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“Não há mal 
nenhum em 
mudar de opinião. 
Contanto que seja 
para melhor”.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico

BOLSAS
O Ibovespa: -0,4% Pontos: 
76.283,16 Máxima estável: 
76.591 pontos Mínima de -1,6% 
: 75.366 pontos Volume: 7,29 
bilhões Variação em 2017: 
26,66% Variação no mês: 2,68% 
Dow Jones: +0,02% Pontos: 
23.163,04 Nasdaq: -0,29% 
Pontos: 6.605,07 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1756 Venda: R$ 3,1761 
Variação: +0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,25 Venda: R$ 3,35 
Variação: +0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1727 Venda: R$ 
3,1732 Variação: +0,19% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1300 
Venda: R$ 3,3200 Variação: 
+0,21% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,58% 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$ 1.290,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,54%  - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,000 
Variação: +1,43%.

bro) Cotação: R$ 3,1720 Variação: 
-0,17% - Euro (18h37)  Compra: 
US$ 1,1852   Venda: US$ 1,1852   
Variação: +0,51% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7540 Venda: R$ 
3,7560 Variação: +0,48% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7000 Ven-
da: R$ 3,9100 Variação: +0,51%.

Futuro: -0,51% Pontos: 77.040 
Máxima (pontos): 77.095 Míni-
ma (pontos): 76.070. Global 40 
Cotação: 927,041 centavos de 
dólar Variação: +0,01%.

O Brasil abriu 34.392 
vagas de emprego 
formal em setembro, 

de acordo com dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
divulgados ontem (19), pelo 
Ministério do Trabalho. Trata-
-se do sexto aumento conse-
cutivo no número de vagas 
com carteira assinada no País, 
segundo a pasta. 

Para meses de setembro, o 
resultado é o melhor desde 
2014, sendo positivo em 20 
das 27 unidades da federa-
ção. O melhor resultado foi 
o de Pernambuco, que abriu 
13.992 postos formais de 

     

Caged tem saldo de 
emprego formal positivo de 
34.392 vagas em setembro

trabalho. Por outro lado, o Rio 
de Janeiro fechou 4.769 postos 
formais de trabalho no período.

O resultado decorre de 
1.148.307 admissões e de 
1.113.915 demissões. Embora 
positivo, o resultado fi cou pró-
ximo ao piso das estimativas de 
analistas do mercado fi nanceiro 
consultados pelo Projeções 
Broadcast, que esperavam 
abertura de 31.904 a 95 mil 
vagas, com mediana positiva 
em 57,5 mil. No acumulado do 
ano, houve abertura de 208.874 
postos de trabalho com carteira 
assinada. Em 12 meses, ainda 
há um fechamento acumulado 
de 466.654 vagas.

O resultado mensal foi 
puxado pela indústria de 
transformação, que gerou so-
zinha 25.684 postos formais 
em setembro, e pelo setor de 
comércio, que abriu 15.040 
novas vagas com carteira 
assinada. Em seguida, tive-
ram desempenhos positivos 
o setor de serviços (3.743 
vagas) e a construção civil 
(380 postos). Por outro lado, 
tiveram saldo negativo agro-
pecuária (-8.372 postos), 
serviços industriais de utili-
dade pública (-1.246 postos), 
administração pública (-704 
vagas) e extrativa mineral 
(-133 vagas).

Para meses de setembro, o resultado é o melhor desde 2014, sendo positivo

em 20 das 27 unidades da federação.

O salário médio de admissão 
nos empregos com carteira as-
sinada teve queda real de 0,83% 
em setembro ante agosto, para 

R$ 1.478,52, segundo dados do 
Caged. Na comparação com 
o mês de setembro do ano 
passado, porém, houve alta de 

5,59%. No acumulado do ano, 
também há ganho de 4,15% 
acima da infl ação no salário 
médio de admissão (AE).

Alunos das Arcadas
A tradicional Peruada, passeata 

político-carnavalesca, promovida 
pelo Centro Acadêmico XI de 
Agosto, da Faculdade de Direito 
da USP, coloca o bloco nas ruas 
hoje (20). Desta vez, o tema em 
questão é pelas Diretas já, sob o 
título “Meu peru não está contente, 
quero votar para presidente”. A 
concentração está marcada para 
as 10h00, em frente ao Largo de 
São Francisco, com partida progra-
mada por volta das 12h00.

O ministro Gilmar Mendes, 
do STF, disse ontem (19) que 
o tema do trabalho escravo 
precisa ser discutido de forma 
técnica, objetiva, sem “ideo-
logização”. Como exemplo, 
ele afi rmou não achar que faz 
trabalho escravo, apesar de 
ter uma jornada exaustiva, 
“mas com prazer”, ao acumular 
também a presidência do TSE. 
“Eu já brinquei até no plenário 
do Supremo que, dependendo 
do critério e do fi scal, talvez ali, 
na garagem do Supremo ou na 
garagem do TSE, alguém pu-
desse identifi car: ‘Ah, condição 
de trabalho escravo!’. É preciso 
que haja condições objetivas e 
que esse tema não seja ideolo-
gizado”, afi rmou.

Ele disse não ver, a princípio, 
problema em o tema ser tratado 
via ato administrativo, como 
uma portaria ministerial, e não 
por meio de projeto de lei. O mi-
nistro acrescentou que, muitas 
vezes, uma infração trabalhista 
menos grave acaba sendo 
caracterizada como trabalho 
escravo devido ao subjetivismo 
do fi scal.  “O importante é que 
haja critérios objetivos e que 
não haja essa subjetivação. Vi-
mos aí alguns processos no STF 
em que havia irregularidade, o 
trabalhador não foi contratado, 
aqueles, por exemplo, que são 
contratados para limpar pasto. 

Ministro Gilmar Mendes,

do STF.

Após um primeiro semestre 
com queda nos preços, as 
frutas fi caram mais caras em 
quase todas as centrais de 
abastecimento (Ceasas) ana-
lisadas no mês de setembro. 
O destaque foi para o mamão, 
com variações de aumento que 
chegaram a 164%, em Goiânia, 
onde a caixa do mamão passou 
de R$ 20 para R$ 50. Os dados 
fazem parte do 10º Boletim 
Hortigranjeiro da Conab.

“As frutas surpreenderam 
com um leve desabastecimen-
to, mas foi por causa das altas 
temperaturas que a procura 
fi cou maior e a produção não 
conseguiu atender a demanda”, 
disse o gerente de Moderniza-
ção do Mercado Hortigranjeiro 
da Companhia, Erick de Brito 
Farias.

O preço também aumentou 
em Brasília (57%) e em Belo 
Horizonte (53%). “O mamão 
teve as colheitas aceleradas 
nos últimos meses por causa 
das altas temperaturas e de 
uma forte oferta. Com isso, o 

STJ manda soltar 
Carlos Arthur Nuzman

A Sexta Turma do STJ deci-
diu ontem (19), por unanimi-
dade, libertar o ex-presidente 
do Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB), Carlos Athur Nuzman, 
preso desde o dia 5 de outubro. 
De acordo com a decisão da 
ministra Maria Thereza, Nuz-
man terá que cumprir algumas 
medidas cautelares como 
comparecer mensalmente em 
juízo para informar e justifi car 
as suas atividades. Além disso, 
ele está proibido de acessar às 
sedes ou fi liais do Comitê Rio 
2016 e COB, e de ter contato 
com os demais réus. 

O ex-presidente do COB 
ainda terá que entregar seus 
passaportes, porque não po-
derá deixar o Brasil. Nuzman 
é suspeito de intermediar o 
pagamento de propinas para 
eleger o Rio de Janeiro como 
sede dos Jogos Olímpicos de 
20116 (ANSA).

São Paulo - O Ministério 
Público de São Paulo abriu 
ontem (19), um procedimento 
de acompanhamento (PAC) da 
proposta da Prefeitura de São 
Paulo de distribuir a “farina-
ta” em instituições públicas. 
Segundo declaração do pre-
feito João Doria, o composto 
alimentar, produzido a partir 
de alimentos próximos da data 
de vencimento, será distribuí-
do em escolas a partir deste 
mês. O pedido foi aberto pelo 
promotor de Direitos Humanos 
José Carlos Bonilha, que está 
enviando ofícios às instituições 
envolvidas. 

Segundo o promotor, a pro-

posta é “prestar os esclareci-
mentos necessários” e verifi car 
o valor nutricional do produto, 
visto que as posições da Pre-
feitura e do Conselho Regional 
de Nutrição - que criticou a 
proposta - são divergentes. “É 
dever do Ministério Público 
zelar pela segurança alimentar 
da população. Nesse momento 
a gente precisa entender me-
lhor o que está acontecendo”, 
diz. De acordo com Bonilha, 
a documentação técnica que 
embasa o valor nutricional do 
produto será solicitada. Além 
disso, amostras serão encami-
nhadas para análise de técnicos 
do MP (AE).

João Doria e o Cardeal Odilo Scherer falaram da política 

municipal de erradicação da fome.
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Esse é o melhor resultado para 

o mês desde 2015.
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A massa falida da empresa 
de aviação Varig vai leiloar, em 
novembro, 30 imóveis, peças 
aeronáuticas, equipamentos 
de treinamento de comissários 
e utensílios de escritório, com 
uma estimativa de arrecadação 
de R$ 130 milhões. O valor será 
rateado entre ex-funcionários 
– que receberão até 150 salá-
rios mínimos –, fornecedores e 
acionistas. A informação é do 
gestor judicial da massa falida 
da empresa, Jaime Cunha, ao 
presidente da CPI da Assem-
bleia Legislativa do Rio, que 
investiga os desdobramentos 
da falência da Varig, deputado 
Paulo Ramos (Psol).

Desde 2010 - quando foi 
decretada a falência da com-
panhia - já foram realizados 
17 leilões, que arrecadaram R$ 
102 milhões. De acordo com 
Jaime Cunha, “o dinheiro fi ca 
depositado em conta judicial. 
Os primeiros a receber são 
os funcionários, desde que 
tenham uma autorização ju-
dicial para isso. Neste ano, já 
foram retirados da conta R$ 50 

O arrecadado no leilão será rateado entre ex-funcionários.

Barbro/Airlines.Net

Impulsionada pela renegocia-
ção de dívidas com a União e 
os aumentos de tributos sobre 
os combustíveis, a arrecadação 
federal subiu em setembro. Se-
gundo números divulgados pela 
Receita, a União arrecadou R$ 
105,595 bilhões, alta de 8,66% 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado, descontada 
a infl ação ofi cial pelo IPCA. 
Esse é o melhor resultado para 
o mês desde 2015 em valores 
corrigidos pelo índice.

Nos nove primeiros meses 
do ano, a arrecadação federal 
totalizou R$ 968,334 bilhões, 
alta de 2,44% na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. O montante também é 
o maior desde 2015 em valores 
corrigidos pela infl ação ofi cial. 
Se forem consideradas ape-
nas as receitas administradas 

Impulsionada pela renegociação de 
dívidas, arrecadação aumentou

de Regularização Tributária 
(Pert), que renegociou dívi-
das de contribuintes com a 
União. Apenas em setembro, o 
programa arrecadou R$ 3,401 
bilhões. No acumulado do 
ano, o parcelamento rendeu 
R$ 10,957 bilhões ao governo. 
Previsto para acabar no fi m de 
setembro, o prazo de adesão 
ao Pert, também chamado de 
Novo Refi s, foi prorrogado até 
o próximo dia 31.

Além do novo Refi s, a eleva-
ção das alíquotas do PIS e da 
Cofi ns sobre os combustíveis 
contribuiu para reforçar os 
cofres federais. Após o Fisco 
intensifi car as fi scalizações em 
relação ao pagamento de tribu-
tos por entidades fi nanceiras, a 
arrecadação do IRPJ e a CSLL 
voltou a subir pelo segundo mês 
seguido (ABr).

pelo Fisco (como impostos e 
contribuições), a arrecadação 
acumula alta de 1,62% em 
2017. A arrecadação total inclui 
receitas não administradas 
pela Receita, como royalties 
do petróleo.

O principal fator que elevou 
a arrecadação federal em se-
tembro foi o Programa Especial 

MP quer periciar composto 
alimentar de Doria

Massa falida da Varig 
vai leiloar 30 imóveis

milhões, para o pagamento dos 
credores de rateios que foram 
executados”.

O gestor informou ainda que 
atualmente o Centro de Treina-
mento da Varig é administrado 
pela massa falida e recebe pilo-
tos e comissários de companhias 
nacionais e internacionais para 
treinamento e revalidação de 
licença e, ainda, formar profi s-
sionais para trabalhar na avia-
ção. O complexo não está entre 
os que serão leiloados, pois há 
uma ação na Justiça em que a 
União demanda a titularidade 
do imóvel, avaliado em R$ 70 
milhões.

“Temos licença da Anac para 
oferecer os serviços. Essa foi 
uma forma que encontramos 
para arrecadar verba para a mas-
sa falida. O faturamento anual do 
Centro é de R$ 12 milhões. Mas 
o recurso é ínfi mo, comparado 
às despesas que já ultrapassam 
R$ 100 milhões”, afi rmou. Paulo 
Ramos reforçou o papel da co-
missão em buscar solução para 
os ex-funcionários que ainda 
estão sem receber (ABr).

Discussão não deve 
ser ‘ideologizada’

Trabalho escravo

Uma irregularidade trabalhista, 
mas daí a falar-se em trabalho 
escravo, parece um passo largo 
demais”, disse.

Para o presidente do Sinait, 
Carlos Fernando da Silva Fi-
lho, a declaração do ministro 
é precipitada e corrobora os 
argumentos dos ‘defensores 
do trabalho escravo’. “É la-
mentável ouvir esse tipo de 
coisa de um ministro do STF, 
ainda mais quando ele mesmo 
revela não ter lido a portaria 
ministerial. As críticas feitas à 
portaria estão todas baseadas 
no respeito ao ordenamento 
jurídico vigente, às convenções 
internacionais. E, como bem 
sabem os fi scais do trabalho e 
todos que repudiam o trabalho 
escravo, o problema não está 
nas garagens do TSE ou do 
STF” (ABr).

Frutas fi cam mais caras 
em quase todas as Ceasas

preço caiu. Agora, faltou ofer-
ta da fruta no mercado e, por 
isso, o preço subiu em todas 
as Ceasas.”

Outras frutas também ti-
veram aumento de preço: a 
laranja, com alta de até 42,42% 
em Goiânia; a maçã, com alta de 
até 8,21% na Grande São Paulo; 
a melancia, com aumento de 
até 25,43% em São Paulo; e a 
banana, com alta de até 23,04%, 
em Curitiba. A banana enfren-
tou maior alta de preços no 
ano passado. O produto vinha 
se recuperando, aumentando 
a produção e diminuindo os 
preços no primeiro semestre. 

Segundo Farias, a alta re-
gistrada no mês passado foi 
pontual, devido à queda na 
produção de banana nanica, 
e não deve interromper a 
trajetória de recuperação do 
produto. Apesar das elevações, 
algumas frutas tiveram queda 
nos preços, como nectarina 
(38%), ameixa (36%), caju e 
coco (26%), manga (18%) e 
morango (13%) (ABr).
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COLUNA DO HERÓDOTO

Era para ser grátis. O 

seu desenvolvimento 

foi identifi cado com um 

custo marginal próximo 

de zero. Pendurar mais 

uma computador ou 

smart phone na rede 

custaria quase nada

Tudo parecia perfeito com 
o advento da terceira 
onda de transformação  

tecnológica. Contudo ela trou-
xe dentro de si sua própria 
contradição. As oportunidades 
de novos negócios na web 
móvel destruíram a gratuidade 
da internet que passou a ser 
monetizada das  formas mais 
diversas.  

O que parecia ser uma imen-
sa rede capilar com inúmeros 
emissores e receptores de 
informações foi apropriada 
por  um pequeno número de 
plataformas. Entre elas pon-
tifi cam o Facebook, Google, 
Twitter, Yahoo e Verizon. Essas 
empresas chegaram com uma 
voracidade nunca vista sobre 
as verbas publicitárias e jun-
taram mais de 65 por cento 
de tudo o que se investe na 
rede. No topo estão Google e 
o Facebook que desenvolvem 
produtos que conquistam cada 
vez mais investimentos. 

Isto já acendeu a luz ver-
melha nos departamentos de 
receitas de países europeus  e 
de organizações jornalísticas 
que temem um duopólio na di-
fusão  e geração de notícias em 
âmbito mundial. Subsidiarias 
dessas empresas produzem 
equipamentos que traduzem 
o texto e o áudio em tempo 
recorde de qualquer língua 
para qualquer  língua. Ou 
pelo menos do inglês para os 
quatro idiomas mais falados 
do mundo.

O controle da rede saiu de 
muitas mãos para as mãos de 
poucos. Uma das contradições 
geradas é que as receitas da 
mídia tradicional,- tevê, rádio, 
jornal e revista – baseadas na 
publicidade, classifi cados e 
assinaturas, migraram para 
as novas mídias. As agência 
publicitárias avaliaram como 
mais efi cazes os anúncios exi-
bidos nas grandes plataformas 
e houve uma transferência 
sensível dos investimentos nas 
novas mídias. Os assinantes na 
web não são lucrativos como 

os que assinam as plataformas 
tradicionais. 

Assim verifi ca-se uma que-
da de faturamento dessas 
empresas que atualmente 
estão em um planeio, mas 
podem a qualquer momento 
sofrer um estol e ao invés de 
um pouso suave no aeroporto  
do resultado, cair de bico na 
cabeceira da pista. Ficaram à 
mercê do poderoso Facebook. 
A plataforma transformou-se 
na responsável pela maior 
infl uência sobre o consumo de 
notícias no mundo. Portanto, 
andam na prancha, de mãos 
dadas, os núcleos de marke-
ting, comercial e jornalismo. 
Publicitários e jornalistas estão 
na mira dessas mudanças. 

A passagem para as mídias 
digitais dos produtos das 
mídias tradicionais tiveram 
a força da movimentação de 
placas tectônicas para publi-
citários e jornalistas. Estes 
estão ligados umbilicalmente 
nas empresas. Sonhavam que 
seria possível encontrar uma 
saída para que o ecossistema 
tradicional se mantivesse. Con-
tudo a publicação de material 
multimídia de qualquer lugar, 
jornalismo interativo, podcasts  
e crowdsourcing deram uma 
esperança para propagação 
plural de notícias e os bancos 
de dados proporcionariam 
oportunidades para a constru-
ção de reportagens. 

É verdade que o choque foi 
sentido nas redações e nos 
departamentos de vendas. 
Ambos tiveram o número de 
profi ssionais reduzidos. Os pu-
blicitários com a queda do fatu-
ramento e os jornalistas com o 
advento  de uma tecnologia que 
proporciona executar várias 
atividades ao mesmo tempo, 
como produzir e editar uma 
reportagem e coloca-la no ar. 

Na redação da CNN, em 
Atlanta, onde estive em está-
gio, me surpreendeu que além 
dessas funções o jornalista que 
me ajudou, também colocou-
-me  o microfone, acendeu às 
luzes, chamou a maquiadora e 
avisou a técnica que eu estava 
pronto para fazer uma entrada 
ao vivo no Jornal de Record 
News. 

Detalhe: a câmara estava 
travada, sem ninguém. 

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News e professor emérito da ESPM.

COLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Em que mãos 
estamos?
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A proposta estabelece 

critérios nacionais para a 

administração da cannabis no 

tratamento de doenças.

A Câmara dos Deputados da 
Itália aprovou ontem (19) o 
projeto que autoriza o uso de 
maconha para fi ns medicinais. 
A medida recebeu 317 votos 
favoráveis e 40 contrários, além 
de 13 abstenções, e agora será 
apreciada pelo Senado, onde 
a maioria do governo é mais 
estreita. A proposta estabele-
ce critérios nacionais para a 
administração da cannabis no 
tratamento de doenças, garan-
tindo aos pacientes equidade no 
acesso à erva, além de promover 
pesquisas científi cas sobre as 
possibilidades de uso da planta.

Se o projeto for aprovado, 
médicos poderão prescrever 
remédios de origem vegetal à 
base de maconha, desde que 
os tratamentos não superem o 
limite de três meses. Os fárma-
cos serão de responsabilidade 
do Serviço Sanitário Nacional. 
Já o plantio da erva será feito 
apenas pelo Instituto Quími-
co, Farmacêutico e Militar de 
Florença, ligado ao Exército. 

Idosos levam quase o dobro do tempo para atravessar a rua do 

que o considerado por autoridades de trânsito.

Os novos números divulga-
dos pelo Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito 
mostram que os idosos são as 
principais vítimas de atrope-
lamentos. Um terço dos casos 
registrados em 2017 envolve 
pessoas com mais de 60 anos 
de idade. Dados do Infosiga 
SP também apontam aumento 
de 5,5% dos óbitos no trânsito 
no Estado. No ano, a redução 
é de 2,3%, equivalente a 95 
fatalidades a menos.

“Entre os diversos grupos 
que são alvos de ações de 
educação e fi scalização, os 
idosos recebem especial aten-
ção”, explica Silvia Lisboa, 
coordenadora do Movimento. 
“Entendemos que a mobilida-
de dessas pessoas é diferente 
das demais e recomendamos 
aos municípios a adaptação 
necessária para atendê-los. O 
aumento do tempo semafórico 
e campanhas de conscientiza-
ção específi cas são algumas 
das soluções”, exemplifi ca. 

Na comparação com 2016, 
as fatalidades no trânsito en-
volvendo idosos apresentam 
queda de 9,1%, passando de 

O inadimplente deve se concentrar no atingimento das metas 

traçadas para sair das dívidas.

Não é apenas a vida fi nanceira 
que sai prejudicada quando al-
guém contrai uma dívida e não 
consegue pagá-la. A saúde do 
corpo e da mente também fi ca 
comprometida, potencializan-
do uma série de problemas que 
se acumulam e afetam todas as 
esferas da vida de uma pessoa. 

Um levantamento nacional re-
alizado pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) revela 
que o número de consumidores 
inadimplentes que passaram a 
se sentir mais ansiosos após con-
traírem a dívida cresceu nove 
pontos percentuais em relação 
ao ano passado, passando de 
60% para 69% e, assumiu a lide-
rança no ranking de sentimentos 
que a má situação fi nanceira 
mais desperta.

Na sequência aparecem os 
sentimentos de insegurança 
(65%), estresse (64%, alta de 
6 p.p em relação a 2016), an-
gústia (61%), desânimo (58%), 

Local de provas do 
Enem a partir de hoje

Os candidatos que vão participar 
do Enem podem consultar o local 
onde farão as provas a partir de hoje 
(20). O acesso ao cartão de confi r-
mação da inscrição será liberado às 
10h e estará disponível na Página do 
Participante e também no aplicativo 
do Enem, nas plataformas Android 
e iOS. Para acessar o Cartão basta 
fornecer o número do CFP e a senha 
cadastrada na inscrição. 

Além do local de prova, o docu-
mento também informa o número de 
inscrição, a data e a hora das provas, 
a opção de língua estrangeira esco-
lhida e os atendimentos específi cos 
e/ou especializados, caso tenham 
sido solicitados. Para aqueles parti-
cipantes que esqueceram a senha, 
mas lembram o e-mail cadastrado, 
será enviada uma nova senha. Já o 
participante que não se lembra da 
senha, nem do e-mail, mas se lembra 
do telefone cadastrado, pode receber 
a nova senha por SMS.

Antes de acessar as informações, 
os participantes deverão ler um 
aviso sobre a declaração de compa-
recimento. A partir desta edição do 
Enem, o participante que precisar 
comprovar sua presença na prova 
deverá imprimir e levar a declaração 
personalizada, disponível na Página 
do Participante. No dia da prova, ele 
deverá apenas colher a assinatura do 
coordenador de local de prova (ABr).

Senado aprova 
reconhecimento de 
CNH entre Brasil e Itália

O Senado Federal aprovou 
ontem (19) o decreto que 
ratifi ca o acordo de reconheci-
mento recíproco de carteiras de 
habilitação entre Brasil e Itália.   
Como já havia sido chancelado 
pela Câmara, o texto segue ago-
ra para promulgação. Na Itália, 
onde não há a necessidade da 
passagem legislativa, os pro-
cedimentos para a ratifi cação 
do tratado foram fi nalizados 
pouco depois de sua assinatura, 
ocorrida em novembro de 2016.

O acordo permitirá que cida-
dãos dos dois países convertam 
suas cartas de motorista defi ni-
tivas - nas categorias A e B - sem 
necessidade de submeter-se a 
exames práticos ou teóricos. 
Atualmente, um brasileiro com 
CNH, por exemplo, precisa fa-
zer todas as provas necessárias 
para ser habilitado na Itália. 
No entanto, o benefício vale-
rá apenas para cidadãos que 
solicitarem a conversão antes 
de completar quatro anos no 
outro país.

“Cerca de 70 mil, entre 
italianos e brasileiros, serão 
benefi ciados. Quanto mais fa-
cilidade e mais acordo, maior 
é o respeito mútuo entre estas 
nações”, comemorou a depu-
tada ítalo-brasileira Renata 
Bueno (ANSA).

Estudo do Unicef diz que 60 milhões de crianças menores de 

cinco anos podem morrer entre 2017 e 2030.

Apesar de uma queda na 
mortalidade nos primei-
ros cinco anos de vida, 

de 9,9 milhões de mortes em 
2000 para 5,6 milhões em 2016, 
a proporção de recém-nascidos 
entre as vítimas subiu de 41% 
para 46% no período, indicou 
o órgão da ONU.

“Desde o ano de 2000 as vi-
das de 50 milhões de crianças 
menores de cinco anos foram 
salvas, um testemunho do sério 
compromisso para enfrentar 
as mortes infantis que podem 
ser prevenidas”, disse em co-
municado o chefe de Saúde do 
Unicef, Stefan Peterson. “Mas, 
a menos que façamos mais 
para evitar que bebês morram 
perto de seu nascimento, esse 
progresso permanecerá incom-
pleto. Temos o conhecimento 
e a tecnologia requerida, só 
precisamos que isso chegue aos 
que mais precisam”, explicou.

O relatório diz que, caso a 
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Unicef diz que 7 mil recém-
nascidos morrem por dia no mundo

Todos os dias, 15 mil crianças de até cinco anos morreram no mundo em 2016, sendo que 46% - ou 
7 mil delas - não resistiram aos primeiros 28 dias de vida, segundo um novo relatório divulgado pelo 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)

ses se refl etem na concentração 
de mortes de recém-nascidos, 
com 39% no sudeste da Ásia, 
sendo que, desse percentual, 
24% ocorrem na Índia e 10% 
no Paquistão. A África Subsa-
ariana, por sua vez, registrou 
38% das mortes de bebês no 
mundo, das quais 9% ocorreram 
na Nigéria. Na região, um em 
cada 36 recém-nascidos mor-
reu. Nos países desenvolvidos, 
esse índice é de 1 a cada 333.

Entre os menores de cinco 
anos, as principais causas de 
morte foram a pneumonia e a 
diarreia. Por isso, o relatório 
indica que as soluções passam 
por melhorar o acesso aos 
profi ssionais de saúde durante 
a gravidez e o nascimento e 
fazer intervenções em maté-
ria de imunização, lactação e 
remédios de baixo custo, além 
de ampliar o acesso à água 
potável e saneamento básico 
(ABr/EFE).

tendência se mantenha, 60 
milhões de crianças meno-
res de cinco anos morrerão 
entre 2017 e 2030. “Apesar 
do progresso, ainda existem 
amplas disparidades em so-
brevivência na infância entre 
regiões e países. No entanto, 

muitas das mortes podem ser 
prevenidas com intervenções 
de baixo custo antes, durante 
e depois do nascimento”, disse 
o subsecretário para Assuntos 
Econômicos e Sociais da ONU, 
Liu Zhemin.

Essas disparidades entre paí-

Idosos são as principais vítimas 
de atropelamentos no Estado

801 para 728 casos (73 óbitos 
a menos). No entanto, os dados 
revelam situações específi cas 
em que esse grupo está mais 
sujeito a acidentes. Os idosos 
correspondem a 14% da po-
pulação do Estado e 17,2% 
das vítimas de acidentes. Em 
2017, 728 pessoas com mais 
de 60 anos perderam a vida no 
trânsito. Das 1.193 fatalidades 
com pedestres, 399 envolveram 
idosos, o que equivale a 33,4% 
dos casos no Estado. 

A maioria das ocorrências 
acontece em vias municipais 

(58,2%). Também chama a 
atenção a proporção de víti-
mas entre ciclistas. Uma em 
cada quatro fatalidades com 
bicicletas (24,8%) envolve 
idosos. “A bicicleta é um meio 
de transporte difundido entre 
a população com mais idade, 
apesar dos riscos. Por isso, 
incentivamos a direção res-
ponsável dos demais atores 
do trânsito, como motoristas 
e motociclistas. Respeitar o 
próximo é uma questão de 
cidadania”, defende Silvia 
Lisboa (infosiga.sp.gov.br).

Inadimplentes sofrem de ansiedade 
por não conseguir pagar dívidas

sentimento de culpa (57%) 
e baixa autoestima (56%). A 
pesquisa ainda revela que mais 
da metade dos inadimplentes 
(51%) sente-se envergonhada 
perante a família e amigos por 
se encontrarem nessa situação.

O educador fi nanceiro do 
SPC Brasil, José Vignoli, orienta 
que o consumidor com dívidas 
em atraso deve tirar o foco da 
dívida em si e se concentrar 
no atingimento das metas tra-
çadas para vencer o desafi o de 

sair da inadimplência. “Quem 
se desespera no momento de 
difi culdade, multiplica os seus 
problemas. Um consumidor 
desorientado, ansioso e sem 
motivação difi cilmente vai ter 
energia para traçar uma saída. 
Os primeiros passos nessas ho-
ras são manter a calma, buscar 
racionalidade e contar com a 
compreensão da família. Ou 
até mesmo recorrer a um pro-
fi ssional especializado”, orienta 
Vignoli (SPC/CNDL).

Câmara da Itália aprova 
uso da maconha
como remédio

Se necessário, os pacientes 
poderão solicitar a compra de 
remédios importados.

Atualmente, o cultivo da ma-
conha é proibido na Itália até 
para fi ns terapêuticos, e todas 
as iniciativas para fl exibilizar 
a legislação não conseguiram 
avançar no Parlamento (ANSA).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte
sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3106-4171
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Por onde começar quando 
se deseja mudar de carreira

A - Plantio de Árvores  
A responsabilidade socioambiental está no DNA da OdontoPrev, empresa 
focada em planos odontológicos com cobertura nacional. A companhia 
possui uma área voltada à sustentabilidade e é signatária dos Dez Princípios 
do Pacto Global da ONU. Para comemorar seus 30 anos, e em parceria 
com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, traz para a cidade de 
São Paulo seu programa de neutralização de carbono, que desde 2008 já 
viabilizou o plantio de mais de 11 mil árvores no Vale do Paraíba. O pro-
grama de arborização urbana começa neste sábado (21), das 10h às 13h, 
com o plantio de 2 mil árvores de espécies nativas da Mata Atlântica no 
Parque Cândido Portinari – anexo ao Parque Villa Lobos –, formando um 
bosque com Pitanga, Aroeira, Jerivá, Embaúba, entre outras 37 espécies. 

B - Rodada de Negócios
 Tecnologias inovadoras desenvolvidas pelas universidades públicas - Unesp, 
Unicamp e Ufscar - serão apresentadas em uma inédita rodada de negócios 
com empresas durante a 4ª edição do InovaCampinas, evento de empreen-
dedorismo e inovação, que será realizado na próxima quarta-feira (25), na 
Expo D. Pedro, em Campinas. Juntas, as três universidades inscreveram 159 
tecnologias, de um total de 184 ligadas a outras diversas instituições. Com 
a proposta de conectar empresas que buscam soluções inovadoras ao que 
tem sido produzido nas universidades e instituições, a rodada de negócios 
dá a essas tecnologias a oportunidade de serem canalizadas para o mercado. 
Mais informações: (www.openstartups.net/events/inovacampinas2017/).

C - Cursos Gratuitos
Termina neste domingo (22), o prazo para inscrição no processo seletivo 
dos cursos gratuitos de bacharelado em Administração, Engenharia de 
Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Au-
tomação da Faculdade de Tecnologia Termomecanica-FTT, que integra 
um dos principais projetos sociais da Fundação Salvador Arena na área 
de educação. Do total de vagas, metade será destinada aos candidatos 
com renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Para 
esse tipo de vaga, os interessados devem se inscrever para vagas sociais 
e, em caso de aprovação, comprovar o perfi l socioeconômico no ato da 
matrícula.  A inscrição deve ser feita pelo site (www.ftt.com.br). 

D - Shows e Comidas Típicas
Em sua 35ª edição, a Festa dos Povos, promovida pela Paróquia Santa 
Teresa de Jesus, ocorre neste fi m de semana (dias 21 e 22), e conta com 

comidas típicas das cozinhas brasileira, alemã, italiana, portuguesa, entre 
outras. O evento, aberto à população, faz parte do calendário ofi cial das 
festas de São Paulo, por benefi ciar pessoas carentes, uma vez que toda a 
renda é revertida às inúmeras obras assistenciais da Paróquia. Entre as 
atrações musicais, o Grupo Revelação será o destaque da noite de sábado 
(21); para fechar a Festa com chave de ouro, o cantor Fred Rovella, conhe-
cido por interpretar sucessos da música italiana, também se apresentará. 
A caridade e a solidariedade são os “temperos especiais” da 35ª Festa 
dos Povos que será realizada rua Clodomiro Amazonas, 50 (Itaim Bibi).

E - Legado da Empresária
Em dezembro de 2006, a empresária carioca Maria Luisa Rodenbeck 
realizou um sonho que levou mais de nove anos para se concretizar: 
ela inaugurou a primeira cafeteria Starbucks em solo brasileiro. A vin-
da de uma das principais marcas da alimentação mundial, os detalhes 
dessa negociação e a história dessa excepcional empreendedora estão 
nas páginas de Maria Luisa Rodenbeck – a empresária que trouxe a 
Starbucks para o país do café (Ed. Verbo Virtual, 204 p., R$ 59), obra 
escrita pela jornalista Luciana Medeiros que será lançada neste domingo 
(22), na cafeteria Starbucks da Al.Santos, unidade que comemora 10 
anos de abertura. Os visitantes poderão conhecer a obra e adquirir seus 
exemplares que estarão à venda por meio de uma parceria fi rmada com 
a Livraria Cultura. 

F - Qualidade da Carne 
O Grupo VPJ, promove um simpósio de qualidade de carne pouco antes 
do 20º Leilão Angus VPJ, que ocorre no próximo dia 28, às 14h, na Red 
Eventos, em Jaguariúna, com transmissão pelo Canal do Boi. Além do 
acesso à genética voltada para a qualidade de carne, o evento será palco 
de lançamentos e a divulgação de uma pesquisa inédita coordenada pela 
USP, que deve surpreender o mercado pecuário e também o consumidor 
fi nal. Nesse dia serão ofertados 85 touros e 30 fêmeas das raças Angus 
e Brangus. Compradores de fêmeas receberão doses de sêmen inverso 
para que produzam seus próprios touros Ultrablack, a nova raça sintética 
que promete elevar o grau de sangue Angus nos cruzamentos em mais 
de 60%. Outras informações: (www.vpjpecuaria.com.br).

G - Motos Customizadas 
As motos da marca Harley Davidson, customizadas por Chrys Miranda 
e expostas no Rock In Rio, arrecadaram juntas cerca de R$ 207,5 mil 

no leilão online da Superbid. Foram seis modelos ofertados: duas Café 
Racer; uma Scramble; uma Brat Bob; uma Low Rider e uma Modelo 
Autoral. As motos foram arrematadas por valores entre R$ 33.250 e R$ 
36 mil. O leilão contou com mais de 23 mil visitas e participantes de oito 
estados. Foi feito através da parceria entre a Cia Paulista de Leilões e 
a Superbid, maior plataforma de pregões online da América Latina. O 
valor arrecadado será revertido para instituições sociais escolhidas por 
famosos que apadrinharam as transformações das motos, como o cantor 
Michel Télo, a atriz Cléo Pires e o chef Alex Atala.

H - Direito Tributário
Em meio as recentes discussões no Congresso Nacional sobre a reforma 
tributária, acontece em Porto Alegre o XXI Simpósio de Direito Tributário 
do Instituto de Estudos Tributários que reunirá os principais nomes do 
direito no país, entre eles o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, Humberto 
Ávila, Luis Eduardo Schoueri, além de professores, magistrados e au-
toridades públicas especialistas nos temas. Os assuntos são atuais e de 
extrema relevância para o momento econômico que vive o país. Por essa 
razão, foram convidados os mais importantes nomes na área de direito 
tributário para participarem do evento, que ocorrerá entgre próximos 
dias 30 e 31, no teatro do prédio 40, na PUCRS. As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas pelo site do instituto: (www.iet.org.br).

I - Estágio na Vale
A Vale Fertilizantes está com inscrições abertas para o processo seletivo 
do primeiro semestre do Programa de Estágio. Ao todo, serão oferecidas 
40 vagas para estudantes do Ensino Superior e Técnico nas unidades de 
Araxá, Tapira e Uberaba, Cajati, Cubatão, São Paulo, Catalão e Rosário do 
Catete (SE). Com um processo seletivo que contempla inscrições e provas 
on-line, triagem de currículos e entrevista, dinâmica de grupo, exames 
médicos e entrega de documentação, o programa é um tradicional meio 
de ingresso ao mercado de trabalho. Nele, os estagiários de no mínimo 
18 anos, portadores ou não de defi ciência, receberão bolsa-auxílio, vale-
-transporte, vale-refeição, assistência médica e seguro de vida. Inscrições: 
(www.vagas.com.br/valefertilizantes), na seção Conheça nossas Vagas.

J - Workshop Transformacional 
Com foco em transformações comportamentais e de autoconhecimento, 
acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasí-
lia, entre os próximos dias 27 e 29, o workshop “Fênix”, voltado para 
evolução pessoal. A prática é baseada na evolução comportamental e 
cria experiências diferentes das performances. O curso traz atividades 
práticas focados em organizar o sistema mente-corpo-emoção e de con-
trolar de forma extremamente precisa o foco da atenção para melhor 
performance. Serão apresentadas dinâmicas inovadoras, para criar uma 
experiência conhecida como o estado de fl uxo (Flow) - mapeando a 
NeuroBiologia. No fl ow, o estado de consciência altera a performance e 
todos os aspectos mentais e físicos aumentam exponencialmente. Saiba 
mais no tel. (11)98790-8482 ou no site: (http://despertardafenix.com/).

A - Plantio de Árvores  
A responsabilidade socioambiental está no DNA da OdontoPrev, empresa 

comidas típicas das cozinhas brasileira, alemã, italiana, portuguesa, entre 
outras. O evento, aberto à população, faz parte do calendário ofi cial das 
festas de São Paulo por beneficiar pessoas carentes uma vez que toda a

Quero mudar de 

carreira, como escolho? 

Essa pergunta é 

mais comum do que 

imaginamos

Eu mesmo já passei por 
isto mais de uma vez, 
seja por não estar sa-

tisfeito com uma carreira ou 
seu rumo, ou porque eu queria 
novos desafi os, oportunidades, 
ser promovido, empregabili-
dade, sair de minha zona de 
conforto, maiores salários, 
crescimento profi ssional, entre 
outros tantos motivos. Sobram 
razões para sonhar com um 
novo projeto de vida. 

O fato é que pesquisas rela-
tam, de formas diferentes, a 
mesma questão sobre a insatis-
fação com o trabalho, indepen-
dente o que isto signifi que para 
cada um de nós. A International 
Stress Management Associa-
tion Brasil constatou que 72% 
dos profi ssionais manifestam 
algum tipo de descontenta-
mento relacionado ao dia a dia 
nas empresas em que atuam. 

Conforme uma série de mu-
danças a cada dia mais rápidas, 
dentre elas disponibilidade de 
informações de forma fácil, 
ascensão de classe social, 
mais anos de estudo, as pes-
soas cada vez mais tornam-se 
refl exivas sobre o retorno que 
um trabalho, carreira, profi s-
são deve dar a cada um, bem 
como, qual a sua contribuição 
à sociedade usando o seu ta-
lento como ferramenta, isto, 
ainda conectado com o seu 
propósito de vida, muitas vezes 
ainda não muito “claro”, torna o 
projeto “mudança” ainda mais 
desafi ador.

Separei cinco passos para 
facilitar a decisão de mudar 
de carreira:

1. Paixão - Refl ita com mui-
ta calma sobre o que realmente 
te dá paixão profi ssional, aquilo 
que você se pega mesmo sem 
perceber pensando, sendo 
curioso, querendo aprender e 
fazer mais, agregar valor, isto 
fará uma grande diferença. 
Também exercite imaginar se 
daqui um tempo você se vê 
atuando com esta “paixão”, 
pois independe de qual for, a 
dedicação sempre será muito 
grande; 

2. Valor - E importante 
identifi car e validar sua paixão, 
mas, ela por si só é insufi ciente 
para aumentar suas chances de 

sucesso neste projeto de mu-
dança de carreira, é necessário 
que sua paixão gere valor ao 
mercado e, seja reconhecida 
por isto. Simplifi cando, esta-
mos falando em viabilidade 
econômica, a sua paixão 
tem “apelo econômico”? Se 
sim, está de acordo com sua 
expectativa de ganhos? Sem 
esta avaliação, as chances da 
mudança de carreira não da-
rem certo são maiores e, até 
o risco de retorno à “carreira 
insatisfatória” e frustração 
também são grandes;

3. Conhecimento - Se per-
gunte: “ Quanto você conhece 
desta nova carreira ou posição? 
Há necessidade de algum 
conhecimento formal (como 
certificados ou diplomas? 
Possui contato com alguém 
que já atua onde você quer ir? 
De que tipo de conhecimento 
precisa ter para iniciar nesta 
posição? Seria interessante 
fazer um plano para atingir tal 
conhecimento;

4. Comunicação - Interna 
e externa. Primeiro a comu-
nicação interna (com você), 
chegou a uma defi nição e se 
convenceu desta decisão? Se 
não, o que falta? O que te impe-
de de ter a decisão? — Segundo 
a comunicação externa, como 
se posicionará no mercado 
de trabalho, desde curricu-
lum, linkedin e entrevistas, 
o pode falar a seu favor para 
esta mudança e para que os 
outros “comprem” a sua ideia 
de mudança? Lembrando que 
terá concorrentes muitas vezes 
tão ou mais experientes do que 
você para esta nova posição;

5. Procure ajuda - Há um 
ditado relevante que diz: “Se 
quer ir rápido, vá sozinho, 
se quer ir longe, vá acompa-
nhado.” Recomendo sempre 
que possível pedir ajuda seja 
profi ssional ou de uma amigo 
ou conhecido que já trilhou 
este caminho e, pode com 
mais assertividade, seguran-
ça te apresentar as possíveis 
armadilhas e aumentar assim 
suas chances de sucesso no 
projeto “mudança de carreira”. 
Lembre-se: “pensando bem, 
você pode crescer!”. 

(*) - Mestre em Administração de 
Empresas; Coach pela Sociedade 

Latino Americana; graduado em 
Ciência da Computação pela 

Universidade Santa Cecília, é autor 
do e-book ‘Mude a sua Comunicação 

e cresça na carreira’. É idealizador do 
portal (http://carreirasemalta.com.br).

Alexsando Nascimento (*)

Banco Mercedes-Benz 
tem melhor resultado 
em 21 meses

Em agosto, o Banco Mer-
cedes-Benz atingiu o volume 
de R$ 300 milhões em novos 
contratos, o melhor resulta-
do nos últimos 21 meses. Na 
comparação com o mesmo 
mês de 2016, quando foram 
efetivados R$ 207 milhões em 
novos negócios, o crescimento 
registrado foi de 45%. Esse 
resultado revela a tendência de 
retomada do mercado, que vem 
sendo observada desde junho.

“O principal destaque no oitavo 
mês do ano foi o segmento de car-
ros de passeio, em que atingimos 
o nosso recorde histórico de auto-
móveis fi nanciados”, comemorou 
o presidente do Banco Mercedes-
-Benz, Christian Schüler.

“Mercedes-Benz é a marca 
líder nos mercados de veículos 
de luxo, caminhões e ônibus. 
Além disso, o Banco é o maior 
fi nanciador em cada segmento 
de veículos de passeio, vans, ca-
minhões e ônibus da marca. Isso 
se deve ao trabalho desenvolvido 
em parceria com a fábrica e a 
rede de concessionários, para 
oferecer produtos e condições 
mais atrativas para os nossos 
clientes”, completou.  Na sua 
avaliação, o volume de novos 
negócios do Banco em 2017 
deve superar em mais de 10% o 
volume do ano anterior (BMB).

O foco da campanha são as classes D e E, que, segundo a 

pesquisa, têm maior difi culdade para pagar

a fatura do cartão de crédito.

A ação prevê a divulgação 
de nove vídeos edu-
cativos sobre o uso do 

cartão, além de posts nas redes 
sociais com o tema “Se passar o 
cartão, não passe dos limites”. 
A campanha, exclusivamente 
na internet, vai custar R$ 150 
mil ao BC e R$ 200 mil à Abecs. 

O diretor de Relacionamento 
Institucional e Cidadania do BC, 
Isaac Sidney, destacou que os 
brasileiros têm cada vez mais 
acesso a produtos e serviços 
fi nanceiros, mas é preciso ga-
rantir informação de qualidade, 
educação fi nanceira e proteção 
aos direitos dos cidadãos. “Na 
última pesquisa realizada pela 
Abecs e pelo Datafolha, 21% 
dos entrevistados afi rmaram 
que a última fatura está acima 
do que podem pagar. Podemos 
perceber que há espaço para 
ações de conscientização e de 
educação fi nanceira”.

O foco da campanha são as 

A maioria das MPIs de São Paulo ainda sente que a crise 

prejudica os negócios.

Dados da 55ª rodada do In-
dicador de Atividade da Micro 
e Pequena Indústria, pesquisa 
encomendada pelo Sindicato 
da Micro e Pequena Indústria 
do Estado de São Paulo (Sim-
pi) ao Datafolha, mostram 
números positivos em relação 
à categoria, que fecha o 3º tri-
mestre de 2017 com o Índice 
de Satisfação atingindo 126 
pontos - semelhante ao início 
da crise, em 2015.

A porcentagem de MPI’s que 
avaliam como ruim ou péssima 
a situação da empresa também 
caiu de 25% em agosto para 
17% em setembro, subindo 
também a porcentagem dos 
que avaliam o estado de sua 
empresa como ótimo ou bom 
(de 36% para 42%). “A visão 
dos micro e pequenos indus-
triais está mais positiva em 
relação ao hoje e ao futuro, 
com o Índice de Expectativa 
se mantendo em alta, com 49% 
avaliando uma melhora da 
situação da empresa; fazendo 
com que a média anual, até o 
momento, supere os anos an-
teriores”, afi rma o presidente 
do Simpi, Joseph Couri.
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BC lança campanha para uso 
consciente do cartão de crédito
O Banco Central (BC) e a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) 
lançaram ontem (19) uma campanha para estimular o uso consciente do cartão de crédito

De acordo com Sidney, do 
total de 250 mil reclamações de 
cidadãos recebidas pelo BC este 
ano, cerca de 10% referem-se 
a cartão de crédito. Ele des-
tacou que o BC adotou outras 
medidas para melhorar reduzir 
o custo do crédito e melhorar 
a educação fi nanceira, como a 
compatibilidade das máquinas 
de cobrança com todas as ban-
deiras de cartão, a autorização 
para diferenciação de preços 
por instrumento de pagamento 
e as novas regras do rotativo do 
cartão de crédito. 

O presidente da Abecs, 
Fernando Chacon, disse que 
“ninguém se orgulha dos juros 
praticados no país”, mas já 
houve avanço com a medida do 
rotativo do cartão de crédito. 
“De fato a gente está reco-
mendado que paguem a fatura 
em dia. As pessoas não devem 
usar fi nanciamento se não for 
necessário”, disse (ABr).

classes D e E, que, segundo a 
pesquisa, têm maior difi culdade 
para pagar a fatura do cartão 
de crédito. “Desses 21% que 
acreditam que suas faturas são 
altas para suas possibilidades, 

33% pertencem às classes D e E. 
Vejam que a falta de educação 
fi nanceira penaliza de forma 
mais intensa as camadas mais 
vulneráveis da população”, 
acrescentou Sidney.

Micro e pequenas indústrias 
ensaiam recuperação

A maioria das MPIs de São 
Paulo ainda sente que a crise 
prejudica os negócios, mas, em 
setembro, caiu o número de 
empresários que se sente muito 
prejudicado e teme pelo futuro 
da empresa (de 55% para 37%). 
“Desde junho do ano passado, 
é a primeira queda desse dado; 
apesar de grande parte (59%) 
temer, ainda, o amanhã”, res-
salta Couri.

A melhora no humor e na 
perspectiva geral do setor, não 

se revela totalmente; pois o 
número de contratações se 
mantém em baixa – apenas 
12% das empresas abriram 
vagas em setembro. “O em-
prego é a última ponta da re-
cuperação, essencial, porém, 
para a retomada do consumo. 
Mas, mesmo não tendo novos 
empregos entre as micro e 
pequenas indústrias, as de-
missões estão caindo (de 22% 
para 8%), o que também é 
bom”, ressalta Couri (Simpi).



Desafi o para pequenas 
e médias empresas, 

profi ssionalizar a gestão

O ambiente corporativo 

nos milhares de 

empresas que lidam 

de forma direta e 

indireta com o poder 

público passa por fortes 

mudanças

Entre os motivos que 
conduzem o novo ce-
nário está o esforço 

das autoridades policiais e 
judiciárias nas investigações 
de enfrentamento à corrupção, 
como as sucessivas fases da 
Operação Lava Jato. O empe-
nho tem forte infl uência no 
âmbito empresarial em virtude 
do impulso que oferece para 
a implantação da Lei Anticor-
rupção brasileira. O cenário 
não atinge somente as grandes 
empresas investigadas, mas 
engloba integralmente a rede 
de fornecedores e prestadores 
de serviços das empresas de 
todos os portes e ramos de 
atividade. 

A Lei Anticorrupção res-
ponsabiliza as entidades ju-
rídicas, não excluindo a res-
ponsabilidade civil de seus 
dirigentes ou administradores 
ou qualquer pessoa natural, 
autora, coautora ou partícipe 
do ato ilícito à administração 
pública. A lei visa fortifi car os 
mecanismos que as empresas 
possuem sobre suas operações 
em torno do cumprimento 
da legislação nacional e das 
regulamentações específi cas 
de cada setor da economia. 
Estas ferramentas de controle 
são nominadas mundialmente 
como programas de complian-
ce, ou seja, de conformidade 
com as leis. 

A instituição dos programas 
de conformidade com a lei 
não é novidade entre as em-
presas. A própria Lava Jato 
atinge grandes companhias 
brasileiras que já tinham um 
código de ética e programa de 
compliance bem elaborados. O 
fato conduz ao entendimento 
de que a devida efi cácia da 
Lei Anticorrupção estará 
comprometida se as condutas 
dos principais gestores da em-
presa não convergirem para o 
respeito das leis.

A regulamentação para 
que a Lei Anticorrupção seja 
aplicada impõe o modo como 
uma empresa deve se preparar 
para empreender as atividades 
junto a qualquer esfera da 
administração pública. A lei 
pretende o fortalecimento de 
punições mais rigorosas aos 
comprovadamente partícipes 
em escândalos. Mas sucesso 
e a efi cácia dos mecanismos 
de combate à corrupção e o 
controle maior de atos ilícitos 
dependem da postura ética de 
seus executivos.

A referida lei defi ne o progra-
ma corporativo de integridade, 
descreve os requisitos mínimos 
a serem observados em sua ela-

boração e quais devem ser os 
mecanismos e procedimentos 
internos de integridade, bem 
como incentivo a denúncia 
e irregularidades, aplicação 
efetiva de códigos de ética e de 
conduta, políticas e diretrizes 
com o objetivo de detectar des-
vios, fraudes, irregularidades e 
atos ilícitos praticados contra 
a administração pública, na-
cional ou estrangeira.

A Lei Anticorrupção tem de 
ser aplicada a todas entidades 
jurídicas independente de sua 
forma societária, faturamento, 
tamanho etc. A dimensão do 
impacto da legislação está 
eclipsada na medida em que 
o tema tem sido quase sempre 
relacionado às grandes corpo-
rações. Estas já possuem mui-
tos procedimentos e controles 
que atendem as exigências da 
Lei, podendo existir algumas 
implementações ou melhorias 
para se adaptarem. Nas maio-
res companhias, o sistema de 
procedimentos e controles 
passam por constante atuali-
zação, além de contarem com 
auditoria interna, auditoria 
externa, governança corpo-
rativa e outros mecanismos 
para prevenção e detecção de 
irregularidades.

O maior desafi o é sua adoção 
por pequenas e médias empre-
sas cuja parcela signifi cativa 
não possui procedimentos e 
controle formalizados. Cenário 
visto principalmente nos ne-
gócios não profi ssionalizados, 
que estão sobre gerência de 
grupos familiares. Todo o cir-
cuito que abrange uma grande 
empresa, com seus fornecedo-
res, pode atingir pequenos e 
médios negócios. Portanto, é 
imprescindível para este setor 
ter seus procedimentos e con-
troles internos formalizados e 
bem sedimentados. Se uma 
indústria gigantesca implanta 
procedimentos de compliance, 
os fornecedores da sua cadeia 
produtiva, consequentemente, 
terão que adotar medidas de 
conformidade com a lei. 

A implantação do programa 
de compliance passa, obriga-
toriamente, pela elaboração 
de procedimentos de controle 
que garantam a integridade 
das informações. É necessária 
a manutenção de profi ssionais 
capacitados para implantar os 
mecanismos, gerenciar infor-
mações de forma adequada e 
consciente da relevância des-
tes dados apresentados nas de-
monstrações fi nanceiras. Este 
é um momento que possibilita 
às empresas, principalmente 
as de pequeno e médio porte, 
se estruturarem para que o país 
cresça e alavanque a economia. 

Quem não se adequar a esta 
realidade não sobrevirá às 
exigências do mercado.

 
(*) - É sócio da LCC Auditores 

e Consultores e mestre em 
contabilidade pela PUC-SP.

Marcello Lopes (*) 
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A Comissão de Desenvolvimento Econômico 
da Câmara aprovou parecer favorável ao projeto 
apresentado pelo deputado Célio Silveira (PSDB-
-GO) que visa estimular a adesão de parceiros 
privados ao sistema de parceria público-privada. 
O relator, deputado Jorge Côrte, recomendou 
a aprovação por considerar que são propostas 
alterações importantes na Lei das PPPs, especial-
mente por ampliar a capacidade dos municípios 
de pequeno e médio porte para implementarem 
parcerias público-privadas (PPPs).

“A importância da iniciativa é primordial, es-
pecialmente porque o Poder Público encontra-se 
com baixo potencial de investimentos em infra-
estrutura, a população vivencia a precariedade 
dos serviços públicos e a economia do país neces-

sita ser alavancada”, defendeu Célio. Em países 
como Canadá, Portugal e Chile, esse sistema de 
parcerias é exitoso. No Brasil, o sistema de PPPs 
já tem dado bons resultados, especialmente nas 
concessões de rodovias para iniciativa privada. No 
entanto, a lei que o regula precisa de aprimora-
mentos, como ressaltou o parlamentar do PSDB.

“Não há como negar a relevância do projeto que 
apresentei e sua adequação ao momento político. 
Exaurida, por diversos motivos, a capacidade de 
investimento do Estado, por tantos anos o motor 
único da economia pátria, é mais do que razoável 
estimular e aceitar os ventos bem mais vigorosos 
provenientes da iniciativa privada”, reitera Célio. 
O projeto seguiu para a Comissão de Trabalho e 
deve ser apreciado em breve (psdbnacamara).

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) lançou ontem 
(19) o projeto ‘Partiu Mudar: 
Educação para a Cidadania 
Democrática no Ensino Mé-
dio’, programa de formação 
política para adolescentes de 
14 a 18 anos. A iniciativa é 
fruto de parceria com o Uni-
cef e as Escolas Judiciárias 
Eleitorais (EJEs). “É preciso 
que as pessoas tenham noção 
sobre o funcionamento dos 
Poderes e saibam que nenhum 
Poder é soberano. O Estado de 
Direito é aquele no qual não há 
soberanos. Todos estão sub-
metidos a regras previamente 
defi nidas”, disse o presidente  
do TSE, Gilmar Mendes, ao 
lançar o programa.

O material fi cará disponível 
em um site criado especial-
mente para o programa, em 
que professores de escolas pú-
blicas e privadas terão acesso 
a orientação para debates em 
sala de aula sobre legislação 
eleitoral e outros assuntos. 
Entre os temas, estão o “con-
tingente feminino na política” 
ou “a função da mídia”. O site 
dará acesso a textos, fotos, 
vídeos e sugestões de ativi-
dades a serem desenvolvidas 

Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, no lançamento do projeto.

O assunto foi discutido 
no 3° Fórum Nacional 
de Educação Escolar 

Indígena, realizado no Centro 
Comunitário Athos Bulcão, na 
UnB. O evento contou com a 
participação de 450 pessoas 

“O país sempre teve difi culda-
des de oferecer políticas públicas 
para o índio, não somente na área 
da educação”, disse o coordena-
dor da organização comunitária 
indígena Aty Guasu, Anastácio 
Peralta, da etnia Guarani Kaiowá.

Segundo ele, só na cidade 
de Dourados (MS), cerca de 
600 crianças e adolescentes 
indígenas estão sem escola. 
“Estamos lutando junto ao 
Ministério Público, prefeitura e 
lideranças para que tenhamos 
professores e salas de aula para 
nossos alunos”, disse.

“O país sempre teve difi culdades de oferecer políticas públicas 

para o índio”, disse Anastácio Peralta.

Debatedores pediram alter-
nativas regulatórias e maior 
conscientização em relação ao 
uso de bebidas energéticas. 
O alerta foi feito ontem (19), 
durante audiência pública da 
Comissão de Legislação Parti-
cipativa da Câmara, proposta 
pelo Instituto Cuidar Jovem. 
Segundo a entidade, a bebida 
energética é a quarta droga 
mais consumida no País. O 
presidente do Instituto, Marcos 
Muccillo Daudt, ressaltou que 
droga é um elemento consi-
derado nocivo para a saúde e 
por isso a bebida energética se 
encaixa na categoria. 

Ele apontou, por exemplo, a 
baixa idade dos consumidores 
e a mistura com bebidas alcoóli-
cas. “A pauta não é o álcool, que 
é crime o consumo por menor 
de idade, mas ele está intrinsi-
camente ligado aos energéti-
cos”, afi rmou. “Precisamos de 
campanhas sobre os perigos das 
bebidas energéticas, incluindo 
advertência nos rótulos. Assim 
poderá ter uma maior proteção 
da saúde pública”, pediu Daudt.

O coordenador de Saúde 
Mental, Álcool e outras drogas 

Marquezelli, que presidiu a audiência, defendeu campanhas 

educativas para alertar os jovens sobre as bebidas energéticas.

A Comissão de Seguridade Social e Família 
da Câmara aprovou proposta do deputado 
Carlos Gomes (PRB-RS), que assegura às 
pessoas com deficiência auditiva o direito 
de serem atendidas por interprete de Lín-
gua Brasileira de Sinais (Libras) em órgãos 
públicos. A medida também é válida para as 
concessionárias de serviços públicos (em-

presas de energia elétrica e abastecimento 
de água, por exemplo) no âmbito federal, 
estadual e municipal.

A legislação atual já prevê atendimento 
prioritário para pessoas com deficiência audi-
tiva, no entanto não trata da disponibilidade 
de tradutores da língua de sinais. O relator, 
deputado Odorico Monteiro (PSB-CE), man-

teve versão da Comissão de Trabalho que 
inclui a medida no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Ele defendeu a necessidade de 
utilização e difusão da Libras como meio 
primordial para a efetiva inclusão social de 
pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

“Libras representa, para muitas pessoas 
surdas, instrumento essencial para o exercí-

cio dos direitos de cidadania, porquanto essa 
variedade linguística lhes dá oportunidade de 
participação social em igualdade de condições 
com as demais pessoas”, defendeu o relator. 
O projeto, que tramita conclusivamente, será 
analisado pelas comissões de Defesa das Pesso-
as com Defi ciência; de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Frente Parlamentar 
vai atuar em defesa 
de portadores de 
psoríase

Foi lançada ontem (19) na 
Câmara, a Frente Parlamentar 
Mista pela Causa da Psoríase e 
Artrite Psoriásica. Lançamento 
integra a campanha do dia mun-
dial da psoríase, no próximo dia 
29. A data entrou no calendário 
internacional em 2004 com 
intuito de alertar sobre o tra-
tamento dessa doença de pele, 
que é crônica e afeta cerca de 
125 milhões de pessoas em todo 
mundo. No Brasil, estima-se 
que sejam mais de 5 milhões 
de pessoas com psoríase.

Presidente da frente parla-
mentar, o deputado Doutor 
Sinval Malheiros (Podemos-
-SP) explica que, embora sem 
cura, a psoríase tem tratamen-
to. O problema é que, no SUS, 
não há uma oferta generalizada 
de medidas mais efi cazes no 
cuidado aos pacientes, como 
a fototerapia (tratamento com 
luz ultravioleta de forte inten-
sidade), por exemplo. “Muitas 
vezes é difícil ter esse trata-
mento pelo SUS. O paciente não 
consegue acesso a pomadas, 
hidrantes. Falta tratamento que 
melhoraria mais rapidamente e 
[levaria] ao desaparecimento 
temporário das lesões”, lamen-
tou Malheiros.

O deputado, que é médico, 
explica que a psoríase é uma 
doença autoimune, não conta-
giosa, sem causa defi nida. O que 
se sabe é que existem alguns ga-
tilhos para o desenvolvimento 
da enfermidade em quem tem 
tendência, como estresse, de-
pressão ou exposição ao clima 
frio. As manchas avermelhadas 
com placas branco-escamosas 
na pele são a versão mais co-
nhecida da psoríase, afi rma 
Malheiros, mas a doença tam-
bém tem relação com a artrite 
psoriásica, uma inflamação 
que afeta ligamentos, tendões 
e articulações (Ag.Câmara).
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Indígenas pedem mais recursos 
para educação nas aldeias

Representantes de etnias indígenas de dez estados brasileiros entregaram ontem (19) para o Ministério 
da Educação (MEC) e Ministério Público Federal (MPF) um documento em que defendem a aplicação de 
recursos para melhorar a qualidade da educação direcionada a esses povos

superior, é preciso que haja uma 
estrutura que o receba, além de 
recursos para o manter durante 
o tempo de estudo”, ressaltou 
Anastácio.

Promover o debate e esti-
mular a participação da popu-
lação indígena no processo de 
concepção, implementação e 
avaliação das políticas nacional, 
estaduais e municipais de edu-
cação voltadas a esse público 
são os objetivos do fórum. “Nos 
últimos anos estamos vivendo 
uma situação particular que é 
muito pouco debate com cida-
dãos e com a comunidade, as 
decisões são tomadas, pratica-
mente, na esfera política”, disse 
o professor da Universidade 
Federal do Amazonas Gersem 
Baniwa, especialista em educa-
ção indígena.

Além da reivindicação de 
investimentos na educação nas 
aldeias, outro assunto abor-
dado foi a migração de índios 

para a cidade a fi m de cursar 
universidade. “Para que nosso 
povo possa vir até a cidade 
para fazer um curso de nível 

TSE busca orientar formação 
política de adolescentes

com a turma.
Ao lançar o site, Mendes disse 

que o movimento estudantil, 
“muito forte na superação 
do modelo autoritário”, fi cou 
sujeito a uma “cooptação 
partidária”, restituindo sua 
autonomia em 2013. Para ele, 
porém, faltam ao jovem noções 
básicas sobre a organização do 
Estado. Para o diretor da Es-
cola Judiciária Eleitoral, Fábio 
Quintas, os professores não se 
sentem capacitados para tratar 
de política e cidadania. Afi rmou 
que, “ainda que haja ressalvas 
quanto a levar o partido para a 
escola, deve-se levar a política, 
que faz parte da vida de todos”.

O novo programa, que terá 
os primeiros convênios com 
secretarias de educação do 
DF, Paraná, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Bahia, com-
plementa outro já existente, 
chamado de Eleitor do Futuro. 
Criado em 2002, foi programa-
do para abordar aspectos da 
cidadania com jovens de 10 
a 18 anos. A faixa etária dos 
grupos orientados na ação 
mais antiga foi defi nida por 
cada estado participante. Em 
Rondônia, por exemplo, os 
coordenadores optaram por 
trabalhar, no âmbito do Eleitor 
do Futuro, com adolescentes 
de 10 a 15 anos (ABr).

Especialistas advertem para o uso 
indiscriminado de bebidas energéticas

do Ministério da Saúde, Quirino 
Cordeiro Júnior, disse que as 
bebidas energéticas são, muitas 
vezes, associadas ao álcool, por 
potencializar o efeito da bebida. 
Citou ainda sintomas que são 
possíveis observar em jovens 
que consomem energético. 
“Não tem sido incomum eles se 
comportando de forma impulsi-
va ou disruptiva, inquietos, sem 
concentração, com alteração no 
apetite, com enurese noturna, 
dentre outros efeitos”, disse.

A gerente geral de Alimentos 

da Anvisa, Thalita Antony de 
Souza Lima, ressaltou a impor-
tância da regulamentação da 
composição e da rotulagem das 
bebidas energéticas. Também 
disse que, no Brasil, existem 
requisitos de composição, 
onde se estabelece limite de 
concentração das substâncias, 
e da rotulagem, com frases de 
advertências. O deputado Nel-
son Marquezelli (PTB-SP), que 
presidiu a audiência, disse que 
o investimento educativo deve 
ser priorizado (Ag.Câmara). 

Avança projeto que incentiva 
parcerias público-privadas

Atendimento por intérprete de Libras em órgãos públicos



Os acessos mobile 

crescem a cada ano 

e o consumo de 

conteúdo acontece a 

todo instante, mas, o 

smartphone continua 

sendo protagonista na 

comunicação 3.0

A pesquisa global Inter-
national Data Corpo-
ration (IDC) Mobile 

Phone Tracker aponta que as 
empresas de telefonia forne-
ceram quase 350 milhões de 
smartphones no mundo só no 
1º trimestre de 2017. No Brasil, 
segundo o IBGE, 102 milhões 
de pessoas acessam a internet, 
sendo que o smartphone é o 
dispositivo utilizado por 89% 
das pessoas. 

Estamos vivendo na era do 
“Mobile-First Strategy”, que 
nada mais é do que a estratégia 
de comunicação pensada para 
o contexto mobile e a assesso-
ria de imprensa também passa 
pela inevitável evolução desse 
conceito em suas abordagens. 
Anos atrás, TVs e rádios, que 
reinavam como melhores 
canais para impactar o con-
sumidor, hoje buscam fôlego 
para acompanhar a velocidade 
que a interação das telas do 
smartphone proporciona aos 
consumidores – e de forma 
absoluta. 

O consumo de conteúdo, seja 
ele por meio de reportagens, 
entrevistas, reviews de pro-
dutos, redes sociais, blogs ou 
content marketing, passou a 
acontecer na tela mobile. A co-
municação é ágil, a visualização 
é rápida e a forma de consumir 
o conteúdo também mudou a 
maneira como as agências de 
comunicação definem suas 
estratégias de abordagens na 
mídia.

A evolução do comporta-
mento humano com as telas é 
impactante na forma como a 
informação é consumida. Em 
média, uma pessoa olha seu 
celular cerca de 80 vezes ao dia, 
mas, esse número pode chegar 
a 150 vezes, dependendo do 
“micro momento” em que se 
está vivendo. E são nesses 
micro momentos que hoje a 
comunicação de uma marca 
deve atuar, interagir, engajar 
e reter.

A agência de comunicação 
que possui estratégia de as-
sessoria de imprensa como 
know-how e já percebeu essa 
evolução natural, deve mudar 

sua forma de comunicar, ava-
liando o problema da marca e 
propondo soluções que, muitas 
vezes, não é só a imprensa tra-
dicional que irá proporcionar. 
Mais do mesmo não vai evoluir 
para resultados.

Por dia, há inúmeros micro 
momentos e tomadas de deci-
sões realizadas em telas me-
nores, que também oferecem 
oportunidades de impacto com 
estratégias contínuas e intera-
ções constantes entre marcas 
e consumidores. Engana-se 
aquele que ainda defende o 
conceito de “assessoria de 
imprensa” apenas aquela 
agência que se comunica com 
jornalistas. A dinâmica mudou 
de forma abrupta e não é mais 
questão de evoluir para se 
manter competitivo, mas sim 
de chegar ao público-alvo do 
cliente de maneira relevante.

Reportagens em mídias 
tradicionais e publicações 
online se mantem relevantes 
e importantes dentro da es-
tratégia de comunicação, mas 
conteúdos potenciais ganham 
um novo papel nessa jornada 
de consumo da informação 
e as demandas do marketing 
digital passam a atuar de ma-
neira integrada ao trabalho da 
assessoria de imprensa.

Posts patrocinados, campa-
nhas de engajamento, bloguei-
ros e influenciadores digitais, 
empréstimos de produtos, 
produções de fotos e galerias 
de imagens, além do auxílio 
nas posições de destaque do 
Google, geração de leads, sto-
ries, content marketing, entre 
outras ações dinamizaram a 
maneira de levar conteúdo a 
quem vai consumi-lo.

A produção de releases 
deixou de ser a maneira mais 
eficaz de divulgar uma marca 
– continua sendo uma parte da 
estratégia – mas ganhou outros 
elementos para complementar 
seu objetivo: infográficos, ima-
gens, gifs, vídeos, criação de 
eventos, download de fotos, 
stories, lives.

Nessa perspectiva, a inte-
gração na hora de comunicar 
é estratégia fundamental na 
era mobile e das informações 
e interações mutáveis, em que 
o consumidor não é apenas o 
receptor da mensagem, mas 
aquele que irá compartilhar, 
engajar e levar o conteúdo de 
marcas e negócios a diante.

(*) - É diretora de comunicação 
da Agência Contatto, especializada 

em assessoria de imprensa, 
conteúdo e redes sociais. 
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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

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. 

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. 

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.

2ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000366-
67.2015.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RODRIGO STAVALE HANTKE, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 35008667, CPF 295.822.128- 88, 
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, 
requerendo em síntese: o pagamento de R$ 11.705,36 oriundo de prestação de serviços 
educacionais, relativos a mensalidades não pagas no ano de 2010. 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 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 
atualizada, hipótese em que ficará isento de custas e de honorários advocatícios ou apresente 
embargos ao mandado monitório. Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, 
o título executivo judicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2017. 
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CONTRATANTE DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MEI
Empresa que contrata serviços do MEI deve recolher o INSS patronal, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PODE PRESTAR SIMULTANEAMENTE SERVIÇOS COMO 
AUTÔNOMO PARA A SUA EMPRESA, QUAL A BASE LEGAL?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, enten-
demos que poderá ocorrer a prestação de serviço na qualidade de 
autônomo desde que seja fora do expediente de trabalho como 
celetista e em outra atividade para que não seja considerada 
jornada de trabalho e a hora extra pleiteada.

ANOTAÇÃO POR FALTA NA CTPS
Funcionário que falta e perdeu o período aquisitivo das férias ou 
perde o período por afastamento mais de 6 meses, é necessário 
fazer alguma anotação na CTPS ou no livro? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECONTRATAR FUNCIONÁRIO EM OUTRA FUNÇÃO
Empresa demitiu funcionário com a função de apontador de obra, 
poderá contratá-lo como porteiro? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE REDUZIR A CARGA HORÁRIA E SALÁRIO, MAS 
MANTENDO A MESMA FUNÇÃO DO FUNCIONÁRIO? 

Esclarecemos que qualquer alteração contratual somente é possível 
com a anuência das partes e desde que não resulte em prejuízo ao 
empregado. Conforme art.7, VI da CF a redução salarial somente 
se faz possível se prevista em convenção coletiva. Assim, deve a 
empresa ter o aval do sindicato.

CONTRATAR FUNCIONÁRIO ESTRANGEIRO
Vamos contratar funcionário estrangeiro, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Opinião S/A
CNPJ 03.729.970/0001-10 - NIRE 35.300.196.392

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 10hs do 
dia 01.11.2017, na sede social, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Alteração da denominação
social da Sociedade; (II) Alteração de endereço da sede social; (III) Alteração do artigo 1° do Estatuto Social
e (IV) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 19.10.2017. A Diretoria         (20, 21 e 24/10/2017).

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01 de Agosto de 2017.
01 - Data, Hora e Local: Ao 01.08.2017, às 15:30hs na fi lial estabelecida Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Sobre-
loja, Bairro Lourdes, CEP: 30.170-001, cidade de Belo Horizonte/MG. 02 - Convocação e Presença: Em atendimen-
to à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14 do Estatuto So-
cial da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Rober-
to Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Com-
posição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Regina Annes Guimarães e secretariados pelo Sr. Mar-
cus Vinicius F. Vieira. 04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Eleição do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto como 
membro da Diretoria do Banco BMG S.A.; (ii) Ratifi car a composição dos membros da Diretoria e fi xação de mandato. 
05- Deliberações: Discutida amplamente a matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: (i) Eleger para compor a Diretoria, para o 
cargo de Diretor sem designação específi ca: Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administra-
dor de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 3477, 9º andar, CEP 04538-133, RG nº MG-117.32642, SSP/MG, CPF/MF nº 076.934.666-90, com pra-
zo de mandato até a RCA que suceder a AGO do ano de 2018. O Diretor ora eleito tomará posse em seu cargo, após 
aprovação da presente ata pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura do termo de posse em livro próprio. 
O eleito acima nomeado e qualifi cado declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administra-
ção da Sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em vir-
tude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevari-
cação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e declara, ainda, 
que preenche as condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2.08.2012, do 
Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Com-
panhia. (ii) Em razão da eleição dos Diretores acima mencionados, a Diretoria da Companhia passa a ser composta 
da seguinte forma: I – Diretor Executivo Presidente: Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo, brasi-
leiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG nº 4.509.751-3, SSP/SP, CPF/
MF nº 941.321.788-20; II – Diretores Executivos: Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, resi-
dente e domiciliado em São Paulo/SP, RG nº 7.669.530, SSP/SP e CPF/MF nº 002.975.098-96; Eduardo Mazon, bra-
sileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG nº 20775312, SSP/
SP e CPF/MF nº 275.484.158-00; Ângela Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, residente e domicilia-
da em Belo Horizonte/MG, CPF/MF nº 375.156.836-00, RG nº M-1.414.160 -SSP/MG; III- Diretor sem Designação 
Específi ca: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domi-
ciliado na Cidade de São Paulo/SP, RG nº MG-117.32642, SSP/MG, CPF/MF nº 076.934.666-90, todos com endereço 
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP 
e com prazo de mandato até a RCA que suceder a AGO do ano de 2018. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de su-
mário, que foi aprovada por todos os presentes. Belo Horizonte, 01.08.2017. Regina Annes Guimarães. Ângela Annes 
Guimarães. Roberto Faldini. Olga Stankevicius Colpo. Flávio Pentagna Guimarães Neto. José Eduardo Gouveia Domi-
nicale. Regina Annes Guimarães - Presidente da Mesa; Marcus Vinicius F. Vieira - Secretário da Mesa. 
JUCESP nº 447.446/17-4 em 05.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Maio de 2017.
Data, Hora, Local: 29.05.2017, às 12hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º Andar, Itaim Bibi, São 
Paulo/SP. Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Adminis-
tração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os Conselheiros, 
Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo. Mesa: 
Presidente: Bernard Camille Paul Mencier, Secretária: Deise Peixoto Domingues. Deliberações Aprovadas: Eleger e reele-
ger os membros do Comitê de Auditoria, todos não componentes da diretoria, com prazo de mandato de 3 anos, contado da 
presente data: (i) Eleger: Olga Stankevicius Colpo, brasileira, casada, psicóloga organizacional, RG nº 5.472.441-7 SSP/
SP, CPF/MF nº 216.118.408.30, com endereço em São Paulo/SP; (ii) Reeleger: Paulo Augusto de Andrade, brasileiro, ca-
sado, administrador de empresas e contador, CPF/MF nº 439.199.018-00, RG nº 7.647.127 - SSP/MG e Roberto Faldini, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 3.182.138-8, SSP/SP e CPF/MF nº 070.206.438-68, ambos com endere-
ço em São Paulo/SP, os quais já compunham o comitê de auditoria, em conformidade com o Artigo 25, § 1º, do estatuto so-
cial da sociedade e nos termos da alínea “b”, do inciso II, do artigo 13º, da resolução do conselho monetário nacional nº 
3.198, de 27.05.2004, com as alterações da resolução nº 4.329, de 25/04/2014; (ii.a) Bernard Camille Paul Mencier não 
foi reeleito visto que passou a ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (iii) Nomear Paulo Augusto 
de Andrade como Presidente e membro Especializado do Comitê de Auditoria, nos termos do § 1º, do artigo 25, do Estatu-
to Social da Sociedade e devido a seus conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria que o qualifi cam para tal, de 
acordo com o artigo 12, § 2º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.198, de 27.05.2004, com as alterações da 
Resolução nº 4.329, de 24.04.2014. Os membros do Comitê de Auditoria eleito e reeleitos acima declararam não estarem in-
cursos em qualquer crime previsto em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 29.05.2017. Bernard Camille Paul Mencier, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, 
Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente; Deise Peixoto Domingues - Secretá-
ria. JUCESP nº 459.298/17-3 em 06.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

Jaar Embalagens S.A.
CNPJ/MF - 03.031.882/0001-40 - NIRE - 35300321448

Ata da 18ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 10 de março de 2017, às 09:00 horas, na sede social da empresa, na
Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Sala A, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo
(SP). Presença: Totalidade dos acionistas representantes do Capital Social. Convocação:
Carta-Convite dirigida a todos acionistas. Mesa: Alcindo Heimoski - Presidente, Flavio
José Martins - Secretário. Ordem do Dia: Assembleia Geral Extraordinária: a) Alteração
do endereço da sede social; b) Extinção de filial; c) Consolidação do Estatuto Social; d)
Outros assuntos de interesse social. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Assem-
bléia Geral Extraordinária: a) Aprovada a alteração do endereço da sede social da
empresa para a Fazenda Coqueiro, s/n, Sala 03, Caixa Postal 30, bairro Segredo, CEP
85.145-000, Foz do Jordão (PR); b) Em virtude da alteração de endereço da sede social,
fica aprovada a extinção da filial da sociedade localizada na Fazenda Coqueiro, s/n, Sala
03, Caixa Postal 30, bairro Segredo, CEP 85.145-000, Foz do Jordão (PR) , inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 03.031.882/0017-08 e NIRE 41900689289; c) Aprovada a Consolidação
do Estatuto Social da Companhia, que devidamente autenticado pela Mesa dos Trabalhos
na forma do artigo 130, §1º, alínea “a”, da Lei 6404/76, passará a viger nos termos do
Anexo I da presente Ata. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a Ordem do Dia e como
ninguém mais se manifestasse, é a presente cópia fiel da ata lavrada nas folhas 88 a 93
do Livro nº 01 desta Empresa em forma de sumário, a qual lida e achada conforme, foi por
todos assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins pela Jaar Administração e
Participação S.A. Flavio José Martins - Secretário. JUCESP nº 232.993/17-8 em
24.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Rio Jordão Papéis S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49 - NIRE - 35.300.159.055

Ata da 28ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 03 de abril de 2017, às 09:00 horas, na sede social da empresa, na
Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo (SP).
Presença: Acionistas representando mais de dois terços do total do Capital Social.
Convocação: Edital - publicado no Diário Oficial e Jornal Empresas e Negócios, ambos do
Estado de São Paulo, em edições dos dias 17, 18 e 21/03/2017. Mesa: Alcindo Heimoski
- Presidente, Flavio José Martins - Secretário. Ordem do Dia: Assembleia Geral Extra-
ordinária: a) Alteração do endereço da sede social da empresa; b) Extinção de filial; c)
Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse social. Deliberações
Tomadas por Unanimidade: Assembléia Geral Extraordinária: a) Aprovada a alteração
do endereço da sede social da empresa para o Município de Canela/RS, na Rua Fernando
Ferrari, 1439, Pavilhão V, Centro - Canela (RS); CEP 95.680-000; b) Em consequência da
alteração do endereço da sede social, fica aprovada a extinção da filial localizada na Rua
Fernando Ferrari, 1439, Pavilhão V, Centro - Canela (RS); CEP 95.680-000 e inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 77.961.431/0022-73 e NIRE 43901596910; c) Aprovada a Consolidação
do Estatuto Social da Companhia, que devidamente autenticado pela Mesa dos Trabalhos
na forma do artigo 130, §1º, alínea “a”, da Lei 6404/76, passará a viger nos termos do
Anexo I da presente Ata. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a Ordem do Dia e como
ninguém mais se manifestasse, é a presente cópia fiel da ata lavrada nas folhas 02 a 06
do Livro nº 02 desta Empresa em forma de sumário, a qual lida e achada conforme, foi por
todos assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins pela Jaar Administração e
Participação S.A. Flavio José Martins - Secretário. JUCESP nº 232.730/17-9 em
24.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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13ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo – Amaro – SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO 

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados SANTA CRUZ FOMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ. 50.117.142/0001-01); 
GASTÃO FRAGUAS (CPF. 037.684.308-04); CRISTINA ELIANE NASSIF FRAGUAS (CPF. 130.143.538-41); SCPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ. 
09.346.202/0001-64) e GAEPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ. 49.447.550/0001-42) e demais 
interessados, expedido na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1022473-98.2016.8.26.0002, em trâmite na 13ª Vara Cível do Foro Regional II – 
Santo Amaro, requerida por BANCO RENDIMENTO S/A (CNPJ: 68.900.810/0001-38). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará 
a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:  
1. IMÓVEL: A) Chácara nº 09 da quadra 03 do loteamento denominado Chácaras Piracambaia, no Município e Comarca de Campinas/SP, com a área 

de 5.600,00m², com frente para a estrada nº 02, da qual é afastada de seu alinhamento por uma viela, onde mede 40,00m do lado direito de quem 
da estrada olha para o imóvel, mede em linha reta 140,00m, confrontando com a chácara nº 08; e do lado esquerdo mede 140,00m e confronta com 
a chácara nº 10 e nos fundos mede 40,00m e confronta com a chácara nº 24. Matrícula nº 69.951 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: Consta da 
referida matricula conforme Av.06 (05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na Av.07 (05/08/2016) - PENHORA EXEQUENDA. 
AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 (SETEMBRO/2017). B) Lote 10 da quadra 03 do loteamento denominado Chácaras Piracambaia, neste Município, e 
comarca com área de 5.600,00m² com frente para a estrada nº 02, da qual é afastada de seu alinhamento por uma viela onde mede 40,00 m, da 
frente aos fundos de ambos os lados mede 140,00m, nos fundos mede 40,00m, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com 
a chácara nº 05, do lado esquerdo com a chácara nº 11 e nos fundos com a chácara nº 23. Matrícula nº 69.952 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: 
Consta da referida matricula conforme Av.06 (05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na Av.07(05/08/2016) - PENHORA 
EXEQUENDA. AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 (SETEMBRO/2017). C) Chácara número 11 da quadra 03 do loteamento denominado Chácaras 
Piracambaia, neste Município, e comarca com área de 6.300,00m² com frente para a estrada nº 02, da qual é afastada de seu alinhamento por uma 
viela onde mede 45,00m da frente aos fundos de ambos os lados mede 140,00m, nos fundos tem a largura de 45,00m, confrontando do lado direito 
de quem da estrada olha para o imóvel com a chácara nº 10, do lado esquerdo com a chácara nº 12 e nos fundos com a chácara nº 22. Matrícula nº 
69.953 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.06 (05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na 
Av.07(05/08/2016) - PENHORA EXEQUENDA. AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 (SETEMBRO/2017). D) Chácara número 12 da quadra 03 do 
loteamento denominado Chácaras Piracambaia, neste Município, e comarca com área de 5.250,00m² com frente para a estrada nº 02, da qual é 
afastada de seu alinhamento por uma viela onde mede 20,00m do lado direito de quem da estrada olha para o imóvel mede em linha reta 140,00m 
confrontando com a chácara nº 11, do lado esquerdo mede 144,30m, confrontando com as chácaras nº 11, do 13, 14, 15, 16 e 17, nos fundos mede 
55,00 m e confronta com a chácara nº 21. Matrícula nº 69.954 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.06 
(05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na Av.07(05/08/2016) - PENHORA EXEQUENDA. AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 
(SETEMBRO/2017). E) Chácara número 22 da quadra 03 do loteamento denominado Chácaras Piracambaia, neste Município, e comarca com área 
de 6.606,00m² com frente para a estrada nº 01, para a qual mede 45,10m, do lado direito de quem da estrada olha para o imóvel mede em linha reta 
144,80m confrontando com a chácara nº 21, do lado esquerdo mede 148,80m, confrontando com a chácaras nº 23 e nos fundos 45,00 m e 
confronta com a chácara nº 11. Matrícula nº 69.955 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.06 (05/08/2016) – 
AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na Av.06 (05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na Av.07(05/08/2016) - PENHORA 
EXEQUENDA. AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 (SETEMBRO/2017). F) Chácara número 24 da quadra 03 do loteamento denominado Chácaras 
Piracambaia, neste Município, e comarca com área de 6.160,00m² com frente para a estrada nº 01, para a qual mede em linha quebrada de dois 
segmentos 12,00m e 28,20m do lado direito de quem da estrada olha para o imóvel mede em linha reta 152,20m confrontando com a chácara nº 23, 
do lado esquerdo mede 155,80m, confrontando com a chácara nº 25 e nos fundos mede 40,00m, confrontando com a chácara nº 9. Matrícula nº 
69.957 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.06 (05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na 
Av.06 (05/08/2016) – AJUIZAMENTO EXEQUENDO DA AÇÃO; Na Av.07(05/08/2016) - PENHORA EXEQUENDA. AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 
(SETEMBRO/2017). G) Chácara número 26 da quadra 03 do loteamento denominado Chácaras Piracambaia, neste Município, e comarca com área 
de 5.849,70m² com frente para a estrada nº 01, para a qual mede 20,00m, do lado direito de quem da estrada olha para o imóvel mede em linha reta 
165,50m confrontando com a chácara nº 25, do lado esquerdo mede 176,00m e confronta com a chácara nº 27, nos fundos mede 50,00m, 
confrontando com a chácara nº 7. Matrícula nº 69.959 do 2º CRI de Campinas. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.07(05/08/2016) - 
PENHORA EXEQUENDA. AVALIAÇÃO: R$ 106.000,00 (SETEMBRO/2017). 

2. AVALIAÇÃO TOTAL DOS 07 (SETE) IMÓVEIS: R$ 742.000,00 (SETEMBRO/2017) 
3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 845.812,94 – MAIO/2016). 
4. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
5. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 14/11/2017, às 11h15min, e termina em 17/11/2017, às 11h15min, e; 2ª Praça começa em 

17/11/2017, às 11h16min, e termina e em 07/12/2017, às 11h15min 
6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais 

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

Ficam os executados SANTA CRUZ FOMENTO COMERCIAL LTDA, GASTÃO FRAGUAS, CRISTINA ELIANE NASSIF FRAGUAS, SCPAR 
PARTICIPAÇÕES S.A e GAEPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de outubro de 2017. 
 
 
 
 
 

   (11) 2184-0900         |        WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
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Especial

Luciano Nascimento/Agência Brasil

Estudos apontam que uma associacão positiva entre 
igualdade de gênero, PIB per capita e níveis de de-
senvolvimento humano e a redução das desigualdade 

de gênero é um fator determinante para que o mundo con-
siga atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), em 2030.

Mas esse cenário está longe de ser atingido. Dados do 
relatório mostram que os homens ocupam 76% da força 
de trabalho global, enquanto as  mulhres representam 
50%. A pesquisa mostra ainda o valor pago as mulheres 
corresponde a 77% aos dos homens. Além disso, em razão 
das desigualdades, apenas metade das mulheres em todo o 

mundo possui emprego remunerado. Outro dado alarmante: 
das mulheres que conseguem entrar no mercado, em todo o 
mundo, 3 em cada 5 não têm acesso a licença maternidade, 
e muitas pagam “penalidade pela maternidade”. 

De acordo com o relatório, esses números mostram que 
as desigualdades em saúde e direitos sexuais e reprodutivos 
têm um impacto “evidente” na desigualdade econômica. 
“O que signifi ca que para as mulheres de qualquer lugar, a 
gravidez e a criacão dos fi lhos podem signifi car a exclusa 
o da força do trabalho ou salários mais baixos”.

Segundo o relatório, as mulheres mais pobres são as 
mais atingidas. “Em muitos países em desenvolvimento, as 

Igualdade
entre homem
e mulher
pode agregar
US$ 28 trilhões 
ao PIB até 2025

A promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres poderia agregar US$ 28 trilhões ao PIB 
global até 2025, informa o relatório Situação da População Mundial 2017 lançado ontem

pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).

mulheres pobres, que estão nos 20% inferiores da escala 
de renda, e principalmente aquelas nas àreas rurais, têm 
menos probabilidade de acesso a contraceptivos, cuidado 
durante a gravidez e o parto do que suas contrapartes nas 
áreas urbanas mais ricas.”

Sem acesso a contracepção, as mulheres pobres, especial-
mente as menos instruídas e que moram em áreas rurais, 
“está em maior risco de uma gravidez não intencional. Isso 
pode gerar riscos de saúde e repercussões  econômicas por 
toda a vida. A falta de poder para decidir se, quando ou 
com que frequência engravidar pode limitar sua educação, 
atrasar a participação na força de trabalho remunerada e 
reduzir os ganhos.

A pesquisa mostra que o 
acesso limitado ao planeja-
mento reprodutivo refl ete 
em 89 milhões de gravidez 
não intencionais e 48 mi-
lhões de abortos em países 
em desenvolvimento todos 
os anos. A UNFPA diz que a 
cada US$ 1 gasto em serviços 
os contraceptivos reduz o 
gasto de assistência relacio-
nada a gravidez em US$ 2,22. 
Os números mostram ainda 
que “em 2015 houve apro-
ximadamente 14,5 milhões 
de partos de adolescentes 
em 156 países, territórios e 
outras áreas em desenvolvi-
mento”. A maioria dos partos 
de adolescentes no mundo 
(95%) ocorre nos países 
em desenvolvimento e nove 
de cada dez desses partos 
ocorrem em um casamento 
ou uma união.

Esses casamentos infantis 
costumam ser mais frequen-
tes em países onde a pobreza 

extrema e entre os grupos mais pobres nos países. “As 
adolescentes (entre 15 e 19 anos de idade) nos domicílios 
que está o entre os 20% mais pobres nos países em desen-
volvimento têm cerca de três vezes mais partos do que as 
adolescentes nos domicílios que está  entre os 20% mais 
ricos. As adolescentes em áreas rurais têm, em mèdia, duas 
vezes mais partos (taxa por 1mil mulheres) do que suas 
contrapartes nas cidades”, diz o relatório.

Brasil
No caso do Brasil, o relatório mostra que um em cada 

cinco bebês nascem de mães adolescentes. O estudo mostra 
ainda que entre essas mães adolescentes, de cada cinco, 
três não trabalham nem estudam; sete em cada dez são 

afrodescendentes e aproximadamente a metade delas mora 
na Região Nordeste. A juventude enfrenta três condições 
críticas: acesso limitado a serviços e insumos de saúde 
sexual e reprodutiva; acesso limitado a educação de quali-
dade e a oportunidades de emprego; e uma alta exposição 
à violência, em especial contra meninas e violência letal a 
jovens negros e em comunidades mais pobres.

O relatório mostra ainda o longo caminho que o país 
precisa percorrer para reduzir as desigualdades entre 
homens e mulheres. Segundo o estudo, do total de 22,5% 
das pessoas jovens (15-29 anos), no país, não estudam e 
nem trabalham. Desses jovens, mais de 65% são mulhe-
res, sendo que a maioria (54,1%) tinha ao menos um fi lho 
ou fi lha. Na população de dez anos ou mais, a proporçao 
de mulheres que cuida dos afazeres doméstidos chega a 
88%, enquanto na parcela masculina fi ca em 51,5%. Na 
divisão da média de horas semanais dedicadas a afazeres 
domésticos, os homens dedicam 10,5h e mulheres 23,3h, 
mais que o dobro.

Para a UNFPA, isso signifi ca menos possibilidade de 
completar o ensino formal e, consequentemente, de aces-
so ao mercado de trabalho e de alcançarem independêcia 
fi nanceira nas mesmas condições que homens ou de mu-
lheres mais ricas. O maior nível de instrução de meninas 
e mulheres tem uma associação positiva com melhores 
resultados em saúde materna e infantil, assim como me-
nores taxas de mortalidade. A melhoria na igualdade de 
gênero que resulta de uma maior parcela de mulheres na 
força de trabalho tem sido associada a menor desigualdade 
de renda”, diz o relatório.

De acordo com representate da UNFPA no Brasil, Jai-
me Nadal, o desafi o não é apenas reduzir a pobreza e a 
desigualdade econômica, mas também as desigualdades 
quanto as oportunidades. “O que o relatório está falando 
é que pensar desigualdade não é só o quanto uma pessoa 
tem ou não tem. Ele está dizendo que é isso, mas não só: é 
o que as pessoas podem fazer nas suas vidas ou podem não 
fazer  dependendo do acesso a oportunidades que tiveram, 
particularmente no momento quando eram crianças e ado-
lescentes e puderam completar todo esse ciclo de educação, 
de saúde e de iinserção na vida produtiva”, disse Nadal.

Para o FNDA, somente com a promoção  da equidade de 
direitos de mulheres e meninas, especialmente no acesso 
universal aos serviços e direitos de saúde sexual e repro-
dutiva – são necessários para alcançar o desenvolvimento 
sustentável. O cenário colocado traz ameaças à paz e ao 
cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) e que a menos que as “desigualdades recebam 
atenção urgente e que as mulheres, em especial as mais 
pobres”, esse cenário não será atingido.

Segundo Nadal, a sociedade pode colher grandes benefí-
cios econômicos e sociais quando todas as pessoas puderem 
desfrutar de seus direitos a saúde e a educação. No caso 
das mulheres, essa questão passa por decidir se, quando 
e com que frequência engravidar; e quando os homens e 
mulheres estão em pé de igualdade na força de trabalho.

"O crescimetno econômico por si só não basta. É preciso 
que ele seja também um crescimento distributivo, equitativo, 
que realmente camadas amplas da população possam se be-
nefi ciar do crescimento econômico. Porque se permanecer 
muito concentrado em setores pequenos da população ele 
não vai ser duradouro, não vai ser sustentável e vai gerar 
mais desigualdade”, disse.

Igualdade de gênero, PIB per capita, nível de desenvolvimento humano e redução da 
desigualdade de gênero é um fator determinante para que o mundo consiga atingir 

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em 2030.
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News@TI
Primeiro e-commerce brasileiro dedicado 
exclusivamente a lojistas de shopping centers 

@A CCP (Cyrela Commercial Properties), uma das empresas 
líderes do Brasil no segmento de imóveis comerciais, vai 

lançar em novembro o "ON Stores", e-commerce projetado espe-
cialmente para os lojistas dos seis complexos de compras e lazer 
administrados pela companhia nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Goiás. Primeiro marketplace do gênero na indústria 
brasileira de shoppings, o "ON Stores" permitirá a varejistas, de 
diferentes segmentos, usar um canal exclusivo de vendas online, 
com relevante tráfego, estrutura simplifi cada e um diferencial 
de operação: todos os itens adquiridos pela internet deverão ser 
retirados pelo cliente na respectiva loja física. Operando no con-
ceito omnichannel, o e-commerce da CCP poderá ser acessado em 
desktops ou dispositivos móveis. Terá como vantagem competitiva 
estar integrado a uma tecnologia derivada do ON, projeto lançado 
em janeiro para atuar nos shoppings da rede como concierge digital. 
Em oito meses, a plataforma superou três milhões de visualizações 
e meio milhão de usuários ativos.

Solução online descomplica na hora de 
reformar e decorar

@A ArkDek tem sido uma resposta para projetos de reformas de 
interiores ou decoração, pois se trata de uma plataforma de 

arquitetura que oferece multisserviços online para quem planeja re-
formar seu imóvel de forma mais acessível. Além disso, tem atendido 
muitas pessoas que tentaram uma solução simplista, home made, e 
que depois se arrependeram. Há até uma frase clássica sobre o dilema 
da contratação de mão de obra especializada ou não: “Se você pensa 
que é caro contratar um profi ssional para o trabalho, espere até 
contratar um amador”, sentenciou certa vez, o bombeiro corporativo 
da American Oil, Red Adair. O conselho de Arquitetura e Urbanismo 
comprovou que essa prática da solução doméstica não é exceção é 
a regra, uma vez que um número assustador de 85% dos brasileiros 
ainda reforma sem suporte de projeto técnico.

São Paulo, sexta-feira, 20 de outubro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Na manhã da segunda-

feira, foi anunciado que 

um ataque conseguiu 

romper o WPA2, o 

padrão de criptografi a 

mais popular de Wi-Fi

Um novo método de ata-
que chamado KRACK 
(do inglês Key Reins-

tallation AttaCK, ou ataque de 
reinstalação de chave) pode 
agora quebrar a criptografi a 
WPA2, permitindo que um 
hacker leia as informações que 
passam entre um dispositivo 
e seu ponto de acesso sem 
fi o usando uma variação de 
um ataque comum - e quase 
sempre altamente detectável 
- do tipo man-in-the-middle. 
Se for bem-sucedido, esta 
vulnerabilidade pode permitir 
que um hacker visualize seus 
dados e obtenha acesso a seus 
dispositivos desprotegidos que 
compartilham a mesma rede 
de Wi-Fi.

Obviamente, com o avanço 
da computação, era apenas 
uma questão de tempo até que 
se quebrasse outro protocolo 
de criptografi a. Com relação a 
isso, pesquisadores de segu-
rança belgas da Universidade 
de KU Leuven, liderados pelo 
especialista em segurança Ma-
thy Vanhoef, descobriram a fa-
lha e publicaram seus detalhes 
na manhã de segunda-feira.

Basicamente, o KRACK 
passa pelo protocolo WPA2 
"forçando o reuso de nonce 
nos algoritmos de criptografi a" 
usados pela rede Wi-Fi. Nonce 
é um número arbitrário que 
pode ser usado somente uma 
vez. Geralmente, é um número 
aleatório ou pseudoaleatório 
emitido no componente da 
chave público de um protocolo 
de autenticação para garantir 
que as antigas comunicações 
não sejam reutilizadas. No 
fi m das contas, os números 
aleatórios usados no WPA2 
não são aleatórios o sufi ciente, 
permitindo que o protocolo 
seja rompido.

O Computer Emergency 
Readiness Team (CERT) dos 
Estados Unidos emitiu um 
alerta no domingo em res-
posta à vulnerabilidade que 
diz: "O impacto da exploração 
dessas vulnerabilidades inclui: 
descriptografi a, packet replay, 
sequestro de conexão TCP, 
injeção de conteúdo HTTP e 
outros".

Mas o quão ruim é isso, 

realmente?

Primeiro, um invasor precisa 
estar muito próximo para con-
seguir captar o tráfego entre 
um dispositivo endpoint e o 

ponto de acesso sem fi o vulne-
rável. Desta forma, até que a 
correção seja feita, você deve 
ter cuidado quando usar uma 
rede Wi-Fi pública, mas é claro 
que isso nós já falamos há anos.

Além disso, provavelmente o 
ataque não vai afetar a segu-
rança da informação enviada 
por uma conexão usando 
métodos com criptografia 
adicional, como o SSL. Sem-
pre que você acessar um site 
HTTPS, por exemplo, o seu 
navegador cria uma camada 
separada de criptografi a que 
manterá a segurança quando 
você fi zer tarefas como usar 
serviços bancários ou fazer 
compras online, mesmo apesar 
desta ameaça à segurança mais 
recente. Então, esteja atento 
ao cadeado no canto do seu 
navegador quando estiver 
fazendo transações online 
usando conexão de Wi-Fi.

Da mesma forma, as cone-
xões VPN, que você já deveria 
estar usando, continuarão pro-
tegendo os seus dados corpora-
tivos mesmo se a sua conexão 
WPA2 estiver comprometida.

Para usuários do suite For-
tinet de pontos de acesso por 
rede sem fi o seguros e soluções 
permitidas por rede Wi-Fi, 
consulte o informativo PSIRT 
mais recente, em que a For-
tinet fornece detalhes sobre 
quais versões dos dispositivos 
Fortinet são afetados e o que 
você pode fazer para garantir 
a sua proteção.

Enquanto isso, a coisa mais 
importante que os usuários 
podem fazer, e você verá isso 
repetidamente na internet, é 
manter a calma. Sim, é impor-
tante. E sim, muitos dispositi-
vos são afetados. Mas com boas 
informações, planejamento e 
incentivo para que os usuários 
continuem usando boas prá-
ticas de segurança, como uso 
de VPN e SSL, os seus dados 
devem estar seguros até que 
você possa corrigir e atualizar 
seus dispositivos.

Porém a sua janela de opor-
tunidades está se fechando. No 
último ano, vimos uma série de 
ameaças lançadas na esteira 
de uma vulnerabilidade anun-
ciada. As organizações que 
deixaram de fazer sua higiene 
de segurança, principalmente 
com relação às correções e 
substituição de protocolos, 
foram as mais afetadas pelos 
ataques que se seguiram. A 
coisa mais importante é man-
ter o foco em fechar o quanto 
antes a lacuna exposta entre 
o momento da divulgação das 
fragilidades e as explorações 
direcionadas.

(*) É diretor de Comunicação da 
Fortnet

O WPA2 está quebrado. 
E agora?

Bill McGee (*)

Saber como engajar e mo-
tivar os colaboradores é fun-
damental para a construção 
de uma cultura corporativa 
sólida. Essa tarefa não é fácil 
e requer o comprometimento 
dos gestores e das lideranças 
para dar certo, mas é desta for-
ma que os bons talentos per-
manecem e trazem grandes 
resultados para as empresas. 

Para construir um grupo 
de pessoas que valorizam o 
mesmo propósito, são com-
prometidos com a mesma 
meta e tem a mesma paixão 
e ideais, o passo mais im-
portante nesse processo é o 
Recrutamento e Seleção. As 
corporações devem priorizar 
contratar pessoas que tenham 
as competências desejadas para o cargo, mas que também se 
adequem a seus valores e cultura.

Para potencializar os resultados, esses colaboradores precisam 
ser impulsionados a tomar ações que mudem o modo como se 
sentem em relação ao trabalho. E é aí que surge a importância 
do RH na promoção de ações focadas e estratégicas visando 
esse objetivo.

Junto a equipe de RH, é importante saber trabalhar com os 
talentos, desde os baby boomers até os millenials, que é gera-
ção que não tem tempo para perder ou esperar e está sempre 
conectada. Desta forma, mapear o que realmente é necessário 
para conseguir engajar e motivar a equipe e estimular as boas 
relações de trabalho, principalmente entre líder e colaboradores, 
permite que as tarefas fl uam melhor, tendo uma economia de 
tempo e de recursos para sua execução.

O investimento em capacitação dos colaboradores também 
não pode ser esquecido. As qualifi cações profi ssionais são 
fundamentais para a percepção de que a empresa confi a no 
trabalho do colaborador e investe em sua melhoria. Cada dia 
mais as oportunidades de desenvolvimento profi ssional são 
critério de escolha da empresa pelos melhores talentos. Com 
um bom programa de capacitação, cada profi ssional se torna 

protagonista dos bons resul-
tados do negócio.

Além disso, a chave para 
o avanço organizacional, 
promovendo a habilidade de 
inovar, melhorar e alcançar 
o topo da performance, é a 
cultura. Viver os valores da 
empresa todos os dias evita 
que exista um precipício entre 
a visão do CEO e o que real-
mente ocorre nos bastidores. 
Na Concentrix, por exemplo, 
investimos para criar um am-
biente colaborativo e susten-
tável, o que nos traz vantagem 
entre nossos competidores, 
pois a concorrência pode levar 
funcionários, ideias e replicar 
processos, mas a única coisa 
impossível de ser copiada é a 

cultura da organização.
A importância de uma cultura forte nas empresas é um tema 

bastante debatido no mercado, mas além de precisar ser en-
tendida, também precisa ser propositalmente e continuamente 
nutrida e protegida, sem medo e com voracidade, e ainda deve 
estar alinhada à estratégia de negócios e a liderança. Essa é 
fórmula para se alcançar uma performance excepcional e o 
sucesso da companhia.

Uma vez que os valores estejam claros, as decisões são fáceis: 
ampliam a visão das organizações na condução de suas práticas 
internas e dão suporte à gestão para mudanças necessárias a 
transição do momento atual para o futuro planejado.

Portanto, a cultura é uma jornada e não um destino. Ao 
alcançá-la o ambiente da empresa se torna excepcionalmente 
saudável, com pessoas motivadas e engajadas, que se envolvem 
nos processos de trabalho, visando atingir o mesmo objetivo fi nal. 
Com isso, a empresa reduz a perda de talentos, as reclamações 
dos clientes e os custos, e ganha aumento de receita, satisfação 
do cliente, e cada vez mais inovação. 

 
(Fonte: Italo Neville é diretor de operações da Concentrix, multinacional 

especializada em soluções de outsourcing, que fi gura no ranking das 50 
empresas mais amadas do Brasil do site de carreira Love Mondays).

A jornada para a valorização da 
cultura organizacional

Carlos André (*)

Mas, para que seja efi ciente 
e infl uencie o comportamento 
do cliente, a gamifi cação preci-
sa ser implantada como parte 
de uma ampla estratégia de 
negócios. Não adianta apenas 
oferecer prêmios sem valor 
para os clientes e esperar um 
grande salto nas vendas e na 
percepção da marca.

Oferecer melhores experi-
ências demanda uma mudança 
estratégica, baseada no completo entendimento da jornada do 
cliente, reunindo informações entre os diversos departamentos da 
empresa. A embalagem atende às necessidades do cliente? Quais 
são os pontos de venda preferidos? Essas e outras informações 
reunidas é que vão permitir identifi car quais estágios da jornada 
do seu cliente precisam ser melhorados e quais estratégias de 
gamifi cação servem para apresentar as soluções que vão melhorar 
a experiência desse cliente. 

E como as estratégias de gamifi cação podem melhorar a ex-
periência do cliente?

1 - Incentivando recomendações

Os clientes querem ter controle sobre as suas jornadas de 
compras, escolhendo produtos e pontos de venda. Mas geral-
mente eles são “bombardeados” com propagandas e um estudo 
realizado pela consultoria Accenture mostrou que mais de 40% 
dos consumidores compram em qualquer lugar por conta da 
variedade de opções. 

As redes sociais, blogs especializados e sites de e-commerce 
estão repletos de recomendações – ou não – de produtos e de 
serviços. Essa nova forma de avaliar nada mais é do que antigo 
boca a boca, só que amplifi cado ao extremo pelo alcance das 
novas mídias. E até mesmo Philip Kotler, considerado o maior 
especialista em marketing, afi rma que “nenhum anúncio ou ven-
dedor é tão convincente e persuasivo em relação às virtudes de 
um produto ou serviço quanto um amigo, um conhecido, um ex 
cliente ou um especialista”. Hoje também podemos acrescentar 
a essa lista um infl uenciador digital. 

Então, que tal implantar estratégias de gamifi cação para 
incentivar o compartilhamento de recomendações? O serviço 

Conheça 4 estratégias de 
gamifi cação para melhorar 

a experiência do cliente
Equipes de marketing estão sempre em busca de novas ideias que melhorem a experiência do cliente 
e o engajamento com a marca e, para isso, muitas empresas estão usando estratégias de gamifi cação 
para oferecer experiências mais personalizadas e divertidas

de armazenamento na nuvem Dropbox, por exemplo, oferece 
mais espaço para os clientes que compartilham uma mensagem 
positiva sobre o serviço em várias redes sociais. 

2 - Deixando o cliente escolher como quer interagir

Campanhas de marketing são responsáveis pela sua ima-
gem junto ao cliente assim como influenciam se a pessoa irá 
consumir os seus produtos ou serviços. Essas campanhas 
não podem prometer mais do que a empresa tem capacidade 
de entregar e precisam criar uma experiência positiva em 
relação à marca.

Mas campanhas tradicionais não permitem que o cliente escolha 
como, quando e onde vai interagir com a sua marca, enquanto 
as estratégias de gamifi cação entregam esse poder ao consumi-
dor. A interação com a marca é mais personalizada, os clientes 
não recebem uma mensagem pronta e completa. Ele é que vai 
determinar como será o engajamento, criando experiências mais 
agradáveis.

3 - Ajudando a resolver problemas

Quer deixar um cliente irritado? Faça com que para resolver 
um problema ou tirar uma dúvida o contato com a sua empresa 
seja complicado, demorado e difícil. Agora imagine como uma 
estratégia de gamifi cação pode facilitar o acesso ao FAQ, com o 
uso de um questionário interativo que identifi que o problema e 
leve o cliente até a solução. 

Esse tipo de experiência interativa certamente facilita o aces-
so a informação que o cliente está procurando, de forma mais 
rápida e objetiva do que encaminhar para fóruns ou entregar 
um manual de uso.

4 - Oferecendo programas de lealdade mais divertidos

Gamifi car o programa de lealdade melhora a experiência do 
cliente, fazendo com que seja mais divertido se engajar com a 
marca. Elementos de jogos como camadas ou avatares persona-
lizados não só melhoram a experiência do cliente ao usar o seu 
programa de lealdade como também aumenta a sua efi ciência, 
já que o cliente retorna sempre ao programa em busca de mais 
conquistas.

E é esse engajamento proporcionado por estratégias de ga-
mifi cação que vai levar a mais compras, mais recomendações e 
indicações de novos membros. 

(*) É CEO da LoySci.
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do temaki 

Estimativa
(abrev.)

Antigo sucesso de
Caetano Veloso

Órgão 
da ONU
Pausa,

em inglês

Declive

Duração do mês de
fevereiro no ano

bissexto

Estrábico (Med.)

23a letra 
grega

Thiago Pereira,
nadador

3/iso — psi. 4/corn. 5/betim — pause. 6/palace. 7/estupor. 10/ingerência.
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Esta sexta é o primeiro dia da lunação. Nesta sexta a Lua faz conjunção com Mercúrio fazendo a intuição muito ativada. A 

percepção fi ca a fl or da pele a leva a compreensão da situação que esteja sendo vivida. As relações em geral irão afetar as 

nossas reações emocionais. Muita mais sensibilidade e compreensão, principalmente n o fi nal da sexta. A Lua em harmonia 

com Netuno aumenta a empatia. Muito romantismo, cuidado com o outro e sexualidade ativada. Pode expressar os afetos 

através do sexo, com mais conexão e intimidade. Noite de boas inspirações com maior facilidade e jeito ao lidar com pessoas. 

Um fi nal de dia de sociabilidade agradável.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Há chance de dar início a novos em-
preendimentos, ainda mais de coisas 
diferentes e incomuns. Bom fi nal de 
semana para divulgação e ampliação 
de atividades com êxito naquilo que 
iniciar. Mantenha-se longe dos pro-
blemas na intimidade e no lar pelo 
impulso da ação. 90/490 – Verde.

Haverá vitalidade e favorecimento 
de manhã cedo. Com a Lua em 
Escorpião a tarde faça as mudanças 
no ambiente e amplie atividades com 
êxito. Os assuntos sentimentais po-
dem complicar, já que a sensibilidade 
é muito forte. Não tente resolver 
nada defi nitivo no começo da tarde. 
55/355 – Azul.

As viagens serão proveitosas para o 
lazer, mas os assuntos importantes 
não devem ser decididos. Faça 
viagens e passeios que serão felizes, 
mas esteja atento com afl ições e 
problemas que ainda perturbam. 
Bom dia para pensar em empreen-
dimentos novos. 42/242 – Branco.

A Lua em Escorpião ajuda a perse-
guir seus objetivos e de fi car perto 
de quem ama. Os relacionamentos 
podem melhorar no ambiente 
familiar e social. A inspiração e a 
sensibilidade levam você a agir sem 
pensar e se aborrecer por situações 
que não pode mudar. 24/724 – Cinza.

Noite dinâmica e cheia de inspirações 
que dão maior facilidade e jeito ao 
lidar com pessoas. Curta o seu rela-
cionamento amoroso intensamente. 
Mesmo diante de problemas, não se 
afaste de perto da pessoa amada 
procurando sair e se divertir a dois. 
75/275 – Vermelho.

O dia é bom para viagens, passeios 
e pesquisas. Haverá vitalidade e 
favorecimento para à divulgação e 
ampliação de atividades. Mantenha 
o astral alto e os assuntos terão 
soluções através da sua grande ins-
piração e dedicação. 66/466 – verde.

A Lua no seu signo aumenta ainda 
mais a sua vontade de agir e decidir 
coisas importantes. Saia da rotina 
faça uma viagem, mas evite negócios 
que não tenham sido decididos antes. 
Use sua sensibilidade para assuntos 
ligados à beleza, arte e a estética. 
35/335 – Verde.

Noite dinâmica e sujeita a novidades 
na relação sexual. Mudanças e deci-
sões não devem ser tomadas até lá, 
pois terão que ser alteradas depois. 
Em breve viverá uma nova fase, de-
pois do aniversário. A percepção fi ca 
a fl or da pele a leva a compreensão 
da situação que esteja sendo vivida. 
88/288 – Azul.

Precisa manter a harmonia no rela-
cionamento amoroso, sem perder a 
confi ança por criar imagens mentais 
que não correspondem à realidade. 
Problemas familiares e sentimentais 
podem perturbar o seu final de 
semana. Mantenha o astral elevado. 
51/151 – Amarelo. 

Bom dia para a divulgação e amplia-
ção de atividades com êxito naquilo 
que levar adiante. A tarde haverá 
maior facilidade para fazer coisas 
diferentes. Nesta sexta a Lua faz 
conjunção com Mercúrio fazendo a 
intuição muito ativada. 78/778 – Azul.

Um aspecto de harmonia da Lua 
com Vênus o torna mais emocional 
ao perseguir seus desejos. Use de 
inspiração e a imaginação neste 
sábado e domingo. Com a Lua Nova 
em Escorpião o momento é bom para 
fazer amigos. Evite ser possessivo 
com quem ama. 67/567 – Branco.

A Lua em harmonia com Netuno au-
menta a empatia. Muito romantismo, 
cuidado com o outro e sexualidade 
ativada. Pode expressar os afetos 
através do sexo, com mais conexão 
e intimidade. Noite de boas inspira-
ções com maior facilidade e jeito ao 
lidar com pessoas. 21/521 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 20 de Outubro de 2017. Dia de Santa Maria Bertila Boscardim, 
São João Câncio, Santo Artêmio, e Dia do Anjo Rochel, cuja virtude 
é a força. Dia do Arquivista, Dia Internacional do Controlador 

de Tráfego Aéreo, e Dia do Poeta. Hoje aniversaria a atriz Eliane 
Giardini que faz 65 anos, o diretor de cinema Danny Boyle que nasceu 
em 1966, o ator e apresentador Rodrigo Faro faz 44 anos e a atriz 
Roberta Rodrigues que nasceu em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau é intuitivo, adaptável e compreensivo. 
Gosta de pertencer a grupos e em geral aprecia atividades cooperativas 
onde pode interagir e compartilhar experiências aprendendo com as 
pessoas. Precisa desenvolver confi ança e superar a tendência a se sentir 
facilmente ferido pelas críticas alheias evitando a depressão. Possui uma 
mente ao mesmo tempo criativa e racional. É um investigador sempre 
interessado em assuntos misteriosos e aparentemente insolúveis. A 
capacidade de compreender e solidarizar-se com o sofrimento alheio 
é frequente. Costuma ter certa habilidade de extrair um saldo positivo 
de quase tudo, mesmo quando aparentemente sai perdendo.

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público, 
indica infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou 
em homenagem a alguém, indica alegrias, praze-
res, abundância e melhorar de vida. Ver danças é 
alegria. Números de sorte: 10, 19, 29, 43, 54 e 81.

Simpatias que funcionam
Para acabar com intrigas: Em uma segunda-
feira, às 16h40 coloque 1 vela branca no centro de 
1 pires grande e cerque com sal grosso. Acenda e 
ofereça a vela ao anjo Hahassiah, pedindo que ele 
espante as energias negativas ao seu redor. Quando 
a vela apagar, jogue o conteúdo do pires no lixo 
e deixe-o virado de boca pra baixo, atrás de uma 
porta, por 3 dias. Ao fi nal, lave- o e guarde para 
ser usado normalmente.
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Cena do fi lme, O Padre e a Moça.

O fi lme “O Padre e a Moça” (dia 26/10), é um  longa-me-
tragem, adaptação de um poema de Carlos Drummond de 
Andrade, grande poeta da segunda geração do Modernis-
mo no Brasil. Já a edição de novembro do Jardim Paradiso 
será especial e terá como tema o cinema construtivista 
do século XX. A proposta do evento do dia 23/11, é traçar 
um panorama da fi lmografi a soviética infl uenciada pelas 
ideias construtivistas e sua consequente reverberação 
no cinema de arte no restante da Europa. Serão vistos 
trechos de obras seminais de Sergei Eisenstein, Dziga 
Vertov e Aleksandr Dovjenko, entre outros, bem como 
curtas-metragens de artistas alemães como Hans Richter 
e Walter Ruttmann, e franceses, como Marcel Duchamp. 
A grande expectativa dessa edição é a participação de 
Donny Correia, poeta, cineasta e mestre e doutorando 
em Estética e História da Arte, que coordenará as discus-
sões acerca do tema e fará o resgate de diversos fi lmes 
importantes do século XX.

Serviço: Casa das Rosas, Av. Paulista, 37, Bela Vista. Quinta (26/10 e 23/11) 
às 19h. Entrada franca.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

A banda Megadeth.

Considerado uma das gran-
des infl uências do Heavy Me-
tal, o Megadeth  apresenta um 
mega-show. A abertura desta 
grande noite fi ca por conta 
da banda VIMIC. O Megadeth, 
uma das maiores bandas do 
metal mundial, conquistou o 
Grammy 2017 como melhor 
performance de Heavy Metal 
pelo trabalho do Dystopia, 
quinto álbum da banda, lança-
do no início de 2016;  já vendeu 
mais de 50 milhões de discos 
no mundo, com destaque 
para os álbuns “Peace sells... 
But who’s buying”, “So far, so 
good… So what!”, “Rust in pe-
ace” e “Cryptic writings”, que 
ganharam discos de platina e 
ao longo de 34 anos de ativi-
dade, foram nomeados para 
12 Grammys. No show, eles 
prometem animar o público 

Espetáculo infantil “Mequetrefe Sorrateiro” estreia dia 28 de outubro.

O espetáculo 
infantil “Mequetrefe 
Sorrateiro”, com texto 
e direção de Marcello 
Airoldi, estreia dia 28 
de outubro

A peça aborda o universo 
afetivo de um menino 
diante da separação de 

seus pais e sua transição da 
infância para a adolescência. 
Com muita música, poesia 
e animações, a estória de 
Menino é contada a partir 
de suas tristezas e alegrias e 
as consequências que estas 
trazem em seu aprendizado 
e amadurecimento. Em sua 
trajetória, o contato com 
outros personagens o ajuda 
a reencontrar caminhos que 
pareciam perdidos. Temas 
como relacionamento, con-
vívio com as diferenças e a 
autoconfi ança são abordados 
no texto, apontando para o 
desenvolvimento saudável da 

“Mequetrefe Sorrateiro”
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criança. Certo de que a arte é 
uma das chaves para o melhor 
convívio entre o indivíduo e a 
sociedade, o autor e diretor 
Marcello Airoldi conta que o 
personagem menino não é ins-

pirado em ninguém especifi ca-
mente, mas tem características 
presentes em toda criança, seja 
ela menino ou menina. Com 
André Capuano, Dani Moreno, 
Eugênio La Sálvia, Fagundes 

Emanuel, Juh Vieira, William 
Guedes e Mauricio Damasceno. 

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Sábados e domingos às 15h. 
Ingressos: R$ 50 e R$ 30.

Divulgação

Cine

Sinais
Nós iremos mostrar o caminho
Peça para ser guiado e, então, preste atenção aos sinais. Seus 
anjos estão sempre com você, guiando o caminho. Quando 
você não sentir isto, ou sentir que eles o abandonaram, nada 
poderia estar mais longe da verdade. Se você estiver realmente 
tendo o tempo para ouvir os seus anjos, ser humano, você 
estará recebendo um sinal.
Olhe ao redor e preste atenção ao seu ambiente. Os sinais vêm 
como mensagens repetitivas e coisas que são signifi cativas 
para você. Se você achar que é um sinal, então, é! Por favor, 
não o desconsidere como apenas uma criação ilusória, pois é 
exatamente assim que você corta a energia que está recebendo.
O Mantra para hoje é: “Eu vejo claramente os sinais que me 
guiam e sei que eles foram enviados apenas para mim.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

com seus principais sucessos. 
No set-list estão: “Symphony 
Of Destruction”, “Trust”, “Dys-
topia”, “Fatal Illusion”, “Peace 
Sells”, entre outras. Já o VIMIC, 
que fará abertura do show, 

aposta em músicas do seu 
primeiro álbum “Open Your 
Omen”.

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagi-
puru, 795, Barra Funda. Terça (31) a partir 
das 19h30. Ingressos:  R$ 240 e R$ 400.
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Heavy metal Concerto
A pianista Eudóxia de 

Barros irá homenagear os 
seguintes compositores 
brasileiros: Eduardo Souto 
(1882-1942), Osvaldo Lacer-
da (1922-2011), Chiquinha 
Gonzaga (1847-1935), Hei-
tor Villa-Lobos (1887-1959), 
Francisco Mignone (1897-
1986), Camargo Guarnieri 
(1907-1993) e Ernesto 
Nazareth (1863-1934), além 
do norte-americano Louis 
Moreau Gottschalk (1829-
1869), que passou uma 
temporada no Rio de Janeiro 
e compôs a Grande Fantasia 
Triunfal Sobre o Hino Na-
cional Brasileiro, uma das 
obras preferidas de Eudóxia 
de Barros.

Serviço: Auditório da Associação 
Paulista de Medicina, Av. Brigadeiro Luís 
Antônio 278, Bela Vista, tel.  3188-4303. 
Quarta (25) às 20h30.Entrada franca.



O medo da rejeição, a 

ansiedade e o estresse 

são sentimentos 

corriqueiros na vida 

de muitos vendedores 

profi ssionais durante 

uma negociação

Para entender como as 
adversidades interfe-
rem no dia a dia dessas 

pessoas, o Instituto Brasileiro 
de Vendas fez uma pesquisa a 
respeito do tema e identifi cou 
que 55,2% dos profi ssionais 
da área comercial admitem 
fi car receosos na hora de 
intermediar uma negociação, 
ainda que seja apenas em 
determinadas situações. 

A avaliação também apon-
tou que 73,6% dos vendedores 
sentem algum tipo de descon-
forto ao receber a primeira 
objeção do cliente. Além 
desses dados, uma pesquisa 
mais abrangente realizada 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), mostra que o 
Brasil apresenta a maior taxa 
de pessoas com transtornos de 
ansiedade no mundo. O índi-
ce de brasileiros que sofrem 
desse mal é de 9,3%. 

Então, vendedor, como li-
dar com os possíveis temores, 
a ansiedade e o receio em 
negociar? Será que os gesto-
res podem ajudar a equipe a 
lidar com essas adversidades 
emocionais? Nesse sentido, 
o primeiro passo é promover 
o autoconhecimento e moti-
vação de cada indivíduo. Ou 
seja, é preciso ir além das 
estratégias de vendas e criar 
ações que aliem os treinamen-
tos técnicos com iniciativas 
capazes de estimular o auto-

controle e o desenvolvimento 
pessoal. 

Um bom exemplo de ati-
vidade que contribui com o 
equilíbrio emocional é a me-
ditação. Muito mais que uma 
forma de relaxamento, a ati-
vidade proporciona inúmeros 
benefícios ao organismo. Por 
meio da meditação é possível 
reduzir o estresse, estimu-
lar o foco e a criatividade e 
promover um aumento da 
autoestima e do bem-estar. 

Além disso, praticá-la cons-
tantemente garante uma 
melhoraria na empatia, que 
é uma das oito competências 
necessárias para um vende-
dor profi ssional. 

Outra ação que colabora 
com o estado emocional e físi-
co é saber observar e controlar 
o foco, a linguagem e a postura 
ou a fi siologia de modo geral. A 
neurociência diz que, ao sorrir 
e manter o corpo ereto ao 
mesmo tempo, a pessoa utiliza 
uma linguagem positiva e o 
organismo produz substâncias 
que geram o bem-estar. 

Ou seja, são gestos simples e 
que podem ajudar e realinhar 
o foco quando estiver cabisbai-
xo, com problemas nas metas 
ou com a autoestima abalada. 
A partir do momento que um 
profi ssional consegue aprimo-
rar suas habilidades técnicas e 
socioemocionais, tratando-as 
como um conjunto, ele conse-
gue melhores resultados nas 
vendas e na vida. 

Dessa forma, o trabalho dei-
xa de ser apenas um esforço 
diário em busca de números 
e se torna algo muito mais 
prazeroso. 

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

Vendedor, como está a 
sua saúde emocional?

Mário Rodrigues (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: DOURIVAL DE JESUS ELEOTERIO, divorciado, cabeleireiro, natural de 
Jeremoabo - BA, nascido em 30/01/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Nilton Eleoterio e de Doralice Francisca de Jesus. A pretendente: FLÁVIA 
ELOISA DO AMARAL ARAUJO, viúva, empresária, natural de Osasco - SP, nascida em 
14/06/1985, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Pedro do Amaral e de 
Valdete Eloisa do Amaral Luiz.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: ARIEL PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 26/09/1989, 
residente e domiciliado no Parque Residencial Oratório, São Paulo, SP, fi lho de Michel 
Pita dos Santos e de Edinalva Pereira dos Santos. A pretendente: DANIELE FERREIRA 
DA SILVA, profi ssão: assistente contábil, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1987, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, 
São Paulo, SP, fi lha de José Edvaldo da Silva e de Maria Valda Ferreira da Silva.

O pretendente: JOSÉ ALVES DE LIMA, profi ssão: ajustador mecânico, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Campos Sales, CE, data-nascimento: 10/05/1947, residente 
e domiciliado na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lho de Alceu Alves de Lima e de 
Maria Nazareth de Lima. A pretendente: MARLENE DE LOURDES DEGA, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 03/03/1963, residente e domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, 
fi lha de Alexandre Dega e de Aparecida Maria Baraldi Dega.

O pretendente: RINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, profi ssão: administrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
02/12/1983, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de José Fernandes 
de Oliveira e de Luzia Fernandes Pinto de Oliveira. A pretendente: PRISCILA PATRICIA 
SANTOS SANTANA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1983, residente e domiciliada na Vila Bela, São 
Paulo, SP, fi lha de Oselio da Penha Santana e de Maria Luisa dos Santos.

O pretendente: ROGÉRIO FRANCISCO DA MATA, profi ssão: atendente de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
01/06/1990, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Francisco da Mata e de Vilma Valéria Tereza da Mata. A pretendente: BRUNA PERES DE 
ANDRADE, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Santo André, SP, data-nascimento: 07/04/1994, residente e domiciliada na Vila Bela, São 
Paulo, SP, fi lha de Ivaldo Gomes de Andrade e de Silmara Aparecida Peres de Andrade.

O pretendente: ADAIL DE CARVALHO SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Igaci, AL, data-nascimento: 26/03/1989, residente e 
domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de José Gomes dos Santos e de 
Josefa Marta de Carvalho. A pretendente: ROSILENE BARBOSA CAMPOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Araripe, CE, data-nascimento: 18/05/1988, 
residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Barbosa de 
Melo e de Alvina Ribeiro Campos.

O pretendente: FRANCISCO DA SILVA NOGUEIRA DOS SANTOS, profi ssão: cortador 
de metáis, estado civil: solteiro, naturalidade: em Araripe, CE, data-nascimento: 
27/10/1984, residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Nelson 
da Silva Nogueira e de Maria dos Santos Pereira Nogueira. A pretendente: ROSÂNGELA 
RIBEIRO CAMPOS, profi ssão: abastecedora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Araripe, CE, data-nascimento: 30/04/1983, residente e domiciliada no Parque da Mooca, 
São Paulo, SP, fi lha de Lásaro Ribeiro Campos e de Ademar da Silva Lima Campos.

O pretendente: ALCIR APARECIDO RODRIGUES, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Tatuí, SP, data-nascimento: 04/12/1983, residente e 
domiciliado em Cesário Lange, SP, fi lho de Sebastião Luiz Rodrigues e de Maria de 
Paula Rodrigues. A pretendente: MAIRA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 09/06/1982, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, 
fi lha de Antônio Machado de Oliveira e de Maria Aparecida Silva de Oliveira.

O pretendente: ALAN CARLOS DE CAMPOS, profi ssão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 26/11/1985, residente 
e domiciliado no Parque Independência, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto de 
Campos e de Maria de Fátima de Matos Campos. A pretendente: MARYANE JESSIKA 
DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Barroso, MG, 
data-nascimento: 26/12/1986, residente e domiciliada no Parque Independência, São 
Paulo, SP, fi lha de Domingos Sávio da Silva e de Solange Francisca Ferreira da Silva.

O pretendente: APARECIDO ANDERÇON, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Ubirajara, SP, data-nascimento: 18/04/1957, residente 
e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Anderçon e de 
Delarmina Cardim Anderçon. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, profi ssão: técnica 
de nutrição e dietétic, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 09/02/1979, residente e domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo, 
SP, fi lha de Laercio da Silva e de Ana Maria da Silva.

O pretendente: RUBENS SANTOS DA COSTA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1988, residente e 
domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Ramalho da Costa e de 
Tania Aparecida dos Santos da Costa. A pretendente: NATALIA DE PAULA RODRIGUES 
MAGLIONE, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 29/08/1990, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de Martino Maglione e de Sueli de Paula Rodrigues Maglione.

O pretendente: MÁRCIO LANFRANCHI, profi ssão: analista de planejamento fi nan, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1985, 
residente e domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Celso 
Tambasco Lanfanchi e de Clarice Marlene Lanfranchi. A pretendente: JULIENE 
CAMPOS BRAGA BOTELHO, profi ssão: produtora de eventos, estado civil: solteira, 
naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 21/02/1985, residente e 
domiciliada no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Roberto Claudino 
Botelho e de Maria de Lourdes Campos Braga Botelho.

O pretendente: CÉLIO SILVA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de embalagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Igaci, AL, data-nascimento: 12/11/1989, residente e 
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Josival Leão dos Santos e de 
Francisca Amorim Silva dos Santos. A pretendente: JACQUELINE RIBEIRO CALIXTO, 
profi ssão: agricultora, estado civil: solteira, naturalidade: em Palmeira dos Índios, AL, data-
nascimento: 07/08/1993, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Calixto Filho e de Gidelsa de Melo Ribeiro.

O pretendente: ALFREDO INACIO VYUNAS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 22/10/1963, 
residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Ladislau Vyunas e de 
Lydia Possato Vyunas. A pretendente: MARCIA FERREIRA, profi ssão: pastora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1968, residente e 
domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Dimas Ferreira e de Zilda Pereira.

O pretendente: VENEL DORZIER, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, naturalidade: 
no Haiti, data-nascimento: 06/10/1987, residente e domiciliado na Vila Cunha Bueno, 
São Paulo, SP, fi lho de Anota Dessource. A pretendente: NATIVA JOSEPH, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: no Haiti, data-nascimento: 22/10/1988, 
residente e domiciliada na Vila Cunha Bueno, São Paulo, SP, fi lha de Suzette Joseph.

O pretendente: FELIPE SLYSZ VIOTTO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 19/10/1989, 
residente e domiciliado na Vila Prudente São Paulo, SP, fi lho de Adailton José Viotto e 
de Magaly Slysz Viotto. A pretendente: JOSIANI CRISTINA DE OLIVEIRA CARRILLO, 
profi ssão: atendente de prescrição, estado civil: divorciada, naturalidade: em Lorena, 
SP, data-nascimento: 14/06/1993, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, 
fi lha de José Luiz Lisa Carrillo e de Izabel Cristina Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: VICTOR NOGUEIRA PAVONI, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 18/11/1986, 
residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Angelo Pavoni 
Neto e de Roseli de Castro Nogueira Pavoni. A pretendente: JULIANA PEDRAÇA 
RIBEIRO, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Mooca, SP, data-nascimento: 02/12/1986, residente e domiciliada no Parque da Mooca, 
São Paulo, SP, fi lha de Osmar Gonçalves Ribeiro e de Leila Pedraça Ribeiro.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE MELO, profi ssão: psicólogo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 15/09/1988, 
residente e domiciliado na Vila Zat, São Paulo, SP, fi lho de Ramiro Luiz de Melo Neto 
e de Marielza Grigório Pereira de Melo. A pretendente: THAÍS DOS SANTOS LEITE, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 16/07/1992, residente e domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo, 
SP, fi lha de Davi Leite e de Alessandra Florencio Santos Leite.

O pretendente: MAURO LUIZ PINA JUNIOR, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 18/05/1989, residente e 
domiciliado na Vila Santo Antônio, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Luiz Pina e de Mirian 
Aparecida Tobias. A pretendente: CATARINA BARBOSA JORGE, profi ssão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Boa Viagem, CE, data-nascimento: 
12/02/1990, residente e domiciliada na Vila Santo Antônio, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco das Chagas Veras Jorge e de Francisca Barbosa Jorge.

O pretendente: MÁRCIO HIDEKI YONEMURA, profi ssão: dentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 31/05/1981, residente 
e domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Lauro Satoru Yonemura e de Toshico Oka 
Yonemura. A pretendente: GLEISE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de dentista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 02/05/1980, 
residente e domiciliada no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio da 
Silva e de Maria de Lourdes Simões Silva.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE GALINA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Piracicaba, SP, data-nascimento: 05/09/1981, residente 
e domiciliado em Piracicaba, SP, fi lho de Aristides Fernando Galina e de Edna 
Aparecida Jacintho Galina. A pretendente: VANESSA INÁCIO DE OLIVEIRA, profi ssão: 
turismóloga, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 27/11/1981, residente e domiciliada no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, 
fi lha de José Inácio de Olveira e de Neuza Aparecida de Oliveira.

O pretendente: CAIO VINÍCIUS GONZATTI SANT’ANNA, profi ssão: especialista de 
TI, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 
19/05/1990, residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Orlando 
Sant’Anna e de Marli Gonzatti. A pretendente: LUANA KAREN GARCIA, profi ssão: 
estilista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 11/01/1990, residente e domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, 
fi lha de Ronaldo Gozzo Garcia e de Lian-Cler Felix Garcia.

O pretendente: OSMAN JALLOH, profi ssão: técnico eletrônico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Freetown, Serra Leoa, data-nascimento: 24/10/1995, residente e 
domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Abdulai Jalloh e de Kadiatu 
Jalloh. A pretendente: IRISMAR RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Camaçari, BA, data-nascimento: 18/12/1986, residente 
e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato Santos da 
Silva e de Maria Ivone Leal Rodrigues da Silva.

O pretendente: WILLIAN ZUANON, profi ssão: analista supply chain, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 30/07/1985, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Zuanon e de 
Odete de Lourdes Cucharro Zuanon. A pretendente: BRUNA REGINA NIERI, profi ssão: 
coordenadora fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, 
data-nascimento: 01/10/1988, residente e domiciliada no Jardim Santa Terezinha, São 
Paulo, SP, fi lha de Ismael de Oliveira Nieri e de Telma Regina Jose Nieri.

O pretendente: JOSÉ LUIZ MOREIRA FERREIRA, profi ssão: ajudante de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São José do Barreiro, SP, data-nascimento: 
13/11/1986, residente e domiciliado em São José do Barreiro, SP, fi lho de João Ferreira 
e de Maria Aparecida Moreira Ferreira. A pretendente: MARLENE MARIA DA SILVA 
ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Ibitiara, BA, data-
nascimento: 04/11/1982, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, 
SP, fi lha de Júlio Pedro Alves e de Valdite Maria da Silva Alves.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUCAS CUNHA TOMAZETI, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 01/04/1992, 
residente e domiciliado na Vila Darli, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Tomazeti e de Sonia 
Aparecida da Cunha Tomazeti. A pretendente: CAROLINA VENANCINO MIGUEL, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/05/1997, residente e domiciliada na Vila Darli, São Paulo, SP, fi lha de Alex Miguel e 
de Alexandra Venancino.

O pretendente: SILVIO MARQUESANI PIRES, profi ssão: auxiliar administrativo junior, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
26/12/1966, residente e domiciliado na Vila Invernada, São Paulo, SP, fi lho de José 
Pires e de Helena Marquesani Pires. A pretendente: MARIA PAULA XAVIER DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar administrativo junior, estado civil: divorciada, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1979, residente e domiciliada na Vila Invernada, São 
Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Xavier da Silva e de Ercilia Novas da Silva.

O pretendente: VINICIUS SOLANO MORAES DE CARVALHO, profi ssão: analista de 
sistemas, estado civil: divorciado, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
06/09/1977, residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Sergio 
Simão de Carvalho e de Isaura Marsen Moraes de Carvalho. A pretendente: ELAINE 
PEDROSO MIRANDA, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 03/03/1982, residente e domiciliada no Parque 
da Mooca, São Paulo, SP, fi lha de Maury Garcia de Miranda e de Maria Pedroso Miranda.

O pretendente: LINDOMAR MUNISIO DE SOUZA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Dom Basílio, BA, data-nascimento: 24/02/1978, residente 
e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Ezico Miguel de Souza e 
de Laureni Munisio de Souza. A pretendente: PATRICIA MARTINS LIMA, profi ssão: 
agente de recrutamento, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/02/1980, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, 
fi lha de João Lima e de Francisca Creuza Martins Lima.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE RIJO DINIZ, profi ssão: engenheiro de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
20/07/1988, residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Jaime 
Lucio de Melo Diniz e de Teresa Maria Rijo de Oliveira Diniz. A pretendente: GIOVANNA 
ALBERICO, profi ssão: angenheira de produção, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 04/01/1987, residente e 
domiciliada na Casa Verde Média, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alberico e de Lindalva 
Fátima Cintra Alberico.

O pretendente: JORGE DA SILVA EUGÊNIO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 26/12/1981, 
residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, fi lho de Nilton Eugênio e de Vanda 
Nunes da Silva. A pretendente: ELINEIDE DE ALMEIDA SOUZA, profi ssão: industriária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 
18/04/1977, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Joaquim de Souza e de Evangelista de Almeida Souza.

O pretendente: JEFFERSON DIEGO XAVIER DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-
nascimento: 02/09/1989, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, fi lho 
de Manoel Messias dos Santos e de Ermelinda Célia Xavier dos Santos. A pretendente: 
MACIELLY NAIARA VELOZO DA SILVA, profi ssão: telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Limoeiro, PE, data-nascimento: 07/07/1993, residente e domiciliada na 
Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Ascilo Márcio da Silva e de Ivonete Velozo da Silva.

O pretendente: RODRIGO GONELA, profi ssão: gerente comercial, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 10/12/1985, residente 
e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gonela Filho e 
de Geni Gonela. A pretendente: DAIANE DA SILVA BRITO, profi ssão: fi sioterapeuta, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1986, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Valtemir da Silva Brito e de Sonia 
Aparecida da Silva Brito.

O pretendente: EDGAR LAVOR, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Lins, SP, data-nascimento: 21/02/1992, residente e domiciliado no Parque da Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Ederson Lavor e de Márcia Aparecida Bortolotti Lavor. 
A pretendente: GABRIELA FELICE ROCHA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Campinas, SP, data-nascimento: 31/07/1991, residente e domiciliada 
em Campinas, SP, fi lha de Moacir Rocha e de Helena Maria Felice Rocha.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

As mulheres que atuam nos diferentes 
elos da cadeia do agronegócio já rom-
peram com os estereótipos e preconcei-

tos. São gestoras competentes, trabalhadoras 
motivadas e bastante conciliadoras, pois 
transitam entre o campo e a cidade com a 
mesma facilidade que harmonizam carreira e 
família. Foram essas algumas das conclusões 
da pesquisa “Todas as Mulheres do Agronegó-
cio”, encomendada pela ABAG – Associação 
Brasileira do Agronegócio, elaborada pela 
empresa de pesquisa IPESO, durante o 2º 
Congresso Nacional da Mulheres do Agronegó-
cio – Liderança Globalizada, Empreendedora 
e Integrada, realizado em São Paulo. 

O levantamento, que teve o patrocínio 
da Bayer, DuPont, Adama, Matsuda e Yara, 
revelou também que muitas exercem uma 
segunda atividade, demonstrando o quanto 
são empreendedoras. Ao mesmo tempo, as 
entrevistadas disseram que buscam uma 
renda extra fora da propriedade para não 
abrirem mão da paixão pelo campo. O estudo 
constatou também que as mulheres do agro-
negócio são resilientes e não se contentam 
com a posição já conquistada e querem ir 
mais longe. 

A maioria das 862 entrevistadas disse estar 
preparada para as posições de liderança e que 
se interessa também por aprimorar conhe-
cimentos sobre gestão empresarial, gestão 
de pessoas e fi nanças. A pesquisa revela 
um retrato atual e caracteriza um momento 
histórico do agronegócio brasileiro: a plena 
inserção feminina nas atividades executadas 
antes, dentro e depois da porteira, com o 
protagonismo tão sonhado pelas mulheres 
do campo há décadas. E, a julgar pelas ca-
racterísticas encontradas nesta pesquisa, em 
pouco tempo este estudo estará obsoleto, 
pelo dinamismo das mulheres do agronegócio 
e pela força de trabalho que já representam. 

Entre os dados revelados no levantamen-
to, destaca-se que 49,5% das entrevistadas 
atuam em propriedades classifi cadas como 
minifúndio, 26,1% em pequenas proprieda-

Mulheres que atuam
no agronegócio estão vencendo 

estereótipos e preconceitos
São gestoras competentes, trabalhadoras motivadas e bastante conciliadoras, pois transitam entre o 
campo e a cidade com a mesma facilidade que harmonizam carreira e família

des, 13,5% em médias e 10,9% em grandes 
fazendas. Por tipo de atividade, 73,1% traba-
lham dentro das fazendas, 13,9% nos elos da 
cadeia produtiva após a fazenda e 13% “antes 
da porteira”. Em relação ao tipo de atuação, 
73% das mulheres trabalham nas atividades 
dentro da propriedade rural, 3,7% atuam 
em cooperativas, 3,4% operam na área de 
insumos, 3% são fornecedoras de produtos 
ou serviços para a cadeia do agro, 2,8% são do 
comércio, 2,3% estão em segmentos ligados 
a governos, e 2,1% trabalham em atividades 
nos vários segmentos da agroindústria. 

Quanto à posição ocupada no negócio, 
a maioria, 59,2% das entrevistadas, é pro-
prietária ou sócia; 30,5% são funcionárias 
ou colaboradoras; e 10,4% são gestoras, 
diretoras, gerentes, coordenadoras ou atuam 
em funções administrativas. Apesar de o 
levantamento ainda detectar algum precon-
ceito em relação a atuação das mulheres no 
campo – 44,2% delas sentiram preconceito 
sutil, enquanto 30% acusam preconceito 

evidente –, um grupo grande (61,1%) disse 
não enfrentar nenhum problema de liderança 
por ser mulher. 

Na questão sobre as razões de escolher 
trabalhar na agropecuária, a pesquisa revelou 
que 36,2% das mulheres disseram ter optado 
pelo agronegócio por gostar da vida no campo, 
34% afi rmaram que já possuíam integrantes 
da família atuando na área, 15,6% já eram 
proprietárias ou sócias de propriedade 
rural, e 10,7% foram para o campo por ver 
na atividade uma oportunidade de trabalho. 

Por fi m, sobre as principais preocupa-
ções da mulher do campo, os temas mais 
relacionados foram: estabilidade fi nanceira 
(56,2%); sua saúde (53,6%); família (46,7%); 
equilíbrio entre vida familiar, profi ssional e 
social (38,4%); o futuro dos fi lhos (32,8%), 
e sua realização profi ssional (30,7%). Já 
sobre ambientes ou atividades que lhe dão 
maior satisfação, as respostas predominantes 
foram: família (73,2%); viagens (57,9%); 
trabalho (45,2%); e fi lhos (40,8%). 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ROGERIO COELHO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 10/02/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antenor Martins e de Maria Angela da Silva 
Coelho Martins. A pretendente: ALLINE LAVORATO SEGANTINI, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 10/11/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Segantini 
e de Rosemeire Lavorato.

O pretendente: EMERSON JESUS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
construtor, nascido em Colônia, Itaetê - BA, no dia 03/11/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Crispiniano Maia de Oliveira e de Urania de 
Jesus Santos. A pretendente: CAMILA PEREIRA ANDRADE, estado civil solteira, 
profi ssão pedagoga, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 28/03/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Giovani Reis de Andrade e de 
Norma Graça Pereira Andrade.

O pretendente: WELLINGTON BISPO DE SANTANA SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 25/07/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Getulio Crisostomo Santos e de 
Eunice Bispo de Santana. A pretendente: BEATRIZ MARCELINA GARBIN LEITE, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de conbrança, nascida nesta Capital, Limão - 
SP, no dia 27/08/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Claudio Garbin Leite e de Elaine Marcelina Moreira.

O pretendente: VITOR JOÃO GRAMARI, estado civil solteiro, profi ssão policial fede-
ral, nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia 30/12/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Almir da Cunha Gramari e de Denise Conilheiro 
Gramari. A pretendente: ANA PAULA CLEMENTE BAPTISTA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 15/04/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Darci Baptista da Silva 
e de Maria Fernanda Clemente Baptista da Silva.

O pretendente: SERGIO DIAS FAGUNDES, estado civil solteiro, profi ssão luthier, 
nascido em Catanduva - SP, no dia 05/11/1992, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Fagundes e de Maria de Fátima Dias Fagundes. 
A pretendente: CARLA TEIXEIRA DA PAIXÃO, estado civil solteira, profi ssão ad-
ministradora, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 04/07/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pereira da Paixão e de 
Veronice Teixeira Santos da Paixão.

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profissão pizzaiolo, nascido em Jaguaquara (Ubaíra) - BA, no dia 20/10/1986, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Ribeiro 
de Souza e de Maria Noelia Santos. A pretendente: MARINETE RODRIGUES DA 
CONCEIÇÃO GONÇALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, 
nascida em Brasília de Minas - MG, no dia 13/03/1976, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Ribeiro da Silva e de Terezinha 
Rodrigues da Conceição.

O pretendente: GILSON MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão repre-
sentante comercial, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 02/09/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Admir Rosa da Silva e de Tereza 
Monteiro da Silva. A pretendente: LUCIANA DA SILVA VIANNA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 25/04/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Azor Vianna e de Rosa Maria 
da Silva Vianna.

O pretendente: SHESTTER GONÇALVES AMBROSIO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 01/09/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando Ambrosio e de Eladya Gonçalves 
Ambrosio. A pretendente: CAROLINE TERESINHA TEIXEIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/09/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Carlos Teixeira 
da Silva e de Sulamir Maria Teixeira da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão assistente administrativo, nascido em Nossa Senhora dos Remédios - PI, no 
dia 02/08/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Cézar de Oliveira e de Francisca Maria de Sousa. A pretendente: CATIA ALMEIDA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar operacional, nascida em Diadema - SP, no 
dia 10/03/1991, residente e domiciliada em Diadema - SP, fi lha de José Wilson da Silva 
e de Maria Aparecida Almeida Silva. Obs.: Cópia do Edital recebida do Ofi cial de Registro 
Civil de Diadema, deste Estado.

O pretendente: SILAS MENDES BALDOINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Rondonópolis - MT, no dia 29/10/1996, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Baldoino dos Santos e de 
Lucineide Mendes da Silva Santos. A pretendente: JACKELINE ANDRADE SOUZA 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão maquiadora, nascida em Belém - PA, 
no dia 12/03/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Maurício Fonseca do Nascimento e de Alda Andrade Souza do Nascimento.

O pretendente: CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 02/01/1978, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ferreira dos Santos Neto 
e de Zuleika Pereira dos Santos. A pretendente: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Colatina - ES, no dia 
13/08/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Luiz 
Arnaldo dos Santos e de Maria Pereira.

O pretendente: WAGNER MONTEZ DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador, nascido em Arcoverde - PE, no dia 18/10/1984, residente e domi-
ciliado na Vila Progresso, nesta Capital - SP, fi lho de Maristela dos Santos Rodrigues. A 
pretendente: CINTIA RANUSIA VALENCIO CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão 
publicitária, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 31/03/1987, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeci Silva Carvalho e de Leneide 
Valencio Guerreiro Carvalho. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no 
Cartório de residência do contraente.

O pretendente: FABRICIO MARCELO OLIVATTI, estado civil divorciado, profi ssão 
dentista, nascido em Santo André (1º subdistrito) - SP, no dia 21/10/1969, residente 
e domiciliado em Piracicaba - SP, fi lho de João Baptista Olivatti e de Maria Aparecida 
Alonso Olivatti. A pretendente: DEBORA CRISTINA PULLA, estado civil solteira, 
profi ssão dentista, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 17/06/1979, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Pulla Junior e 
de Vera Lucia Comissário Pulla. Obs.: Cópia do Edital para ser afi xado no Cartório de 
residência do contraente.

O pretendente: JOÃO PAULO SANTOS DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado subterrâneo, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 25/06/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cardoso de 
Andrade e de Joscelia Silva Santos. A pretendente: PRISCILA ALMEIDA NARCIZO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar balconista, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, 
no dia 10/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Francisco Narcizo e de Tânia Miriam Almeida Dultra Narcizo.

O pretendente: RENATO FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de mesa e som, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 16/06/1973, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo Ferreira e de Rosaria 
Ferreira. A pretendente: CELIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
encarregada administrativa, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 01/06/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Manuel da 
Silva e de Maria Valdenice da Silva.

O pretendente: TIAGO MOURA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de in-
formática, nascido em Ibirataia (Gandu) - BA, no dia 20/09/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Rocha e de Iracilda Soares Moura. A 
pretendente: CATARINA LETICIA ROSA DIAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de acabemento, nascida em Ilhéus (1º Ofício) - BA, no dia 27/04/1996, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilde Rosa Dias.

O pretendente: LUIZ PAULO BOSCARIOL, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 27/03/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Boscariol e de Janete Saad Sab-
soul Boscariol. A pretendente: CAROLINE PETRIE SYLVESTRE, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 29/01/1995, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Eduardo Sylvestre e de 
Jessica Sheila Petrie.

O pretendente: ROGERIO SIMONE MARQUES, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 19/02/1975, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Norberto Marques e de Eliana 
Simone Marques. A pretendente: KAREN LEMOS RASTELLI, estado civil divorciada, 
profi ssão pedagoga, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 16/10/1978, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Angelo Rastelli e de Maria Silvia 
Nogueira Lemos Rastelli.

O pretendente: MARCELO FELIX VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
odontológico, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/12/1969, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Felix Vieira e de Dirce 
de Souza Vieira. A pretendente: ANDREA CABRAL DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP (Registrada 
em Lage de São José - Cupira - PE), no dia 30/04/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Antonio dos Santos e de Maria da 
Conceição Cabral.

O pretendente: FELIPE DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/08/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo da Silva e de Silvana 
de Souza Pereira. A pretendente: CRISTIANE DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em São Carlos (2º Subdistrito) - SP, no dia 20/06/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edison de Oliveira e 
de Sonia Regina Generoso de Oliveira.

O pretendente: LUCIANO ORPHÃO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Caetano do Sul - SP, no dia 27/08/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antônio Orphão e de Marilena Soares Orphão. A pretendente: 
ANNE CAROLINE LIMA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão axiliar administra-
tivo, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/06/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Bianco Vieira Barbosa e de Elizabete Alves 
Lima Barbosa.

O pretendente: VICTOR HUGO DA SILVA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 02/10/1997, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leandro Cesar Martins e de Cristina Aparecida 
da Silva. A pretendente: LAYLA CRISTINA JESUS GABRIEL, estado civil solteira, pro-
fi ssão estudante, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 11/02/1999, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Douglas Pereira Gabriel 
e de Aldelice Aparecida Jesus da Silva.

O pretendente: FELIPE GUSTAVO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
fi bra óptica, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 26/09/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Denise Aparecida Alves. A preten-
dente: JAQUELINE APARECIDA SANTOS DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 24/08/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Americo João Bosco 
do Carmo e de Roseli Aparecida dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: DIEGO GONZALO OBANDO ARANDA, nacionalidade peruana, 
solteiro, profi ssão esdudante, nascido no Peru, 08/05/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cesar Augusto Obando Maco e de Nancy 
Eulalia Abanda Barrueto. A pretendente: JASKLYN ROSSIEL VASQUEZ PEREDA, 
nacionalidade peruana, solteira, profi ssão estudante, nascida no Peru, 22/09/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Javier Invencion 
Vasquez Rodriguez e de Maria Neri Pereda Luis.

O pretendente: FLÁVIO FIDÊNCIO DE LIMA, solteiro, profi ssão cirurgião dentista, 
nascido em Itararé - SP, 07/06/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Delvair Fidêncio de Lima e de Fátima Helena Baccaro de Lima. 
A pretendente: CATARINA PIRES BEZERRA, solteira, profi ssão cirurgiã dentista, 
nascida em São Paulo - SP, 15/01/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Vieira Bezerra e de Fatima Regina Lopes Pires 
Bezerra.

O pretendente: DANIEL MURRER GOMES, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, 05/09/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Eduardo Francisco Gomes e de Tânia Maria Murrer Gomes. A 
pretendente: MARCELA SIMÕES TEIXEIRA, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo - SP, 22/08/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Ferrini Teixeira e de Alcione Maria 
Simões Teixeira.

O pretendente: VICENTE DE PAULA RÊGO DE LIMA, divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Miguel - RN, 13/08/1968, residente e domiciliado em Belo Horizonte - 
MG, fi lho de João Alves de Lima e de Joana Rêgo de Lima. A pretendente: ANA PAULA 
PEZZOTTO, solteira, profi ssão administradora, nascida em Londrina - PR, 14/01/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alcides Pezzotto e de 
Aparecida Marta de Almeida Pezzotto.

O pretendente: ABDERRAHMENE KHEDHRI, nacionalidade tunisiana, solteiro, 
profi ssão agente de turismo, nascido na Tunisia, 29/12/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nouredinne Ben Abidi Ben Abderrahmene 
Khedhri e de Fadhila Bent Taieb Ben Hassen Khedhri. A pretendente: CRISTIANE 
IGLESIAS TEODORO, solteira, profi ssão psicologa, nascida em Jales - SP, 12/06/1972, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelicio Teodoro e de 
Vera Elena Iglesias Teodoro.

O pretendente: EDVALDO FERREIRA SILVA, solteiro, profi ssão copeiro, nascido em 
Belo Campo - BA, 27/01/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Manuel dos Santos Silva e de Alminda Ferreira Silva. A pretendente: SIMONE 
ROCHA SANTANA, solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Vitória da Conquista - 
BA, 14/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
de Almeida Santana e de Maria de Jesus Rocha.

O pretendente: ALEXANDRE AMADOR PEREIRA, divorciado, profissão atuario, 
nascido em Santos - SP, 22/04/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Agostinho de Goes Pereira e de Maria Aparecida Amador 
Pereira. A pretendente: JESSICA CAMILA DE SOUZA, solteira, profissão 
internacionalista, nascida em Ariquemes - RO, 24/12/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João de Souza e de Eva Silvestre 
Correia Souza.

O pretendente: EDUARDO PASQUINELLI LEITE, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, 02/06/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Leite e de Camila Maria Pasquinelli Leite. A 
pretendente: RITA DE TOLEDO LARA CAMACHO, solteira, profi ssão empresária, 
nascida em São Paulo - SP, 21/07/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Martinho Dias Gomes Camacho e de Regina Lara 
Camacho.

O pretendente: FELIPE JOSÉ FERREIRA CAVALCANTI, solteiro, profi ssão engenheiro 
de software, nascido em Campina Grande - PB, 02/07/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Lima Cavalcanti e de Maria da Guia 
Ferreira Cavalcanti. A pretendente: AMANDA SILVA ARAGÃO, solteira, profi ssão 
dentista, nascida em Campina Grande - PB, 23/10/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato Fonseca Aragão e de Suelena Maria Silva 
Aragão.

O pretendente: ANDRÉ GANDELMAN, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo - SP, 16/04/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Alberto Gandelman e de Silvia de Almeida Castro Gandelman. A pretendente: 
LAURA FAZAN DE MELLO, solteira, profi ssão dentista, nascida em São Paulo - SP, 
23/01/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lineu 
Caldeira de Mello e de Vera Lúcia Fazan de Mello.

O pretendente: FELIPE SARTINI DE ARAÚJO, solteiro, profissão arquiteto, 
nascido em Belo Horizonte - MG, 09/07/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Guilherme Fonseca de Araújo e de 
Patricia Carla Sartini. A pretendente: HELOISA SARTORATO, solteira, profissão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, 07/01/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto de Souza Sartorato e de Rosali Ema 
Marzotto Sartorato.

O pretendente: HAROLDO MUYLAERT TINOCO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, 27/06/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Tinoco e de Agata Tinoco. A pretendente: ISABELLA 
TORRES FERNANDEZ DEL CURTO, solteira, profi ssão funcionária administrativa, 
nascida em São Paulo - SP, 07/12/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Giovanni Del Curto e de Carmen Frida Rosario Torres Fernandez 
Del Curto.

O pretendente: FERNANDO LELIS BEBIANNO COSTA, solteiro, profi ssão 
economista, nascido no Rio de Janeiro - RJ, 11/05/1970, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Bebianno Costa e de Marta Lelis 
Bebianno Costa. A pretendente: ADRIANA LAPORT RIBEIRO, divorciada, profi ssão 
pedagôga, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 05/05/1970, residente e domiciliada no 
Rio de Janeiro - RJ, fi lha de Ronaldo Laport Ribeiro e de Teresa Maria de Amorim 
Laport Ribeiro.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: ROBERTO CARLOS SANTOS NUNES, divorciado, profi ssão músico, 
nascido em Vicente de Carvalho - SP, 25/02/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gregório Nunes de Jesus e de Jaci Santos Nunes. 
A pretendente: MARIANA OMETTO LOTUFO, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em Ribeirão Preto - SP, 13/01/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabio Ribeiro Lotufo e de Odila Ometto Lotufo.

O pretendente: RICARDO RENNÓ PEREIRA DA CUNHA, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Chavantes - SP, 01/03/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sérgio Bueno Pereira da Cunha e de Jane Rennó 
Pereira da Cunha. A pretendente: MONICA BONDUKI BEZ, solteira, profi ssão analista 
de marketing, nascida em São Paulo - SP, 11/06/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nagib Merege Bez e de Eliana Bonduki.

O pretendente: TIAGO LUCIO DOS SANTOS, divorciado, profi ssão funcionário público, 
nascido em São Paulo - SP, 25/09/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Pedro Lucio dos Santos Filho e de Suilene Noriz dos Santos. A 
pretendente: JULIANA RODRIGUES ALMEIDA, solteira, profi ssão publicitária, nascida 
em Guarulhos - SP, 04/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Carlos Alberto Almeida e de Rosa Maria Rodrigues Almeida.

O pretendente: CARLOS EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA, divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, 04/12/1962, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João de Oliveira e de Ilda Cardoso de Oliveira. A 
pretendente: SUELI BRANCO, divorciada, profi ssão empresária, nascida em São Paulo 
- SP, 30/03/1962, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Joaquim Branco e de Rosa Bergo Branco.

O pretendente: DANIEL DA CUNHA LOPES, solteiro, profi ssão biólogo, nascido em 
São Paulo - SP, 15/03/1985, residente e domiciliado no Ibirapuera, São Paulo - SP, 
fi lho de Mario Sergio da Cunha Lopes e de Margarete Lopes da Cunha. A pretendente: 
NICOLE TRESSOLDI, solteira, profi ssão biomédica, nascida em São Paulo - SP, 
15/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco 
Antonio Tressoldi e de Margareth Comazzetto Tressoldi.

O pretendente: RENAN FABIANO MONTES, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo - SP, 08/02/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Roberto Carlos Montes e de Lilian Fabiano Montes. A pretendente: DESIRÉE 
MICHEL NACLE HAMUCHE, solteira, profi ssão assessora de imprensa, nascida em 
São Paulo - SP, 30/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Michel Nacle Hamuche e de Maria Doris Torres Hamuche.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: PAULO ESTEVES VIVEIRO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, 04/12/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Viveiro e de Regina Maria de Almeida 
Esteves Viveiro. A convivente: ANA CAROLINA HAUER, solteira, profi ssão jornalista, 
nascida no Rio de Janeiro - RJ, 01/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Luiz Hauer e de Claudia Hauer. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Retomando o tema sobre 

a escolha da escola, hoje 

abordo a importância do 

psicopedagogo

É importante nos atentar-
mos para o fato de que 
boa parte do tempo a 

criança passa no ambiente 
escolar. Será lá que as princi-
pais etapas do crescimento e 
desenvolvimento, infância e 
juventude serão vividas.

E por se tratar de um 
ambiente de aprendizagem, 
inúmeros fatores corroboram 
para uma boa absorção do con-
teúdo, bem como tantos outros 
difi cultam a rotina escolar e de 
desenvolvimento da criança e 
adolescente.

Entretanto, apesar desse 
panorama, nem toda institui-
ção educacional conta com 
um profi ssional da psicope-
dagogia, seja no quadro fi xo, 
seja como consultor. E a im-
portância da Psicopedagogia 
advém exatamente do fato de 
que nem sempre o processo 
de aprendizagem acontece da 

forma esperada ou planejada. 
O psicopedagogo é o pro-

fi ssional que orienta a equipe 
pedagógica e auxilia na im-
plementação de estratégias 
que evitam e/ou solucionam 
as difi culdades de absorção de 
conhecimento. Além disso, em 
conjunto com os professores, 
o psicopedagogo observa as 
crianças para apresentar aos 
pais o relatório de comporta-
mento no ambiente escolar, 
o que muitas vezes auxilia os 
médicos a identifi carem algu-
mas patologias.

Diante desse importante au-
xílio que o profi ssional da Psi-
copedagogia proporciona aos 
pais para o acompanhamento 
do desenvolvimento pedagógi-
co das crianças, verifi car se a 
instituição educacional possui 
um psicopedagogo pode ser 
um dos critérios para a escolha 
da escola ideal.

(*) - É psicopedagoga e escreve 
para o Blog Educação e 

Hipismo, contando como uniu a 
psicopedagogia e o amor pelo 
hipismo na criação das fi lhas

(www.educacaoehipismo.com.br).

O psicopedagogo
e a escola

Maria Cristina Basile Palermo (*)

Além disso, mais de 3,1 milhões 
estão em situação crítica e 388 
mil menores de cinco anos sofrem 

desnutrição aguda, explicou a ONG em 
comunicado.

“Estamos alarmados com as dimensões 
desta crise, na qual cerca de 3.500 pessoas 
fogem por dia dos seus lares em busca de 
comida e água para manter-se com vida”, 
disse a diretora regional do NRC, Gabriella 
Waaijman, que comparou este êxodo em 
massa com o ocorrido na última crise de 
fome de 2011, quando morreram 260 mil 
pessoas. Apenas em setembro deste ano, 
cerca de 49 mil pessoas fugiram dos seus 
lares, a maioria das quais se deslocaram 
a acampamentos amontoados em áreas 
urbanas. 

Muitas comunidades rurais da Somália 
se transformaram em cidades fantasmas 
após as colheitas falidas e a morte do gado, 
que deixou a população sem reserva de 
alimentos. “Abandonei o trabalho na nossa 
fazenda de um hectare devido à falta de 
água. Os rios estavam secos, não havia 
nenhuma gota de água em nenhuma parte. 
Cavamos o solo para buscar água subter-
rânea, mas não encontramos nada”, disse 
à NRC uma somali da região de Shabelle, 
Asha Ali Hussein.

As ações para mitigar os efeitos da seca e da fome são as prioridades

mais urgente na Somália, diz ONU.

Seca e confl ito expulsaram 1 milhão 
de somalis de seus lares em 2017

Mais de um milhão de pessoas fugiram dos seus lares neste ano devido à grave seca e ao confl ito na 
Somália, onde mais de 6,2 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária, informou o 
Conselho de Refugiado Norueguês (NRC)
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Numerosas organizações internacionais 
insistem, no entanto, que com apoio fi nan-
ceiro ainda há tempo de evitar que se repita 
a situação de emergência humanitária 
que se viveu em 2011. Além disso, ainda 
que a seca tenha sido a principal causa 
de deslocamento na Somália este ano, a 

atividade do grupo terrorista Al Shabab, 
que pretende instaurar um estado islâmico 
radical, também provocou numerosos des-
locamentos. No sábado passado um duplo 
atentado com caminhão-bomba matou pelo 
menos 315 pessoas e deixou 400 feridos 
em Mogadíscio (ABr/EFE).


