profi ssionais para 
explorar comercialmente o uso de drones com competência e seguran-
ça a partir de uma capacitação dinâmica e efetiva. Para isso, a grade 
curricular da atividade envolve disciplinas e metodologias baseadas em 
estudos de caso, práticas de mercado e nas regulamentações vigentes 
estipuladas pela ANAC (www.centroeuropeu.com.br).

São Paulo, quinta-feira, 19 de outubro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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A imposição de 

empresas ao exigirem 

a adoção de Programas 

de Compliance por seus 

fornecedores é tema 

recorrente e controverso. 

No entanto, é sabido que 

a ética e a integridade 

no ambiente corporativo 

precisam passar por 

esse processo

Uma empresa íntegra 
deve relacionar-se ape-
nas com empresas ín-

tegras. Essa é uma premissa 
básica e óbvia. Não faz sen-
tido buscar argumentos para 
combatê-la. Assim, o grande 
desafi o confi gura-se em saber 
se o fornecedor é íntegro. 
Porém, como ele faz para de-
monstrar isso? 

Não basta a afi rmação verbal 
de seu executivo principal, 
sócio, conselheiro, presidente, 
muito menos informar que 
não houve casos passados de 
transgressão. São necessárias 
evidências robustas, compro-
vando a atitude prática e sistê-
mica de prevenção a atitudes 
ilícitas, comprometimento 
de seus funcionários com os 
princípios éticos e mais uma 
série de outros indicativos. A 
Lei 12.846/13 e seu Decreto 
8.420/15 fornecem exata-
mente esse entendimento, ao 
estabelecerem a efetividade 
do Mecanismo de Integridade 
como a forma adequada de pre-
venção, detecção e correção 
de eventuais irregularidades. 

Alguns poderiam imaginar 
ser a “due diligence” sufi ciente 
para aferir a integridade dos 
fornecedores, mas a função 
dela é outra e não serve para 
esse propósito. Se ela fosse 
sufi ciente, a Lei e o Decreto 
solicitariam apenas essa veri-
fi cação e não o mecanismo de 
integridade. Então, a fi m de 
atender a condição essencial, 
para manter relações comer-
ciais com um fornecedor, é 
imprescindível saber se ele 
possui um mecanismo de inte-
gridade efetivo. E como obter 
essa informação? 

O bom senso impõe aprovei-
tarmos a experiência aplicada 
com muito sucesso em nível 
mundial para a qualidade, meio 
ambiente, saúde ocupacional, 
segurança do trabalho e muitos 
outros temas. 

Trata-se de processos de 
certifi cação, onde organismos 
independentes, com experiên-
cia em auditoria, visitam uma 
empresa e, com base em uma 
norma de referência, verifi cam 
e atestam o cumprimento de 
requisitos padronizados de um 
mecanismo de integridade e 
sua efetividade prática. Aliás, a 
DSC 10.000 é a primeira norma 
brasileira de sistemas de ges-
tão do Compliance e presta-se 
exatamente para esse objetivo.

Essa é forma mais simples, 
inteligente, barata e segura 
para a contratante ter a indica-
ção que precisa! Mas, a grande 
maioria das empresas não irá 

construir seus mecanismos de 
integridade sem a imposição do 
seu cliente. Daí a importância 
da exigência da empresa para 
a sua cadeia de suprimentos. 
Como efeito colateral, haverá 
a disseminação da cultura da 
ética e integridade em cascata, 
atingindo um número cres-
cente de organizações e, com 
efeito, mudando definitiva-
mente o ambiente corporativo 
do Brasil. Por que então há 
resistência para esse modelo?

Eu enxergo três razões 
principais para profi ssionais 
colocarem-se em oposição a 
isso: a) total desconhecimento 
do assunto; b) interesses es-
cusos, onde a implementação 
de mecanismos de integridade 
“incomodariam” sua organi-
zação ou seus dirigentes; c) 
comodismo, pois implementar 
um sistema efetivo demanda 
arregaçar as mangas e colocar 
em prática processos, políticas 
e novas atitudes na empresa.

Aos incrédulos, eu desafi o a 
apresentar um modelo melhor 
para ajudar o Brasil. 

Os críticos que apontam im-
perfeições, como a possibilida-
de de se enganar um auditor ou 
a existência de um certifi cado 
não aderente à integridade, 
tranquilizo: a chance de haver 
casos assim na prática é real, 
pois não existe risco nulo, mas 
asseguro que um mecanismo 
efetivo de integridade mitiga 
bastante os riscos de ilicitudes 
e os processos de certifi cação 
são um meio muito efi ciente 
para comprovar tal efetivida-
de. Portanto, que pese poder 
haver situações indesejáveis, 
é inegável serem elas a esma-
gadora minoria. 

Aos preocupados em não 
onerar a cadeia, conheçam o 
Mentoring CT®, que é uma 
solução bastante interessante. 

Aos apegados apenas no 
atendimento legal, sugiro apro-
fundamento no estudo. Por 
exemplo, a Portaria da CGU 
Nº 909, de 7 de abril de 2015, 
explicita o risco a ser mitigado: 
“risco de ocorrência de atos le-
sivos”. Portanto, a contratante 
deve implementar medidas 
mitigadoras para assegurar 
a prevenção de ilicitudes de 
seus fornecedores, lembrando 
a existência da Responsabili-
zação Objetiva, a abrangência 
alcançar todos os fornecedores 
(e não apenas os intermediá-
rios) e que o mecanismo de 
integridade impõe fazer o certo 
e não apenas cumprir a lei.  

Aos Compliance Officers 
medrosos em enfrentar seus 
superiores, seus pares ou seus 
fornecedores, lamento afi rmar: 
“vocês não têm perfi l para o 
cargo”.

Concluindo, temos à dispo-
sição um processo viável, um 
modelo pronto para ser usado, 
uma solução perfeita para a 
disseminação da cultura ética 
e de integridade para o mundo 
corporativo. Assim sendo, por 
que ainda há resistências? 

(*) É autor do livro Compliance - A 
Excelência na Prática e ex-diretor de 
Compliance da Siemens na América 

Latina, cargo que exerceu por 8 anos.

Compliance para 
fornecedores é 

fundamental para 
ambiente corporativo ético

Wagner Giovanini (*)

Sua empresa ainda pro-
grama em Objective-C? A 
Quaddro Treinamentos pode 
ajudar seus apps a evoluírem 
com a linguagem Swift. Com 
o compromisso da Apple de 
torná-la a linguagem do fu-
turo, o Swift vem ganhando 
cada vez mais adeptos, sendo 
utilizada para desenvolver 
apps de grandes empresas 
como LinkedIn, Airbnb, Khan 
Academy e VSCO. Mas o de-
senvolvimento não precisa 
sair do seu controle: com os 
treinamentos in company, os 
especialistas da Quaddro vão 
até a sua empresa e ensinam 
Swift para a sua equipe de programadores. Ou, se preferir, a 
sua equipe vai até a Quaddro e realiza seu treinamento com a 
melhor estrutura. 

O Objective-C é uma excelente linguagem de programação e é 
utilizada em dezenas de empresas, por já existir muito material 
desenvolvido para ela, entretanto em novos aplicativos as em-
presas estão optando pela Swift. Desde o lançamento em 2014, 
a Swift possui todo o suporte da Apple para ser reconhecida 
como a linguagem do futuro. A gigante da tecnologia criou uma 
série de atributos para facilitar a transição entre Objective-C 
e Swift e ainda desenvolveu ferramentas para que os novos 
programadores aprendam Swift com mais facilidade. Em outras 
palavras: para o desenvolvedor iOS, este é um caminho sem volta. 

Mas essa foi uma ótima estratégia da Apple, pois o Swift é 
uma linguagem muito mais moderna e fl exível. Ela é type safe, 
usa conceito de Optionals para tratar valores nulos, não exige 
ponto-e-vírgula ao fi nal de cada linha e possui um melhor ge-
renciamento de memória. Ganha-se também em velocidade: 
um algoritmo comum de busca, por exemplo, consegue um 
resultado 2,6 vezes mais rápido em Swift do que o Objective-C 
e 8,4 vezes mais rápido que o Python. 

 

Treinamentos para empresas
A Quaddro é o maior centro de ensino mobile do Brasil 

e possui experiência na área, tendo realizado mais de 100 

treinamentos para empresas 
como UOL, Scopus,  Brades-
co, Globo, entre outras. É 
possível optar pelos cursos 
in company, no qual os es-
pecialistas da Quaddro vão 
até a sua empresa; pela mo-
dalidade on-line, com cursos 
ao vivo para possibilitar um 
maior contato entre alunos e 
professor; ou curso realizado 
dentro da própria Quaddro 
Treinamentos. Outra opção 
muito interessante são os 
treinamentos customizados, 
desenvolvidos pensando em 
atender totalmente a neces-
sidade de cada empresa. 

“Com a ajuda de um professor especializado, alunos que 
já trabalhem com o desenvolvimento mobile terão muita 
facilidade para aprender Swift. E as empresas não podem 
mais deixar essa linguagem de lado pois a tendência é que 
cada vez mais as novidades da Apple vão depender dessa 
linguagem”, comenta Roberto Rodrigues, CEO da Quaddro 
Treinamentos. 

Além de técnicas para o desenvolvimento de aplicativos, os 
treinamentos Quaddro para empresas; podem ser inseridos 
ações de mudança ao longo do curso para captar informações 
sobre comportamento e trabalho em equipe. "Temos experiên-
cia em observar como os participantes comportam-se em sala 
de aula com mudanças não previstas e principalmente como 
ele trabalha em equipe, estas ações são pontos de mensuração 
para que as empresas avaliem além do conhecimento técnico 
do seu profi ssional que possivelmente interferirá na qualidade 
do trabalho e no comprometimento com a empresa", explica 
Rodrigues.

Dessa forma, é possível detectar lideranças no grupo, mul-
tiplicadores de informação, o modo como é feita a gestão de 
informações entre os participantes e várias outras questões. 
As observações serão captadas ao longo do treinamento pelo 
professor e ao fi nal podemos traçar um perfi l comportamen-
tal do aluno além do conhecimento técnico (www.quaddro.
com.br/). 

Quaddro auxilia empresas a migrarem os seus 
apps criados em Objective-C para Swift

Leandro Silva (*)

E estes temas têm deixado as pessoas afl itas. Contudo, não 
há motivo para temer. Afi nal, quem trocaria os caixas 
eletrônicos - auto atendimento, em qualquer lugar e ho-

rário - pelo atendimento humano? Pois é, este é um exemplo de 
automação! E nem por isso os atendentes deixaram de existir, 
não é mesmo? Ou seja, todos se benefi ciaram.

 
Um estudo divulgado recentemente denominado “Workforce of 

the Future”, realizado pela PwC, mostra que 37% dos entrevis-
tados estão preocupados com o risco que a automação oferece 
para seus empregos. No entanto, outros 73% acreditam que a 
tecnologia não vai substituir a criação humana. A pesquisa foi 
realizada com pessoas da China, Índia, Alemanha, Reino Unido 
e Estados Unidos.

 
O fato é que este processo está acontecendo de maneira natural 

e vale destacar que não tem volta. As vantagens para os negócios 
também merecem ser ressaltadas. A automação possibilita que 
as organizações projetem, executem, observem, monitorem e 
melhorem seus processos de negócio. Entretanto, tudo isso 
precisa da supervisão do ser humano. Um robô mal confi gurado 
não tem utilidade. E avaliando este movimento com calma, as 
atividades maçantes, insalubres, perigosas e repetitivas podem 
(e devem) ser realizadas pelas máquinas, para que as pessoas 
possam atuar de maneira mais analítica e estratégica.

 
Fala-se muito dos atendimentos eletrônicos nos call centers, 

mas existem diversas atividades que já são ou serão automatizadas 
em breve. Assim como eu citei os caixas eletrônicos, as cancelas 
nos estacionamentos também são exemplos de atividade automa-
tizada, assim como os software utilizados na área administrativa 
das empresas. A automação já está em nosso dia a dia, não há 
motivo para receios.

 
Em um futuro próximo, ao comprar em uma loja de departa-

mento, ao invés de caixas para realizar o pagamento, porque não 

Automação não é só para call center
A automação de atividades tem sido bastante discutida nas empresas e na imprensa, mas por um 
viés “negativo”: a substituição dos homens pelas máquinas e postos de trabalho que em breve serão 
extintos

totens? As pessoas escolhem suas compras, passam o código de 
barras e pagam com o cartão. Simples não? Os vendedores atu-
ariam ajudando a encontrar o produto desejado, por exemplo. O 
mesmo poderia acontecer em supermercados. As recepções de 
edifícios também podem ter um atendimento eletrônico. Basta 
que a identifi cação seja feita por biometria, o que garante ainda 
mais segurança.

 
É importante que companhias saibam que os brasileiros são a 

favor destas inovações em sua rotina. Uma pesquisa da Worldpay 
apontou que os brasileiros acreditam que a tecnologia é parte da 
evolução de como as empresas e o público se relacionam. Além 
disso, 81% afi rmaram já estarem preparados para fazer compras 
por meio de dispositivos conectados.

 
O fato é que se cada gestor parar para analisar os processos de 

sua empresa verá que ações que hoje demandam tempo e esforço 
podem sim ser substituídas por sistemas ou robôs. O principal 
é que todos compreendam que o ser humano é e sempre será 
necessário. Afi nal, as máquinas executam, mas somente as pes-
soas possuem a capacidade de analisar e melhorar as ações. Para 
isso, é necessário ter disponibilidade para revisitar processos, 
avaliando as oportunidades de eliminar retrabalhos e ganhar 
qualidade - ou seja, empregar o tempo de maneira estratégica. 

 
Cabe às companhias desenvolverem seus profi ssionais para que 

executem suas tarefas com excelência. Com certeza, ainda há 
muito para avançar. O momento é de transição e é normal cometer 
equívocos. O importante é entender que todos são fundamentais 
para o garantir o sucesso de uma companhia: tanto as pessoas 
quanto as máquinas - que sempre será ferramenta, apoiando as 
pessoas e nunca as substituindo.

 
(*) É Head Of PMO da Indigosoft - startup que oferece soluções de automação 

digital, focadas em simplifi car o trabalho diário de empresas de todos os 
segmentos, além de consultoria especializada. Mais informações

em: http://www.indigosoft.tech

South Park: A Fenda que Abunda Força é lançado no Brasil
Uma história de super-heróis pouco con-

vencionais, com poderes um tanto quanto 
estranhos e muito humor. A  Ubisoft e a 
South Park Digital Studios acabam de 
lançar South Park: A Fenda que Abunda 
Força, uma aventura hilária, estilo RPG, 
que já está à venda em versões físicas para 
Xbox One e PlayStation 4 por R$249,90, 
e digital para as mesmas plataformas por 
R$199, além de PC, por R$159,99. Dos 
criadores de South Park, Trey Parker e 
Matt Stone, e desenvolvido pela Ubisoft 
São Francisco, A Fenda que Abunda Força 
é a sequência do premiado título de 2014, 
South Park: The Stick of Truth. O jogo está 

totalmente localizado para o português, 
inclusive com as vozes dos dubladores 
originais da série no Brasil.

Com o crime crescendo em South Park, 
as ruas nunca estiveram tão perigosas. À 
medida em que o sol se põe sobre a tranquila 
cidade do estado do Colorado, a destruição 
e o caos desencadeiam um reinado de terror 
e o submundo ganha vida. Eric Cartman 
aproveita a oportunidade e cria o que chama 
de "a melhor franquia de super-heróis", a 
Guaxinim & Amigos, que tem ele próprio 
como o grande líder Guaxinim. 

Todo super-herói tem uma história e com 
os personagens de Guaxinim & Amigos não 

é diferente. Na pele do Novato, os jogadores 
descobrirão seu passado, montarão fanta-
sias e combinarão poderes fl atulentos em 
inúmeras classes de heróis para criar seu 
próprio personagem. Já o sistema de com-
bate de South Park: A Fenda que Abunda 
Força oferece oportunidades únicas para 
dominar o tempo e o espaço no campo 
de batalha e conta com uma renovada 
dinâmica de ataque que dá total liberdade 
para a construção de equipamentos para 
usar nas lutas.

Para mais informações sobre South Park: 
A Fenda que Abunda Força, visite http://
www.southparkgame.com
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Que ainda
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Expressar
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castanho

Revista 
de humor
Neodímio
(símbolo)

3/ciá — god — mad. 5/grená — hidra — largo. 6/zarcão. 7/grassam.
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Esta quinta é o trigésimo dia da lunação. Lua em bom aspecto com Urano traz novidades e abertura para o novo. O Sol em 

tensão com Urano deixa a tarde agitada e nervosa. Urano provoca mudança dando equilíbrio nas relações. A Lua também 

forma um aspecto tenso com Urano que traz instabilidade emocional. Às 17h13 a Lua entra na fase Nova no signo de Libra e 

teremos a oportunidade de retomar o equilíbrio e promover novos acordos nas relações afetivas e parcerias. Novos relaciona-

mentos podem ser fi rmados a partir desta lunação. Neste mesmo horário a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Escorpião 

no fi nal da noite às 23h42. A Lua em conjunção com Júpiter expande as emoções e dá mais otimismo e generosidade.
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O estado emocional leva a oscilações 
de humor e pode afastar pessoas 
causando um grande desgaste no 
relacionamento social. O dia pode ter 
a carência de humor e senso comum 
e um romantismo exagerado. Evite 
rebelar-se contra a autoridade de 
alguém. 88/388 – Verde.

Pode contar com a ajuda para suas 
realizações. O momento é de sensibi-
lidade e generosidade social em sua 
força total. Sozinho terá difi culdade 
para alcançar o que pretende, por 
isso una forças e use sua sensibili-
dade para conquistar o que quiser. 
16/816 – Azul.

O dia é ótimo para melhorar o 
relacionamento com as pessoas no 
trabalho ou na vida social. Com a Lua 
em Escorpião aumenta a ambição e 
a vontade de agarrar com tenacidade 
os objetivos. A sua relação com a pes-
soa amada e o convívio doméstico 
fi ca mais fi rme. 57/457 – Amarelo.

Um desejo não realizado pode estar 
provocando decepção e trazendo 
tristeza. Use bem a alta capacidade 
para executar qualquer tarefa e se 
dar bem.  Mas antes de fazer negó-
cios, reveja suas condições materiais 
para aumentar a sua chance de obter 
sucesso. 47/247 – Branco.

O dia pode ter a carência de humor 
e um romantismo exagerado. Por 
isso estará bastante afetivo no rela-
cionamento amoroso e no convívio 
doméstico, mas precisa controlar as 
emoções. Poderá demonstrar tudo o 
que sente pelas pessoas mais íntimas 
de forma sincera e bem mais aberta. 
29/229 – Amarelo.

O Sol em tensão com Urano deixa 
a tarde agitada e nervosa. Urano 
provoca mudança dando equilíbrio 
nas relações. Se ocorrerem peque-
nos atritos, logo em seguida serão 
superados. Viagens, passeios e 
festas com amigos serão felizes se 
forem programados para este fi nal 
de ano. 26/526 – Verde. 

O Sol em tensão com Urano deixa 
a tarde agitada e nervosa. A Lua 
forma um aspecto tenso com Urano 
que traz instabilidade emocional. 
Lua depois de entrar nova na parte 
da tarde as 17h13 fi ca fora de curso 
até ingressar em Escorpião no fi nal 
da noite às 23h42. 66/566 – Amarelo.

Controle a tendência a explosões 
temperamentais que podem ser 
responsáveis por crises no seu am-
biente. Procure a harmonia e usa a 
capacidade de se ter imparcialidade 
nos julgamentos. Terá o reconheci-
mento no que executar com força e 
dedicação. 77/277 - Azul. 

Lua em conjunção com Júpiter ex-
pande as emoções e dá mais otimismo 
e generosidade. Há um lado positivo 
com a conjunção para superar as difi -
culdades e, com grande autodomínio 
ter melhor visão de tudo. Começa 
a melhorar a situação fi nanceira. 
57/757 – Verde.

A sensibilidade é levada a graus 
máximos trazendo generosidade, 
compreensão e afetividade à roti-
na. Mantendo suas emoções sobe 
controle diante de imprevistos tudo 
será superado facilmente em breve. 
Precisa evitar excessos e cuidar do 
bem-estar familiar. 98/998 – Branco.

Com a Lua em Escorpião ajuda a 
ter uma visão melhor de tudo. O 
dia pode ter de levar a atitudes 
de exagero devido à vontade de 
agarrar com tenacidade seus obje-
tivos. Precisa livrar-se daquilo que 
não serve mais, entre seus bens e 
objetos e abrir espaço para o novo. 
40/440 – Azul.

Com a Lua em Escorpião fi cará mais 
determinado, mas também inclinado 
a oscilações no humor tornando a 
receptividade mais difícil. Cumpra os 
compromissos que assumiu. Melhora 
também a situação fi nanceira, mas 
evite excesso nos gastos. 28/428 
– Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 19 de Outubro de 2017. Dia de Santo Aquilino, São 
Pedro de Alcântara, São João Brébeuf, Isaac Jogue e companhei-
ros e Dia do Anjo Habuhiah, cuja virtude é a nobreza. Hoje 
aniversaria a atriz Glória Menezes que chega aos 83 anos, o ator 
gaúcho Paulo César Pereio que nasceu em 1940, a jornalista e 
apresentadora Patrícia Poeta que completa 41 anos e o jogador 
de futebol Valdivia que nasceu em 1983. 

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é charmoso e diplomata obtém 
sucesso nas relações sociais, mas pode reagir de uma maneira 
explosiva quando encontra uma resistência forte aos seus desejos. 
Outra característica deste dia é a fascinação por segredos ou as 
verdades escondidas. Não descansa enquanto não consegue escla-
recer completamente uma situação. Cheio de recursos tem uma 
visão forte, mas também o lado sonhador, compreensivo e idealista. 
Pode querer ser o centro das atenções pela necessidade que sente 
de ser alguém o levando a ser muitas vezes individualista demais.

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

Simpatias que funcionam
Para que inimigos se tornem amigos: Escreva 
o nome de todos os seus inimigos em pedaço de 
papel sem uso. Depois, deposite-o no fundo de 
um copo. Coloque açúcar até a metade e encha 
de água. Tampe e deixe o copo num local onde 
ninguém veja. Após 7 dias, despeje o líquido e 
o papel em um vaso.
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A exposição Anual e Cultural de Orquídeas apresentará ao públi-
co as mais diferentes espécies, cultivadas mundo afora, incluindo 
exemplares raros. Serão expostos cerca de 800 exemplares de 
orquídeas, entre elas, Cattleyas, várias espécies de Dendrobiuns 
(olhos de boneca), Oncidiuns (as chuvas de ouros), Phalaenop-
sis (orquídea borboleta) e Vandas. O público será testemunha 
de uma profusão de beleza, cores e formas, que somente a mãe 
natureza é capaz de criar. Àqueles dispostos a aumentarem os 
conhecimentos sobre as mais variadas espécies, a entidade irá 
comercializar o livro “70 anos de Orquídeas” com dicas sobre 
o cultivo e peculiaridades destas plantas. O público ainda será 
contemplado com a segunda edição do prêmio de arranjos e 
fl orais com orquídeas, compostos por conjuntos elaborados com 
total esmero. 

Serviço: Esporte Clube Banespa, Av. Santo Amaro, 5565, Santo Amaro. Sexta (20) e 
sábado (21) das 9h às 18h e domingo (22) das 9h às 17h. Entrada franca.

Nota
Corona Kings lança seu terceiro álbum, “Death Rides A Crazy Hor-

se”, pelo selo e gravadora Forever Vacation Records. Formada por 
Caique Fermentão (guitarra e vocal), Antonio Fermentão (bateria), 
Felipe Dantas (guitarra) e Murilo Benites (baixo), a banda apresenta 
obra com 12 faixas autorais em inglês. Gravado no Estúdio Costella 
e produzido por Alexandre “Capilé” Zampieri e Gabriel Zander, entre 
março e junho de 2017, o álbum conta com participações especiais de 
músicos da nova boa safra de bandas rock nacionais como Water Rats, 
Deb and The Mentals, Delvilish, Miami Tiger, Dead Fish e Stolen Byrds.
Ouça o álbum: (https://ONErpm.lnk.to/CoronaKings) 

Com texto de Veridiana Toledo e direção de Marcelo Galdino, comédia musical apresenta a saga de 

pais de primeira viagem que tentam de tudo para ter apenas algumas horas de sono.

A comédia musical 
infantojuvenil
“O bebê que não 
dormia e trocava a 
noite pelo dia” estreia 
no próximo dia 21

A estória narra os apuros 
e os dilemas enfrenta-
dos por pais de primei-

ra viagem. Escrito em 2012, o 
texto é levemente inspirado 
na experiência pessoal da 
autora e do diretor Marcelo 
Galdino com o nascimento 
de seu fi lho Ian. Com Veri-
diana Toledo, Luciano Gatti, 
Marcelo Diaz, Lívia Ziotti e 
Diego Rodda

 
Serviço: Teatro Jaraguá - Rua Martins 

Fontes, 71, Centro. Sábados e domingos 
às 16h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). 
Até 10/12.

Saga noturna
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Dança

Maritta Cury

Baseado no livro ‘Maria’, de Sholem Asch, o solo A 
Vida de Maria de Nazaré mostra, de forma dinâmica e 
envolvente, a história da jovem e corajosa judia que foi 
escolhida para ser a mãe do Messias. O espetáculo revela 
algumas desconhecidas experiências e difi culdades que 
Maria teve de enfrentar para cumprir a missão de ser mãe, 
educadora e parceira de Jesus. O monólogo não tem um 
foco religioso, mas sim histórico e cultural, mostrando 
parte da visão espiritualista da história, além da cultura 
judaica da época. A peça conversa com católicos, espí-
ritas, evangélicos, judeus, cristãos e, inclusive, ateus, 
pois baseia-se na história, em fatos, mostra de maneira 
ampla a trajetória de uma Maria humana, mãe e mulher. 
Com Maritta Cury.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. 
Sábados às 19h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 25/11.

Monólogo
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Revisão

Prepare-se para as possíveis mudanças que estão por vir. Este é o momento 
perfeito para fazer uma revisão do passado e do presente, de modo que 
você possa planejar um futuro novo e brilhante para si mesmo. Parte 
das mudanças que você esteve passando são para ajudá-lo a entender 
melhor o seu propósito de vida. Libere o passado, ou as pessoas e coi-
sas que já não servem ao seu crescimento e concentre a sua atenção 
no que é importante para você agora. É também importante que você 
libere os julgamentos em relação a si mesmo e aos outros, pois isto é 
um enorme bloqueio que precisa ser ultrapassado para que você possa 
utilizar melhor estas oportunidades futuras. Lembre-se de que nem 
tudo é o que parece, e, às vezes, as coisas devem desaparecer a fi m de 
serem reconstruídas. Isto pode ser desafi ador ou gratifi cante, depen-
dendo de como você escolhe ver as coisas. Quando você está distraído, 
muitas vezes, não consegue ver uma oportunidade mágica que está se 
abrindo e se lembra das coisas de forma diferente do que elas realmente 
ocorreram. Renove a sua perspectiva com encantamento e entusiasmo 
e preste atenção às oportunidades que estão surgindo em seu caminho. 
O Mantra para hoje é: “Eu mudo a minha atenção e prioridades para as 
novas oportunidades que estão surgindo em meu caminho.” E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Orquídeas raras
Divulgação A Anacã Cia. de Dança, fruto da união de forças dos coreógrafos e 

professores Helô Gouvêa e Edy Wilson com a empresária Ana Maria Diniz, 
surgiu em 2012 e conta com duas vertentes fundamentais que defi nem 
sua missão: produção artística e formação profi ssional. Empenhados em 
difundir e resgatar a dança jazz contemporânea, com foco na arte popular 
brasileira, os fundadores da Anacã Cia. de Dança criam um repertório 
coreográfi co próprio que, esperam, se transforme em legado. O grupo 
formado por 11 dançarinos estreia os espetáculos “Oxygen”, sob dire-
ção do coreógrafo e bailarino Ismael Ivo, e “Eternos”, dirigida por Edy 
Wilson. Em Oxygen  o planeta Terra sofre com um número grande de 
superpopulação e depende de uma tecnologia cada vez mais poderosa. 
Nossas vidas estão interconectadas globalmente e nossa capacidade de 
sobreviver está em estado de alerta. Em Eternos, um planeta diferente: 
nele não há mares, montanhas, nem vegetação; por ele não sopram os 
ventos, não correm os rios e não habitam os homens; por lá não existe 
a fome, não se formam as guerras, não se sente o frio.

Serviço: Auditório  Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 2 do Parque Ibira-
puera, tel. 3629-1075. Sábado (21) às 21h e domingo (22) às 17h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 
(meia).
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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: JOSÉ LEANDRO GOMES DA SILVA, profi ssão: auditor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Rio Largo, AL, data-nascimento: 31/05/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Viana da Silva e de Quiteria Gomes da 
Silva. O pretendente: ANGELICA SILVA SANTOS DE JESUS, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Estância, SE, data-nascimento: 23/05/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Francisco Caitano de Jesus e de 
Ednilza Silva Santos de Jesus.

O pretendente: JOSÉ CLAUDIO DA SILVA, profi ssão: limpador de vidro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Umuarama, PR, data-nascimento: 04/06/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gabriel Rosa da Silva e de Creusa 
Aparecida da Silva. A pretendente: THÁBATA RUANNA ALVES DE MELO ORTEGA, 
profi ssão: auxiliar de necrotério, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Walter de Melo Ortega e de Débora Alves Feitosa.

O pretendente: MARCOS CUPERTINO DOS SANTOS, profi ssão: serralheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Espedito Felix dos Santos e de Inês 
Cupertino Mota. A pretendente: REGIANE SANTOS DE ALMEIDA, profi ssão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itanhaém, SP, data-nascimento: 14/03/1983, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Afonso de Almeida e 
de Edileusa dos Santos.

O pretendente: MICHELL SOUZA ROBI, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1989, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Luzia Robi e de Telma Agripina de Souza. A 
pretendente: LARISSA SILVA DE MATOS, profi ssão: nutricionista, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Umberto Gomes de Matos e de Eliete 
Silva Gomes de Matos.

O pretendente: JOSEFRANKLIN CASSIANO LOPES, profi ssão: operador de máqui-
na, estado civil: solteiro, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 24/04/1991, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josefran Sandro Lopes e de Re-
jane Cassiano Felix. A pretendente: ANA CRISTINA XAVIER SILVA DE SANTANA, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Natal, RN, data-nascimen-
to: 04/04/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo 
Jeronimo Xavier e de Florência Xavier Silva.

O pretendente: DENIS SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico de saúde bucal, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eronildes Rodrigues de Oliveira e 
de Francisca Francilene da Silva. A pretendente: INGRID FIDELIS DE OLIVEIRA, 
profi ssão: auxiliar de administração, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Antonio Fidelis de Oliveira e de Cristiana da Silva.

O pretendente: DIEGO DAVID OLIVEIRA DURAES, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Idelson Nunes Duraes e de Sonia Maria de 
Oliveira. A pretendente: EVELYN FERREIRA DA SILVA, profi ssão: cabeleleira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Ferreira da Silva e de Ivonete 
Maria de Oliveira.

O pretendente: DANILO HENRIQUE DE ALMEIDA, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Marcelino de Almeida e 
de Valdeci dos Santos Almeida. A pretendente: ANDRESA SILVA NOVAES, profi ssão: 
operadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 26/01/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Gerisvaldo Silva 
Novaes e de Mirian de Jesus Santos Silva Novaes.

O pretendente: LUIZ FELIPE UTUARI SILVA, profi ssão: assistente, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilson Francisco da Silva e de Katia Cristina 
Utuari. A pretendente: ELISIANE GIMENES LOPES, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Francisco Badaró, MG, data-nascimento: 16/04/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Joel dos Santos Lopes e de 
Marta Gimenes Lopes.

O pretendente: JONATHAN VILELA PEREIRA, profi ssão: barbeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1999, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, fi lho de Paulo Pereira Santos e de Romeria Vilela. A pretendente: 
MAYARA FARIA DOS SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Idelson Faria dos Santos e de Marli Maria dos Santos.

O pretendente: ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Manoel de Oliveira e de Rejane 
Maria da Silva de Oliveira. A pretendente: GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 12/09/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonia Alves de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS ALVES, profi ssão: segurança, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1956, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo Alves e de Cely Pereira Alves. 
A pretendente: REGIANE VIEIRA DE TOLEDO, profi ssão: metalurgica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1964, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Vieira de Toledo e de Elza Apa-
recida de Toledo.

O pretendente: DONIZETE APARECIDO LEANDRO BEZERRA, profi ssão: profes-
sor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Leandro Bezerra 
e de Maura Maria da Conceição. A pretendente: MONICA VAZ DE CARVALHO, pro-
fi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Almir Vaz de Carvalho e de Francisca Vaz de Carvalho.

O pretendente: RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA, profi ssão: músico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido de Oliveira e de Simone Ro-
drigues Martins de Oliveira. A pretendente: LUCIANA MELO DAS NEVES, profi ssão: 
assistente de RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/12/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Teodo-
sio das Neves e de Maria de Melo das Neves.

O pretendente: JEAN LUCAS SOARES DE MORAIS, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Bispo Soares e de Lucia 
Soares de Morais. A pretendente: SARA CASTILHO DE LIMA, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 21/03/1999, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Castilho de Lima e de 
Jannete Castilho de Lima.

O pretendente: GERSON SILVA JUNIOR, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Silva e de Maria Helena da Silva. A pre-
tendente: APARECIDA DE SOUZA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Rio do Antônio, BA, data-nascimento: 04/02/1971, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Braulino José dos Santos e de Ana de Souza.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA MOREIRA, profi ssão: operador de câmera, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 21/11/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ribamar Moreira e de 
Vera Lucia da Silva Moreira. A pretendente: ANA CAROLINA ALVES, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alves e de Maria 
Aparecida Rodrigues.

O pretendente: CÉLIO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Raul Soares, MG, data-nascimento: 10/03/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gualberto da Silva e de Marli Ilidia da Sil-
va. A pretendente: VIVIANE AUGUSTA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/02/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Sergio Taveira da Silva e de 
Clara Augusto Pereira.

O pretendente: MARCOS BATISTA RIBEIRO, profi ssão: segurança, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1992, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ercilio Batista Ribeiro e de Lindaura de Jesus. 
A pretendente: ANA CAROLINA SIMÃO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Pereira da Silva e de 
Ana Valeria Simão da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE MARQUES LOBATO, profi ssão: operador de má-
quina, estado civil: solteiro, naturalidade: Varzelândia, MG, data-nascimento: 12/04/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucilene Marques Lobato. 
A pretendente: KAROLINY CORDEIRO VALLI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Parapuã, SP, data-nascimento: 10/11/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Valli e de Evanilde dos Reis Cordeiro.

O pretendente: RENAN PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Pereira de Souza e de Rosana 
Aparecida Telis de Souza. A pretendente: LARISSA ELIAS SALGADO DE OLIVEI-
RA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 20/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo 
Aparecido de Oliveira e de Maria Célia Elias Salgado de Oliveira.

O pretendente: JEFFERSON CALHAU AGUIAR, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Silva Aguiar e de Adriana 
da Silva Calhau Aguiar. A pretendente: VANESSA BRAGA BATISTA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maracanaú, CE, data-nascimento: 23/05/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista e de Valdenora 
Braga Batista.

O pretendente: ALESSANDRO ALVES DA SILVA, profi ssão: coletor de recicla-
gem, estado civil: divorciado, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 
27/11/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves 
da Silva e de Irene Sebastiana Alves da Silva. A pretendente: ARIANE CODO QUEI-
ROZ, profi ssão: coletora de reciclagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 03/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Claudionor Queiroz e de Cristina Codo Queioz.

O pretendente: FRANCISCO BERTOLDO DA SILVA, profi ssão: copeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Lavras da Mangabeira, CE, data-nascimento: 12/05/1985, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Alves da Silva e 
de Pedrina Bertoldo da Silva. A pretendente: CAROLINA NUNES MACHADO, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
17/12/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Pe-
reira Machado e de Maria do Carmo Nunes Machado.

O pretendente: ARLINDO FERREIRA DE ANDRADE, profi ssão: auxiliar de P.C.P., 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1984, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ferreira de Andrade e 
de Roseli de Jesus Pereira dos Santos de Andrade. A pretendente: NEDJA SYBELE 
PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 29/12/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco dos Santos e de Neilde Pereira.

O pretendente: WILLIAN ALVES DA SILVA, profi ssão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Serra do Ramalho, BA, data-nascimento: 18/08/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valtinei Martins da Silva e de Rivanda Alves 
da Silva. A pretendente: NATÁLIA KATYLLEN CREPALDI ANDRADE, profi ssão: ma-
nicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Jose Andrade e de 
Elisandra de Oliveira Crepaldi.

O pretendente: BRUNO MATHEUS DE MENESES OLIVEIRA, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Araripina, PE, data-nascimento: 06/05/1997, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Oliveira da Silva 
e de Genilda Maria Dias de Meneses Oliveira. A pretendente: MARCELE PEREIRA 
BARBOSA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Serrinha, BA, da-
ta-nascimento: 30/08/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marcelo Teixeira Barbosa e de Marivalda Azevedo Pereira.

O pretendente: FABIO FONSECA XAVIER, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1979, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Euclides Francisco Xavier e de Maria do Socorro Fonseca. A 
pretendente: JÉSSICA MELLO DOS SANTOS, profi ssão: analista de cobrança, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1992, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Soares dos Santos e de Creusa 
Francisca Mello dos Santos.

O pretendente: MALAQUIAS DE CASTRO MARTINS, profi ssão: vigilânte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Aparecido de Castro Martins e de 
Isaura Martins Nicolau Neta Martins. A pretendente: ISADORA FERNANDES GAMA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
07/06/1996, residente e domiciliada nesta Capital SP, fi lha de José Gama e de Eunice 
Fernandes da Silva Gama.

O pretendente: EURICARLO LOURENÇO DE ALMEIDA CAVALCANTE, profi ssão: 
auxiliar de produção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 06/11/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eurico 
de Almeida Cavalcante Neto e de Severina José Lourenço Cavalcante. A pretendente: 
CRISTIANE SOUZA DOS ANJOS, profi ssão: auxuliar de limpeza, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erenaldo Mendes dos Anjos e de Elisabeth Pro-
tasio de Souza dos Anjos.

O pretendente: ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 08/08/1950, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemencia Barbosa dos Santos. A 
pretendente: LUZIA BERNARDINA LUIZ, profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 13/12/1956, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José Luiz e de Benvina Bernardina da Rocha.

O pretendente: BRUNO CONCEIÇÃO DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Luiz da Silva e de Antonia Idalina 
da Conceição. A pretendente: JULIANA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Anderson da Silva e de 
Gláucia Leandro dos Santos.

O pretendente: RAFAEL TELES DE FREITAS, profi ssão: analista de planejamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Regis de Freitas e 
de Marlene Ferreira Teles de Freitas. A pretendente: JULIANA DA SILVA TOLEDO, 
profi ssão: terapeuta ocupacional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 12/12/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cesar Roberto de Alcantara Toledo e de Maria Aparecida da Silva Toledo.

O pretendente: JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: eletricista predial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Paulista, PE, data-nascimento: 28/04/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josias Rodrigues da Silva e de Maria 
Alves da Silva. A pretendente: LAUDIVANIA MARIA DA SILVA, profi ssão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 11/11/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luis da Silva e de Laudiceia 
Maria da Silva.

O pretendente: DOUGLAS DE JESUS PONCHINA, profi ssão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 11/09/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isidoro Ponchina e de Joana 
de Jesus Rocha. A pretendente: THÁIS DA SILVA MELO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1988, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Wilson Vieira de Melo e de Veronei-
de da Silva Melo.

O pretendente: ADRIANO DONIZETI VASCONCELLOS CANUTO, profi ssão: vigi-
lante, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Donizeti Canuto 
e de Dulce Iara Giudice Vasconcellos Canuto. A pretendente: KELLY DE PAULA OLI-
VEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 29/03/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olair 
Alves de Oliveira e de Maria Angela de Paula.

O pretendente: EDIVAN GOMES DE SIQUEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 23/02/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Gomes Siqueira e de Maria 
Inês Gomes de Siqueira. A pretendente: GABRIELA CHAIA LIMA, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio José Lima e de 
Silvana Chaia dos Santos Lima.

O pretendente: RODRIGO DE JESUS JANUARIO, profi ssão: treinador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/06/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Januario Neto e de Marina Rosa 
de Jesus Januario. A pretendente: STEFFANY REGINA PAULINO SILVA, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 
22/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos do 
Amaral Silva e de Sonia Regina Paulino.

O pretendente: GUILHERME COUTINHO NUNES, profi ssão: recuperador de ativos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoelito Alves Nunes e de 
Claudia Coutinho da Silva. A pretendente: CAMILLA MAYARA ALVES DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Al-
ves da Silva e de Maria Aparecida Ferreira da Silva.

O pretendente: LUCAS WESLEY SOUZA SANTOS, profi ssão: Topografo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1997, residente e 
domiciliado em Caçapava, SP, fi lho de Elionis Nascimento dos Santos Sobrinho e de 
Elza de Souza Florencio. A pretendente: LETÍCIA DE FRANÇA, profi ssão: auxiliar téc-
nica de medição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliu de França 
e de Dorivana de Brito.

O pretendente: EDMIRSON ADRIANO GONZAGA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, data-nascimento: 21/01/1966, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Adriano Gonzaga e 
de Odete Lúcia dos Santos. A pretendente: ROSIMEIRE DIAS DA SILVA, profi ssão: 
copera hospitalar, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/06/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Mendes da Silva e de Maria Luiza Dias Santos.

O pretendente: MOACIR DA SILVA, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes da Silva. A pretendente: ROSA-
NA DA SILVA CUNHA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 08/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Joaquim Vitor Cunha e de Neusa da Silva Cunha.

O pretendente: ENRIQUE ELENO BENGIVENGA DA SILVA, profi ssão: gesseiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Eleno da Silva e de Sonia 
Regina Bengivenga da Silva. A pretendente: TIFANE MILENA DA SILVA CUNHA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosana da 
Silva Cunha.

O pretendente: LEANDRO DE MORAES SOUSA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São José do Egito, PE, data-nascimento: 15/04/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Espedito Oliveira de Sousa 
e de Maria de Lourdes de Moraes Sousa. A pretendente: VALÉRIA MARIA PEREIRA, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Ipubi, PE, data-nasci-
mento: 15/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Espe-
dito José Pereira e de Maria de Fatima Brito Pereira.

O pretendente: EDEILTON FERREIRA GOMES, profi ssão: comprador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1979, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Joel Ferreira Gomes e de Maria Carmen de Oliveira 
Gomes. A pretendente: SAMIRA NUNES DE SOUSA, profi ssão: auxiliar CPD, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Belchior de Sousa e de Josefa 
Nunes Vieira.

O pretendente: REGINALDO DA SILVA CASTRO, profi ssão: encarregado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Casa Nova, BA, data-nascimento: 29/07/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Feitosa de Castro e de Joana da 
Silva Castro. A pretendente: ELISÂNGELA XAVIER LIMA, profi ssão: téc. de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: Inhambupe, BA, data-nascimento: 12/04/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Pereira Lima e 
de Martinha Xavier Lima.

O pretendente: TIAGO DA SILVA BULGURLU, profi ssão: barbeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1995, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Valter Bulgurlu e de Lucineia da Silva Bulgurlu. 
A pretendente: MONIQUE KETHELYN DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1998, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Claudia da Silva.

O pretendente: WILLIAM DE CARVALHO BORGES, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1987, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Manoel Trajano Borges e de Manoela Marciana de 
Carvalho. A pretendente: BEATRIZ FERRAZ DOS SANTOS, profi ssão: ascensorista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/03/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ivan Pontes dos Santos 
e de Solange Ferraz Duarte.

O pretendente: GLAUCO DIAS DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 07/04/1985, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Carvalho dos Santos e de Valcilene 
Oliveira Dias dos Santos. A pretendente: GRACIELE GONÇALVES DA SILVA, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaias Gon-
çalves da Silva e de Selma Gonçalves da Silva.

O pretendente: JACKSON ALVES MESQUITA DA SILVA, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Alves da Silva e de Silvana 
Alves Mesquita da Silva. A pretendente: PALOMA FEITOSA DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1992, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Paulo da Silva e de Maria 
Felix Feitosa.

O pretendente: WAGNER FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar fi nanceiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1986, resi-
dente e domiciliado em Osasco, SP, fi lho de Antonio Francisco dos Santos Neto e de 
Maria Fernandes dos Santos. A pretendente: MAYARA MENDONÇA PROFETA GAI, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 05/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Carlos Gai e de Marlene Mendonça Profeta.

O pretendente: PAULO SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: técnico multifuncional 
junior, estado civil: solteiro, naturalidade: Conde, BA, data-nascimento: 09/12/1993, re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Vando Lopes Nascimento e de Helena 
Lopes dos Santos Nascimento. A pretendente: MIRIAN MOURA DO NASCIMENTO, 
profi ssão: auxiliar departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 24/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valdemir Correia do Nascimento e de Carmelita Pinto de Moura.

O pretendente: LUAN DE BRITO SILVA, profi ssão: copeiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1994, residente e domiciliado nes-
ta Capital, SP, fi lho de Irinaldo Gomes da Silva e de Jailma Maria de Brito Gomes. A 
pretendente: KÁTIA CRISTINA BARROS FEITOSA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1998, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailson Ferreira Feitosa e de Josefa Lenice 
Barros Feitosa.

O pretendente: JOSE WAGNER DA SILVA, profi ssão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Tupanatinga, PE, data-nascimento: 10/03/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ivan da Silva e de Maria Lucie-
ne da Silva. A pretendente: MARIA ISLAIANE DA SILVA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 05/12/1998, residente e 
domiciliada em Manari, PE, fi lha de Jose Ivanildo da Silva e de Joana Quiteria da Silva.

O pretendente: COSME RODRIGUES SILVA NUNES, profi ssão: vigia, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Passagem Franca, MA, data-nascimento: 22/06/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nunes da Silva e de Eva 
Alves da Silva Sousa. A pretendente: DEUZIANA RODRIGUES LIMA, profi ssão: bal-
conista, estado civil: solteira, naturalidade: Passagem Franca, MA, data-nascimento: 
01/01/1983, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Pedro Gonçalves Lima e 
de Luiza Rodrigues da Silva Lima.

O pretendente: WELLINGTON ALVES DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1982, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Teixeira de Souza e 
de Maria Sonia Alves da Silva Souza. A pretendente: ROSELI GERMANO DA SILVA, 
profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 11/11/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides 
Germano da Silva e de Genilsa Ribeiro da Costa.

O pretendente: PEDRO AMERICO DA SILVA, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Major Izidoro, AL, data-nascimento: 29/06/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Americo da Silva e de Josefa Maria da Sil-
va. A pretendente: GERENEIDE CAETANO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 30/03/1965, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Caetano e de Geralda Ferreira Caetano.

O pretendente: NAILTON MORAIS DE SOUZA, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 16/10/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme Ribeiro de Souza e de Genésia 
Araujo de Morais. A pretendente: SHEILA FERREIRA SOUSA SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 
05/03/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnovaldo 
Ferreira Santos e de Luciene Sousa Santos.

O pretendente: EVANDO SANTANA SANTIAGO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guaratinga, BA, data-nascimento: 06/10/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cirilo Pereira Santiago e de Elci de 
Santana. A pretendente: TAINARA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1994, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Luiz da Silva e de Elza Maria Batista da Silva.

O pretendente: ÉRICK FELIPE RODRIGUES SILVA XAVIER, profi ssão: ajudante ge-
ral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1999, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Silva Xavier e de 
Fabiana Miranda Rodrigues. A pretendente: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GAMA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/05/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro de 
Oliveira Gama e de Elaine Eliana das Graças.

O pretendente: JHONATAN MARVÃO DE SOUZA, profi ssão: estoquista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Ananindeua, PA, data-nascimento: 08/10/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Misael Alves de Souza e de Andrea 
Marvão. A pretendente: TAMARA CRISTINA CHAVES TEIXEIRA, profi ssão: aux. 
de veterinário, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de 
Assis Teixeira e de Maria Conceição Alves Chaves.

O pretendente: FERNANDO NUNES DE LIMA, profi ssão: Auxiliar de Vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pedro de Lima Filho e de Nivia 
Fernanda Nunes da Silva. A pretendente: JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA, profi s-
são: Professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/10/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Cicero de Oliveira e de 
Edna Silva de Oliveira.

O pretendente: ODAIR ANTONIO DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Paranapuã, SP, data-nascimento: 16/02/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pedro da Silva e de Benedita Maria da Silva. 
A pretendente: ANAIDE ALMEIDA ARAUJO DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 26/12/1959, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antenor Penalva de Araujo e de Laurinda 
Barbosa Almeida.

O pretendente: ALEX SOUZA ARAUJO, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Dantas Araujo e de Elizabete Souza Araujo. A 
pretendente: JAQUELINE DAS NEVES SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 02/12/1994, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alipio Machado da Silva e de Janete das 
Neves Silva.

O pretendente: HUMBERTO SOUZA SANTOS, profi ssão: prof. de ed. física, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1996, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rogério dos Santos e de Dina Fati-
ma de Souza Santos. A pretendente: NATHALYA DE LOURDES DA SILVA, profi ssão: 
aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/02/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Norberto da Silva e 
de Cinderela Trindade da Silva.

O pretendente: CAIQUE RODRIGUES CARVALHO DO AMARAL, profi ssão: ven-
dedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1994, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Moises Rodrigues do Amaral e de 
Marcia de Jesus Neves Carvalho do Amaral. A pretendente: ANA PAULA ESTRELA 
DE SOUZA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel Pereira de Souza e de Antonia Neuma Estrela de Sousa.

O pretendente: SAMUEL FERREIRA DE CAMPOS, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1990, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Claudia Ferreira de Campos. A pretendente: SARA 
ALVES DA SILVA, profi ssão: Professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Salvio Roberto da Silva e de Marinete Alves da Silva.

O pretendente: JOÃO DE ALMEIDA RAMOS NETO, profi ssão: coletor, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 16/01/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ranulfo Almeida Ramos e de Joseli Sousa Matos. 
A pretendente: CIBELE DA SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias dos Santos e de Rosimeire da Silva Santos.
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        Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 

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: JOSÉ PEREIRA DA SILVA,
naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 03/11/1968, residente e do-

Pereira Melo. A pretendente: JACINEIDE DO NASCIMENTO,
estado civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 23/10/1970, residen-

O pretendente: ALEXANDRE CAVALCANTE ARAUJO, -
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1995, residente 

Edileusa Tenório Cavalcante Barros. A pretendente: MICHELLE FELIX SANTANA, 
-

O pretendente: LUCAS DA SILVA AGUIAR, -
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1994, residente e domiciliado 

Aguiar. A pretendente: PRISCILA CRISTINA DE MORAES,
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1993, residente e 

O pretendente: MARCELO BATISTA DE BARROS, -
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1965, residente e domiciliado 

A pretendente: ROSANA DUTRA FERREIRA,
solteira, naturalidade: Mamborê, PR, data-nascimento: 28/09/1969, residente e domiciliada 

O pretendente: JOSÉ HUMBERTO BRASIL DA SILVA, -
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 20/03/1974, 

Francisca Brasil da Silva. A pretendente: CINTIA DOS SANTOS MACIEL,
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1992, 

Antonia Pereira dos Santos.

O pretendente: MARCOS VINICIUS FERREIRA SANTOS, -
tado civil: solteiro, naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 06/04/1991, residente 

-
reira Santos. A pretendente: JULIANE CONSTANTINOV RIBEIRO, -
liar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Itaquera, SP, data-nascimento: 

Silva Ribeiro e de Dona Marta Constantinov.

O pretendente: JOELSON DE FREITAS SILVA, -
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1975, residente e domiciliado 

Freitas Silva. A pretendente: EDNA ALVES DA SILVA,
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1991, resi-

Ivonete de Souza Silva.

O pretendente: JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA,
divorciado, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 25/09/1955, residente e 

VALDI-
NA SANTANA DE ALMEIDA, -
de: Januária, MG, data-nascimento: 05/02/1958, residente e domiciliada neste Distrito, 

O pretendente: ADVALDO DOS SANTOS RIBEIRO, -
vil: solteiro, naturalidade: Presidente Jânio Quadros, BA, data-nascimento: 04/04/1973, 

IVETE FERREIRA DO NASCIMEN-
TO,

-

O pretendente: WELLINGTON DE ALCANTARA BELLO,
de refrigeração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 

e de Celia Presilina de Alcantara Bello. A pretendente: LUANA MARIA DAS NEVES 
BELO, -
lo, SP, data-nascimento: 10/08/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 

O pretendente: HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, -
tado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 13/10/1995, 

-
zele Bueno Gonçalves. A pretendente: LARISSA ALINE NASCIMENTO DE SOUZA, 

O pretendente: ADALBERTO RODRIGUES DE MELO,
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1973, residente e 

Melo. A pretendente: VERA LUCIA SENA DOS SANTOS,
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1977, residente e 

Sena dos Santos.

O pretendente: VANDERSON NICOLAU FERREIRA,
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1987, residente e domi-

Florentino Costa. A pretendente: RENATA DE ANDRADE DIAS DA SILVA,
orientadora sócio educativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-

Carlos Dias da Silva e de Ilza de Andrade Souza da Silva.

O pretendente: GILBERTO BEZERRA DA SILVA,
solteiro, naturalidade: Monção, MA, data-nascimento: 29/04/1982, residente e domici-

Bezerra da Silva. A pretendente: SANDRILENE VAZ GADELHA, -

O pretendente: ANTONIO CARLOS SIRINO PEREIRA,
civil: solteiro, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 06/11/1996, residente e domi-

A pretendente: DANIELA BOTELHO RODRIGUES,
solteira, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 07/11/1995, residente e domicilia-

Rodrigues.

O pretendente: ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, -
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1975, residente e 

da Silva. A pretendente: FERNANDA ALVES DE SOUSA,
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1979, residente e 

Alves de Souza.

O pretendente: CARLOS HILÁRIO REIS DE OLIVEIRA,
-

Aparecida dos Reis Oliveira. A pretendente: IRIS BARBOZA DA SILVA, -
xiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 

O pretendente: ERICK FERRAZ VENTURA,
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1991, residente 

FERNANDA DELESPOSTI OLIVEIRA,

O pretendente: JEFFERSON FREITAS DA SILVA,
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1994, resi-

de Francisca Sebastiana de Freitas. A pretendente: JÉSSICA ROCHA DE SOUSA 
SILVA,

O pretendente: SAULO SILVA OLIVEIRA,
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1986, residente e 

KEILA 
FERNANDES DE LARA,
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 

O pretendente: MARCOS DA SILVA DE AZEVEDO,
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1988, residente e 

da Silva Azevedo. A pretendente: RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA,
encarregada da limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-

Maria das Graças de Oliveira.

O pretendente: GENIVAL CESARIO SILVA, -
vil: divorciado, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 21/06/1954, residente e 

Carmo Silva. A pretendente: NEUZIANE ARAÚJO GOMES,
cabeleleiro, estado civil: solteira, naturalidade: Lago da Pedra, MA, data-nascimento: 

-

O pretendente: JOSÉ APARECIDO DA SILVA,
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1993, residente e domi-

Aparecida Firmino da Silva. A pretendente: GISLAINE ORLAN DA SILVA,
operador de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 

-
los da Silva e de Silvana Aparecida Orlan.

O pretendente: JURANDIR SILVA PONTES,
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1994, residente e domi-

BRUNA ALVES DA SILVA,
estado civil: solteira, naturalidade: Itaquera, SP, data-nascimento: 25/03/1998, residente 

Cristiana dos Santos Alves.

O pretendente: ROBSON DADALTO CANDIDO, -
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1988, residente 

Candido. A pretendente: KATYE TAVARES DO NASCIMENTO, -
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1988, 

-

O pretendente: ALDO PEREIRA SILVA,
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 27/12/1976, residente e domiciliado 

A pretendente: CLÁUDIA HONORATO,
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1988, residente e domici-

O pretendente: LUÍS PAULO FREITAS, -
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1987, residente e domiciliado 

Lacerda Freitas. A pretendente: SARA MATOS DA SILVA, -
nica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1988, 

Geralda Matos da Silva.

O pretendente: WESLLEY DAVID DOS SANTOS SILVA, -
lecom, estado civil: solteiro, naturalidade: Alagoas, AL, data-nascimento: 08/11/1990, 

de Claudia Maria dos Santos Silva. A pretendente: CLÁUDIA OLIVEIRA SANTOS, 
-

Pereira dos Santos e de Maria de Fátima de Oliveira Santos.

O pretendente: JÚLIO REINALDO JUSTO,
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1988, residente e 

-
nalda Mota Justo. A pretendente: BIANCA DA SILVA RODRIGUES, -
xiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 

Rodrigues e de Simone Maria da Silva Rodrigues.

O pretendente: ERICK ALVES DE ALMEIDA, -
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1991, residente e domicilia-

Silva de Almeida. A pretendente: TABATHA LUIZA NOVAIS, -
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1995, residente 

Lopes da Costa.

O pretendente: MATEUS FRANCISCO DA SILVA, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1994, resi-

THAIS ARAUJO RODRIGUES DE 
SOUZA,

Damião Alves de Souza e de Irene Araujo Rodrigues.

O pretendente: JONATHA TEMOTEO SOUZA,
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1996, residente e 

de Souza Temoteo. A pretendente: PRISCILA ALMEIDA DE OLIVEIRA, -
giaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1993, 

O pretendente: WILLIAM PEREIRA CORDEIRO, 
civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 26/07/1990, residente 

Pereira Cordeiro. A pretendente: CAMILA DARELLI,
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1994, residente e 

O pretendente: GABRIEL OLIVEIRA DE MENEZES, -
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1993, residente e domiciliado 

A pretendente: ÉRICA DE LIMA BAZILIO, -
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 

O pretendente: JOÃO RIOS NETO,
-

Lucidalva Barbosa Rios. A pretendente: JOYCE ARAUJO JACOMOLSKI,
compradora pleno, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci 

Roberto de Almeida - 

O pretendente: DOUSSENE METHELUS,

CHARLINE DORIVAL, solteira, manicure, 

O pretendente: ALEX PEREIRA DE CASTRO, solteiro, analista DBM, natural de São 

de Lucineide Pereira de Castro. A pretendente: MARILIA FIUZA SANTOS, solteira, far-
macêutica, natural de São Paulo - SP, nascida em 26/02/1989, residente e domiciliada 

O pretendente: ANDRÉ YUTAKA AMORIM SUZUKI,

POLYANA FUR-
TADO REGATIERI,

de Leila Maria Furtado Regatieri.

O pretendente: LEANDRO COSTA DO ROSÁRIO, solteiro, assist. de almoxarifado, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 20/04/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 

JULIANA 
SOARES DOS SANTOS,

Soares dos Santos e de Geane da Silva dos Santos.

O pretendente: JADIEL DE SANTANA JUNIOR, -
ca, natural de São Paulo - SP, nascido em 22/02/1985, residente e domiciliado neste 

pretendente: CAMILA DE CARVALHO SIMÕES,

O pretendente: LUCAS MAIA SIMPLICIO, divorciado, bancário, natural de Fortaleza - CE, 

Sergio Alves Simplicio e de Ester Maia Simplicio. A pretendente: FERNANDA VENERONI 
RIBEIRO, solteira, assistente, natural de São Paulo - SP, nascida em 03/01/1982, resi-

O pretendente: EDUARDO YOSHIKI KAWASAKI, solteiro, desenvolvedor de software, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 29/12/1984, residente e domiciliado neste Sub-

A pretendente: ANA CHRISTINA DANITZA NUÑEZ DEL PRADO, solteira, analista de 
sistemas, natural de São Paulo - SP, nascida em 25/07/1983, residente e domiciliada 

O pretendente: JOÃO PAULO DA SILVA FREITAS, solteiro, ajudante geral, natural de 
Serraria - PB, nascido em 15/12/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 

IRAILDES 
SOARES MORAIS, solteira, recepcionista, natural de Bom Jesus da Lapa - BA, nascida 

de Joana Onória Soares Morais.

O pretendente: WAGNER RAMALHO, solteiro, consultor de sistemas, natural de Paulo 

JAQUELINE 
ROCHA DA SILVA,

O pretendente: RENAN MARCHAN DRUB, solteiro, faturista, natural de Campinas - SP, 

JAQUELINE ROSA DOS SANTOS, solteira, 
-

O pretendente: FELIPE GARCIA DE ARAUJO, solteiro, analista de calculos judiciais, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 31/01/1990, residente e domiciliado em Ribeirão 

ANA CAROLINA MORETTI 
GONÇALVES, solteira, advogada, natural de São Paulo - SP, nascida em 24/12/1987, 

O pretendente: ENRICO TREVELLIN DE ALMEIDA, solteiro, gerente de projetos, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 05/07/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 

ANDRÉA PARONI BERAN, solteira, publicitária, natural de São Paulo - SP, nascida 

Paroni Beran.

O pretendente: LEANDRO KUWABARA, solteiro, bancário, natural de São Paulo - SP, 

KAMILA SAYURI 
KAWASAKI SOUZA, solteira, coordenadora de abastecimento, natural de São Paulo - SP, 

O pretendente: RENATO ZOME DE SOUZA, divorciado, administrador de redes, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 28/11/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - 

CAMILA NUNES DA CRUZ, solteira, farmacêutica, natural de São Paulo - SP, nascida 

O pretendente: TÁLISON DA SILVA GOMES, solteiro, fritador, natural de Tutóia - MA, 

da Silva Gomes e de Maria dos Reis Ferreira da Silva. A pretendente: YASMIN GOIS, 
solteira, vendedora, natural de São Paulo - SP, nascida em 26/01/1999, residente e 

O pretendente: DOURIVAL DE JESUS ELOTERIO, divorciado, cabeleireiro, natural de 
Jeremoabo - BA, nascido em 30/01/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 

FLÁVIA 
ELOISA DO AMARAL ARAUJO,

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAPHAEL LOUIS AMADEUS OUVRARD,
civil: solteiro, naturalidade: França, data-nascimento: 22/01/1991, residente e domiciliado 

-
MELINA CESAR FURQUIM,

Silva Furquim e de Marcia Maria de Oliveira Monteclaro Cesar Furquim.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - 

O pretendente: RICARDO DE AGUIAR KLUMPP,
comerciante, nascido em Taboão da Serra - SP, no dia 24/09/1967, residente e domiciliado 

O pretendente: SIDNEY DOS SANTOS JUNIOR,
em informática, nascido em Fernando Prestes, Comarca de Taquaritinga - SP, no dia 

dos Santos e de Lucilene Sebastião dos Santos.

6º VARA DAS FAMILIAS E DAS SUCESSÕES DO FÓRUM DE BARUERI/SP OFICIO DA FAMILIA .
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008912-
66.2017.8.26.8.26.0068. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro de Barueri
- Comarca no Estado de São Paulo, Dr . Marcelo Mendes da Silva , na forma da Lei, etc. FAZENDO
SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens
movida por David Torres Pin (RG/SSP,25.693.542 e CPF/MF,284.379.098-05 e Carolina Brasil Arioli
Pin RG/SSP/SP,27.712.205-3 e CPF/MF, 283.080.298-50, residentes e domiciliados a Alameda
Grécia, 600, Barueri/SP, Cep, 06474-010 ) , que por meio da qual os requerentes indicados , intentam
alterar o regime de bens do casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do
CPC , com fulcro no artigo 1639 parágrafo nº 2º do C.C., de separação total para comunhão parcial de
bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de Agosto de 2017.                                                   (18 e 19)

2ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - -
- 

Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moelle
RODRIGO STAVALE HANTKE, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 35008667, CPF 295.822.128- 88, 

ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, 
 de R$ 11.705,36 oriundo de prestação de serviços 

educacionais, relativos a mensalidades não pagas no ano de 2010. Encontrando-
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 11.705,36, devidamente 

 apresente 
embargos ao mandado monitório. Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, 

São Paulo, aos 29 de agosto de 2017. 

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - 

O pretendente: JERRI ADRIANO DOS SANTOS, -

Carmo Avelino dos Santos. A pretendente: MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO, 

O pretendente: JOÃO MANOEL DOS SANTOS MILANI,

Maria de Lourdes dos Santos Milani. A pretendente: KAREN KATRINA DOS SANTOS 
PACHERRES,

O pretendente: AGNUS PIRES BARBOSA,
-

JENIFER NATHALI SABINO DE ALMEIDA, 

Sabino de Almeida.

netjen@netjen.com.br




