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“As pessoas felizes 
lembram o passado 
com gratidão, 
alegram-se com o 
presente e encaram
o futuro sem medo”.
Epicuro (341/271 a.C.)
Filósofo grego

BOLSAS
O Ibovespa: -1,28% Pontos: 
75.413,13 Máxima de +0,14% 
: 76.498 pontos Mínima de 
-1,41% : 75.315 pontos Volu-
me: 7,58 bilhões Variação em 
2017: 25,21% Variação no mês: 
1,51% Dow Jones: -0,23% Pon-
tos: 23.273,96 Nasdaq: -0,64% 
Pontos: 6.586,83 Ibovespa 

CÂMBIO
CÂMBIO - Dólar comercial no 
balcão Compra: R$ 3,2328 Ven-
da: R$ 3,2333 Variação: +1,36% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 3,30 
Venda: R$ 3,40 Variação: +1,19% 
- Dólar Ptax Compra: R$ 3,1997 
Venda: R$ 3,2003 Variação: 
+0,53% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,1530 Venda: R$ 3,3730 
Variação: +1,2% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,51% 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$ 1.280,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,03% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,000 
Variação: +1,16%.

(novembro) Cotação: R$ 3,2420 
Variação: +1,41% - Euro (18h32) 
Compra: US$ 1,1749 Venda: US$ 
1,1749 Variação: -0,29% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,7930 
Venda: R$ 3,7950 Variação: 
+1,04% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,7200 Venda: R$ 3,9400 
Variação: +0,84%.

Futuro: -1,14% Pontos: 76.120 
Máxima (pontos): 77.300 Míni-
ma (pontos): 75.965. Global 40 
Cotação: 922,695 centavos de 
dólar Variação: +0,19%.

O mercado de trabalho 
do comércio atacadista 
no Estado de São Paulo 

consolidou seu processo de 
reação ao registrar pelo quinto 
mês consecutivo saldo positivo 
de empregos. Em agosto, foram 
abertos 1.868 postos de traba-
lho, resultado de 15.489 admis-
sões e 13.621 desligamentos. 
Observando a movimentação 
de vagas apenas nos meses de 
agosto, nota-se que o desempe-
nho de 2017 é o melhor desde 
2014 e supera o registrado em 
2016 em 742 vagas. 

Com isso, o setor encerrou 
o mês com estoque total de 
496.606 trabalhadores for-
mais. No saldo acumulado de 

     

Atacado paulista gera empregos 
pelo 5º mês consecutivo e 
evidencia reação do setor

janeiro a agosto, foram aber-
tos 4.664 empregos formais, 
e em 12 meses, foram 2.488 
novas vagas. Os dados são da 
Pesquisa de Emprego no Co-
mércio Atacadista do Estado, 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP com base nos 
dados do Caged e das infor-
mações sobre movimentação 
declaradas pelas empresas do 
atacado paulista. 

Entre as dez atividades pes-
quisadas em agosto, o destaque 
positivo fi cou por conta dos seg-
mentos de produtos farmacêu-
ticos e higiene pessoal (3,2%) e 
alimentos e bebidas (1,7%), que 
apresentaram as maiores taxas 
de crescimento no estoque de 

empregos na comparação com 
o mesmo mês de 2016. Os pio-
res desempenhos foram vistos 
em materiais de construção, 
madeira e ferramentas (-2,1%) 
e máquinas de uso comercial e 
industrial (-1,2%).

Com relação às ocupações no 
setor, em agosto, vendedores e 
embaladores foi a que apresentou 
o maior ganho de vagas (466 va-
gas). Em segundo lugar fi caram 
os embaladores e alimentadores 
de produção (253 vagas). No 
saldo acumulado de 12 meses, 
as funções com maior número de 
vagas abertas foram: vendedores 
e demonstradores (2.437 vagas) e 
embaladores e alimentadores de 
produção (1.771 vagas).

Entre as dez atividades pesquisadas, o destaque positivo fi cou por conta dos segmentos de 

produtos farmacêuticos e higiene pessoal (3,2%).

De acordo com a assessoria 
econômica da FecomercioSP, 
o dado de agosto ratifi ca o 
processo de reação do mer-
cado de trabalho do atacado 

paulista, já observado no mês 
de julho. Mesmo estando 
abaixo da geração de vagas do 
mês passado, ressalta-se que 
quase 2 mil vagas com carteira 

assinada foram geradas - um 
número importante, que re-
fl ete crescimento de 0,4% no 
estoque de vínculos formais 
(AI/FecomercioSP).

Em cerimônia comemorativa 
ao Dia do Aviador, realizada na 
manhã de ontem (23), na Base 
Aérea de Brasília, o presidente 
Temer e autoridades militares 
destacaram o papel da Força 
Aérea Brasileira (FAB) para 
o desenvolvimento de tec-
nologias e para a geração de 
benefícios sociais. No evento, 
autoridades e parlamentares 
foram agraciados com a Ordem 
do Mérito Aeronáutico. Temer 
citou o lançamento do primeiro 
Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações Es-
tratégicas. 

Esse satélite além de con-
tribuir para o controle do 
território brasileiro ajudará a 
promover a inclusão digital no 
país por meio da ampliação da 
cobertura de internet banda 
larga. “O ano de 2017 tem sido 
ano de grandes realizações 
para a FAB. O novo satélite 
contribuirá tanto para melhor 

controle de nosso território 
quanto para a inclusão digital, 
com uma cobertura de conexão 
de banda larga maior, melhor e 
mais segura”, disse Temer na 
mensagem presidencial.

Temer citou também o caça 
Gripen, que, segundo ele, agre-
gará à indústria aeronáutica 
brasileira conhecimento e tec-
nologia. Outro projeto citado 
foi o avião cargueiro KC-390. 
“O K-390, fruto de associação 
bem-sucedida com a Embraer, 
tem se mostrado um cargueiro 
modelo que além de reequipar 
a Força Aérea contribui para 
viabilizar novos investimentos e 
atrair parcerias internacionais”, 
disse o presidente.

O dia 23 de outubro foi ins-
tituído como Dia do Aviador 
e Dia da FAB por ser a data 
em que Santos Dumont fez o 
primeiro voo com avião 14 Bis, 
em Paris no dia 23 de outubro 
de 1906 (ABr).

Foram apresentadas 8.262 
emendas à proposta orçamen-
tária do próximo ano (PLN 
20/17), no total de R$ 108,5 bi-
lhões. As emendas individuais 
de deputados e de senadores 
somaram R$ 8,8 bilhões. No 
total, os 594 congressistas 
apresentaram 7.633 emendas à 
despesa. São recursos que eles 
direcionam para obras e servi-
ços em suas bases eleitorais.

A execução dessas emendas 
é obrigatória, sujeita à disponi-
bilidade de recursos no Tesouro 
Nacional. Neste ano, ao direcio-
nar recursos para uma determi-
nada ação dentro de um mesmo 
órgão, os parlamentares tiveram 

#450Bolsas
Em mais uma iniciativa de 

conscientizar a população sobre 
a importância diária da doação de 
sangue, a Pró-Sangue está lançando 
a campanha #450Bolsas. De acordo 
com a posição do estoque atual, 
alguns tipos encontram-se em situa-
ção bem delicada. O sangue do tipo 
O+ está em emergência, sendo que 
os tipos A- e O- estão críticos, em 
condições de abastecer os hospitais 
por apenas dois dias. Informações 
no Alô Pró-Sangue 0800 55 0300.

Ex-governador do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral.

O juiz Marcelo Bretas,  da 7ª 
Vara Federal Criminal, deter-
minou a transferência do ex-
-governador do Rio de Janeiro, 
Sérgio Cabral, para um presídio 
federal. O magistrado atendeu 
o pedido do procurador federal 
Sergio Pinel, que alegou falta 
de segurança no presídio onde 
Cabral se encontra, em Benfi ca. 
Pinel considerou que Cabral, 
durante o interrogatório de 
ontem (23), comentou saber 
informações sobre a família 
de Bretas, que trabalharia no 
setor de bijuterias, o que com-
provaria que ele tem acesso 
a informações privilegiadas 
dentro da cadeia.

“O que levou o Ministério 
Público Federal (MPF) a reque-
rer a transferência de Sérgio 
Cabral foi uma afi rmação no 
seu interrogatório de que teria 
obtido na prisão informações a 
respeito da vida da família do 
magistrado. Isto o MPF acha 
que é muito grave. A prisão não 
tem sido sufi ciente para afastar 
o réu de informações de fora 
da cadeia e levou a pedir sua 
transferência”, explicou.

Cabral está preso desde no-
vembro do ano passado, após 
as investigações da Operação 
Calicute, desdobramento da 
Lava Jato que prendeu o ex-

Superávit da
balança comercial 

Brasília - A balança comercial 
brasileira registrou superávit 
de US$ 1,107 bilhão na terceira 
semana de outubro (16 a 22). O 
saldo é resultado de exportações 
que somaram US$ 4,580 bilhões 
e importações de US$ 3,473 
bilhões no período. Em outubro, 
o resultado comercial é supe-
ravitário em US$ 3,589 bilhões, 
com exportações de US$ 12,920 
bilhões e importações de US$ 
9,331 bilhões. 

No ano, a balança acumula saldo 
recorde de US$ 56,865 bilhões, 
maior do que todos os resultados 
anuais já registrados. A previsão 
do governo era encerrar 2017 com 
saldo acima de US$ 60 bilhões, 
mas, com a sequência de bons 
resultados, esse número deverá 
ser revisto para cima. No mês, 
as exportações cresceram 34,6% 
na comparação com a média di-
ária de outubro de 2016. Houve 
aumento nas vendas do exterior 
de produtos básicos (+ 45,9%), 
semimanufaturados (+ 32,3%) e 
manufaturados (+ 23,4%) (AE).

Brasília - Depois da forte alta 
registrada em setembro, o Índice 
de Confi ança do Empresário 
Industrial (Icei) voltou a crescer 
em outubro. O indicador medido 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) melhorou 0,3 
ponto e chegou a 56,0 pontos - 
em uma escala de zero a 100, na 
qual valores acima de 50 pontos 
signifi cam otimismo do setor. 

Com o pequeno avanço neste 
mês, o Icei continua acima da 
média histórica do indicador, 
de 54,0 pontos. Na comparação 
com outubro do ano passado, a 
melhora da confi ança do empre-
sariado da indústria já é de 3,7 
pontos. Os principais compo-
nentes que formam o Icei fi caram 
praticamente estáveis neste 
mês. O Índice de Condições 
Atuais recuou 0,1 ponto para 
50,4 pontos e se manteve sobre 
a linha divisória de confi ança. 

Dentro desse índice, a avalia-
ção do setor sobre as condições 
atuais da economia brasileira 
passou de 48,4 pontos para 49,9 
pontos no mês passado, enquan-
to o diagnóstico sobre as próprias 
empresas recuou de 51,6 pontos 
para 50,7 pontos. Já o Índice de 
Expectativas para os próximos 
seis meses avançou 0,4 pontos, 
chegando a 58,8 pontos. Em 
relação ao índice em outubro do 
ano passado, as perspectivas dos 
industriais melhoraram 2 pontos. 

Dentro desse índice, as ex-
pectativas sobre a economia 
brasileira melhoraram de 54,4 
pontos para 54,9 pontos. Já a 
perspectiva para as próprias 
companhias passou de 60,4 pon-
tos para 60,8 pontos. A CNI ouviu 
3.097 empresas, sendo 1.208 de 
pequeno porte, 1.175 médias e 
714 grandes indústrias entre 
os dias 2 e 17 deste mês (AE).
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Brasília - Na semana da 
votação da segunda denúncia 
contra o presidente Temer no 
plenário da Câmara, líderes 
governistas demonstram oti-
mismo e falam em um resultado 
mais expressivo desta vez. Nas 
contas da “tropa de choque” de 
Temer, é possível alcançar de 
270 a 280 votos a favor do pare-
cer que pede o arquivamento da 
denúncia por obstrução de jus-
tiça e organização criminosa. 

Às vésperas da votação, os 
governistas concentram agora 
os esforços de convencimento 
em 30 parlamentares “mais 
problemáticos”, que seriam 
de diversos partidos da base 
aliada. O grupo é formado por 
aliados que cobram cargos 
e a liberação de emendas. 
Como algumas demandas são 
ainda da votação da Reforma 
Trabalhista, o ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, 

Clóvis Miranda

Governistas mostram otimismo 
e falam em placar superior

Nas contas da “tropa de 

choque” de Temer, é possível 

alcançar de 270 a 280 votos.
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sábado está ligando para aliados 
para sentir o “termômetro” da 
base. Na sua contabilidade, e do 
vice-líder do PMDB, Carlos Ma-
run (MS), é possível superar os 
263 votos favoráveis ao governo 
na primeira denúncia porque o 
cenário é de desconfi ança em 
relação ao conteúdo do segun-
do pedido da PGR e porque 
a economia vem dando sinais 
positivos. “O cara que já votou 
(com Temer) vai votar de novo, 
já teve o desgaste na primeira 
denúncia”, afi rmou Mansur.

“Acho que o resultado será 
melhor que a votação passa-
da”, prevê Mansur. A oposição 
rebate o clima de otimismo 
dos governistas e calcula que o 
governo teria no máximo entre 
225 e 230 votos. “O governo 
está desesperado por voto”, 
contou o deputado Rubens 
Pereira Jr (PCdoB-MA) (AE).

entrou diretamente na articu-
lação para resolver as emendas 
pendentes.

“Não são (deputados) contra o 
governo, só querem uma deter-
minada obra”, disse o vice-líder 
do governo na Câmara, Beto 

Investimentos resultam 
em avanços tecnológicos

Gripen NG, o mais novo caça da FAB

com tecnologia de última geração.

Divulgação

Emendas ao Orçamento de 
2018 somam R$ 108,5 bi

de indicar o cancelamento de 
recursos em outra área, a fi m 
de respeitar o teto dos gastos 
públicos. Foram 629 emendas 
coletivas. Essas emendas são não 
impositivas. No total, chegaram 
a R$ 99,8 bilhões.

A área da saúde foi a mais 
contemplada, com R$ 17,4 
bilhões, somadas as emendas 
individuais e coletivas, o que 
signifi cou 16% do total. Em 
seguida, estão transporte, com 
R$ 13,4 bilhões, e educação, 
com R$ 12,9 bilhões – cada uma 
dessas áreas representou cerca 
de 12% do total. As emendas 
serão analisadas agora pelos re-
latores setoriais. (Ag.Câmara).

Justiça transfere Cabral 
para presídio federal

-governador e várias pessoas 
ligadas a sua gestão no governo. 
Em maio ele foi transferido de 
Bangu 8, no Complexo Peni-
tenciário de Gericinó, para a 
Cadeia Pública José Frederico 
Marques, no bairro de Benfi ca.

O advogado Rodrigo Roca, 
que defende Cabral, conside-
rou a decisão arbitrária e disse 
que vai recorrer. “Arbitrária, 
ilegal e nós vamos levar ao 
conhecimento do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, 
para que ele decida e dê a última 
palavra. Se for necessário, va-
mos aos tribunais de Brasília”, 
disse Roca, ressaltando que a 
decisão representa cerceamen-
to à defesa (ABr).

Confi ança do empresário 
industrial cresceu em outubro
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OPINIÃO
O desafi o de

ensinar matemática
Aula boa é aquela 

mediada pelos 

professores e executada 

pelos alunos

No mundo atual, com 
tanta tecnologia e di-
versão, como fazer um 

pré-adolescente, de 12 ou 13 
anos de idade, acostumado 
com computadores, celulares e 
videogames de última geração 
se interessar e querer realmen-
te aprender a tão difícil e temi-
da matemática? Este é um dos 
muitos desafi os que enfrento 
como professora do 8º ano do 
colégio Marista de Goiânia. A 
cada novo conteúdo, penso 
em como fazer com que o meu 
aluno deixe o videogame, quiçá 
o computador, para aprender 
matemática. 

O uso da tecnologia, por 
meio de softwares e aplicati-
vos, pode ser um recurso para 
despertar a curiosidade e a 
vontade de aprender. Todas 
as vezes que proponho uma 
aula com uso de celulares é 
certeza de sucesso, os alunos 
vibram e fi cam em êxtase com 
ideia de poderem usar os seus 
aparelhos em sala de aula. 

Os recursos são infi nitos, 
podemos pesquisar, construir 
gráfi cos e até mesmo jogar. 
Os alunos adoram desafi ar os 
colegas. Fizemos uma disputa 
no celular de quem resolvia 
uma maior quantidade de 
equações em menor tempo, e 
assim aprenderam a resolver 
as equações para ganhar dos 
colegas. 

A cozinha também pode ser 
uma grande aliada no ensino 
da matemática, medidas de 
capacidade, massa, dentre 
outras podem ser facilmente 
exploradas por crianças nesse 
ambiente. Afi nal quem não 
gosta de comer algo diferente? 
Foi pensando nisso que propus 
uma aula na cozinha do Colé-
gio Marista. Foi solicitado aos 
estudantes que trouxessem 
sugestões de preparações 
(doces, sanduiches, sucos) 
acompanhadas de uma receita, 
aquela receita de família que 
só a mãe conhece. 

De posse das receitas, estu-
dei a viabilidade de execução, 
no tempo e espaço disponíveis, 
e propus que fi zéssemos quatro 
receitas (pão de queijo, doce 

de leite ninho, brigadeiro e 
limonada). Só que antes, pre-
cisaríamos adaptar as receitas 
para a quantidade de alunos 
da turma e fazer a lista do 
supermercado. Aí é que entra 
a matemática, sabe aquela 
famosa regra de 3? Nós a uti-
lizamos para adaptar as recei-
tas para garantir que haveria 
comida sufi ciente para todos, 
e calcular a quantidade a ser 
comprada de cada ingrediente. 

Aproveitamos a oportuni-
dade, ainda, para relembrar 
as unidades de medidas, por 
exemplo, o polvilho que é 
vendido no quilo estava em 
gramas na receita. Fomos para 
cozinha e fi zemos a festa! Cozi-
nhamos, comemos e bebemos. 
Os alunos adoraram, sugeriram 
que pelo menos uma vez no 
mês fôssemos para a cozinha, 
aprenderam regra de 3 simples 
e relembraram as transforma-
ções de unidades de medidas.

Uma ideia mais ousada 
foi desafi ar os estudantes a 
gravarem voluntariamente 
vídeo-aulas de assuntos que 
estudaríamos futuramente 
para que fossem utilizadas na 
explicação inicial do conteúdo. 
E não é que apareceram volun-
tários? Não apenas um ou dois, 
foram muitos! Me surpreendi, 
foi tamanha a demanda que 
faltaram assuntos para propor 
a todos. 

Os alunos estudaram o 
tema proposto, montaram e 
gravaram as aulas a serem 
apresentadas, vibraram com 
cada apresentação e se entu-
siasmaram com a proposta. 
Ouvi vários relatos de como os 
colegas são bons professores, 
até mesmo melhores que a 
própria professora. Os vídeos 
foram o ponto de partida para 
que os estudantes aprendes-
sem assuntos complexos como 
produtos notáveis, fatoração e 
geometria plana.

Penso que aula boa é aquela 
mediada pelos professores, 
executada pelos alunos. Eles 
devem ser os protagonistas do 
processo de ensino aprendiza-
gem, só assim temos uma chan-
ce de que eles deixem seus 
vídeos games, computadores, 
celulares para aprenderem. 

(*) - É professora de matemática
do Colégio Marista Goiânia,

do Grupo Marista.

Danielle Michaelsen Lago (*)
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Macri celebra vitória nas eleições legislativas na Argentina.

O presidente da Argentina, 
Mauricio Macri, saiu fortale-
cido das eleições legislativas 
realizadas no país neste do-
mingo (22) após a coalizão 
governista “Cambiemos” ter um 
resultado expressivo nas urnas. 
O “macrismo” conquistou 15 
das 23 províncias em disputa, 
incluindo alguns dos maiores 
redutos peronistas/kirchneris-
tas do país, como Buenos Aires, 
Córdoba e Mendoza. 

Já a ex-presidente Cristina 
Kirchner conseguiu uma das 
três vagas ao Senado pela ca-
pital do país, mas teve menos 
votos que o candidato de Macri, 

o ex-ministro Esteban Bullrich. 
Os argentinos foram às urnas 
para renovar um terço do Se-
nado (24 assentos) e a metade 
dos deputados (127). 

No discurso da vitória, Ma-
cri comemorou o resultado 
para “mudar a Argentina”, 
mas adotou um tom sereno. 
“Estamos apenas começando 
a transformar a nossa querida 
Argentina”. Ele ainda ressaltou 
que seu plano é de “longo prazo” 
para o país. Macri, que governa 
o país desde o fi m de 2015, 
teve seu melhor resultado em 
legislativas desde que assumiu 
(ANSA).

Serão promovidas atividades como mutirões de limpeza, distribuição de materiais informativos, 

realização de rodas de conversa educativas, ofi cinas, teatros e gincanas.

Começou ontem (23) a Semana Nacional 
de Mobilização dos setores da Educação, 
Assistência Social e Saúde para o combate ao 
Aedes aegypti em mais de 210 mil unidades 
públicas e privadas do país. A ação, promovida 
pelo governo federal, visa a alertar a população 
sobre a importância de combater, ainda antes do 
verão, o mosquito transmissor de doenças como 
dengue, zika e chikungunya. O maior volume 
de chuvas do período facilita a reprodução do 
Aedes aegypti.

No total, serão mobilizadas 146.065 escolas 
da rede básica, 11.103 centros de assistência 
social e 53.356 unidades de saúde. Segundo o 
Ministério da Saúde, estados e municípios têm 
autonomia para defi nir quais ações serão reali-
zadas para mobilizar as áreas. Mas a orientação 
é que sejam promovidas atividades que envol-
vam a prevenção e o combate ao Aedes, como 
mutirões de limpeza, distribuição de materiais 
informativos, realização de rodas de conversa 
educativas, ofi cinas, teatros e gincanas.

“Não podemos baixar a vigilância. É melhor 
cuidar do foco do mosquito do que sofrer as 
consequências de não ter feito essa iniciativa. 
Vamos reforçar, ainda mais, a necessidade de 
eliminar os criadouros, convocando toda a so-
ciedade para esse trabalho já antes do verão, 
quando começam as chuvas”, disse o ministro 
da Saúde, Ricardo Barros, em nota.

As doenças transmitidas pelo Aedes aegypti 
têm tido queda expressiva em todo Brasil. Até 
2 de setembro deste ano, foram notifi cados 
219.040 casos prováveis de dengue em todo o 
país, uma redução de 85,2% em relação ao mes-
mo período do ano passado (1.483.623 casos). 

Também foram registradas 171.930 notifi ca-
ções de casos prováveis de febre chikungunya. 
A redução é de 34,2% comparado ao ano ante-
rior, quando foram registrados 261.645 casos. 
Em relação ao Zika, os casos caíram 92,6%. 
Foram registrados 15.586 casos prováveis em 
todo país, enquanto em 2016, o Brasil registrou 
211.487 notifi cações (ABr).

A expectativa do Minis-
tério de Ciência e Tec-
nologia (MCTIC) é de 

que haja 100 mil atividades, 
de cerca de 2 mil instituições 
e mais de mil cidades. Segundo 
Sonia Costa, coordenadora da 
semana e diretora do MCTIC, 
o objetivo da iniciativa é apro-
ximar a produção científi ca e 
tecnológica dos estudantes. 
“Não existe a cultura dos 
nossos cientistas de divulgar 
o conhecimento. Trabalhos 
acadêmicos são fi nalizados e 
nós leigos não conseguimos ter 
a compreensão da importância 
daquilo”, avalia Costa.

Esse esforço de populari-
zação vai ter como foco um 
assunto considerado difícil por 
muitos estudantes. O tema da 
edição deste ano é “A matemá-
tica está em tudo”. Na avaliação 
educacional internacional Pisa, 
o desempenho de estudantes 
na disciplina foi o pior entre 
as habilidades analisadas. Na 

O objetivo é o de chamar a atenção dos brasileiros para a 

importância da produção científi ca em várias áreas,

da educação à economia.

Pesquisadores da 
Universidade Federal 
Fluminense (UFF) de-
senvolveram um projeto 
que permite diagnóstico 
médico a distância. 
O chamado Sistema 
de Saúde Holográfi ca 
permite que uma junta 
médica acompanhe o atendimento prestado a 
milhares de quilômetros, por meio de imagens em 
cores dos pacientes. O sistema inclui um consultório 
virtual, que, além da maca, mesa e cadeira da sala 
de consultas tradicional, contará com uma webcam, 
microfone, iluminação especial e computador para 
transmissão de imagem holográfi ca do paciente.

Haverá um médico junto com o paciente, mas 
as imagens holográfi cas poderão ser transmitidas 
a uma junta médica, que pode estar localizada a 
quilômetros de distância. Ao receber as imagens, 
os médicos que estão a distância poderão avaliar 

Espanha 
se prepara 
para assumir 
controle da 
Catalunha

A proposta que prevê 
a destituição do líder da 
Catalunha, Carles Puig-
demont, deve ser votada 
pelo Senado espanhol na 
próxima sexta-feira (27). 
Elaborada no último sába-
do (21), após uma reunião 
do Conselho de Ministros, 
a proposta prevê a des-
tituição de Puigdemont, 
além de limitar as funções 
do parlamento regional e 
convocar eleições no pra-
zo máximo de seis meses. 
Se aprovada no Senado, o 
governo central assumiria 
temporariamento o con-
trole da Catalunha.

Na tarde de sábado, mi-
lhares de catalães foram às 
ruas de Barcelona protestar 
contra as medidas propos-
tas pelo governo espanhol. 
Com gritos de “indepen-
dência”, os manifestantes 
pediam também a liberdade 
de dois líderes independen-
tistas presos na semana 
passada. Esta semana o 
parlamento catalão vai se 
reunir para decidir que 
resposta dará ao governo 
de Mariano Rajoy. Ainda 
não se sabe se Puigdemont 
tem intenção de declarar a 
independência da região. 
Os separatistas têm maioria 
no parlamento catalão e 
acusam o governo central 
de golpe institucional. 

De acordo com Mariano 
Rajoy, a aplicação do Ar-
tigo 155 da Constituição 
espanhola – que permite 
ao Estado dissolver o par-
lamento regional, destituir 
Puigdemont, convocar no-
vas eleições e até cancelar 
a autonomia administra-
tiva da Catalunha – não 
estava em seus planos 
inicialmente mas, devido 
a opção de Puigdemont de 
insistir no processo de in-
dependência, foi obrigado 
a seguir com as medidas 
para restaurar a legalidade 
na região (ABr).

Semana da Ciência e 
Tecnologia discute importância 

da matemática no cotidiano
Começou ontem (23) a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Até domingo (29) governos, 
escolas, universidades, centros de pesquisa, empresas e organizações da sociedade civil vão promover 
eventos em todo o país com a fi nalidade de chamar a atenção dos brasileiros para a importância da 
produção científi ca em várias áreas, da educação à economia

ticados para a chamada análise 
de risco. O mesmo vale para a 
compra de ações por institui-
ções fi nanceiras ou fundos de 
investimento. Outro exemplo é 
o setor petrolífero. Companhias 
como a Petrobras furam poços 
em grande profundidade. Essa 
atividade envolve uma série 
de riscos, desde a fi xação dos 
instrumentos que fazem o poço 
até o ato de extrair o petróleo 
de modo a evitar vazamentos e 
acidentes ambientais. 

Fernando Senna, estudante, 
17 anos, medalha de ouro na 
Olimpíada Latino Americana 
de Astronomia e Astronáutica, 
ocorrida no Chile neste ano, 
conta que a matemática o faz 
perceber como o mundo funcio-
na. “O nosso universo depende 
de leis que são expressas mate-
maticamente e eu acho incrível 
como podemos conhecer coisas 
que estão a anos luz de distância 
e ver como tudo isso funciona”, 
afi rma (ABr).

última edição, em 2015, a nota 
do país em matemática foi 377, 
menor do que na edição ante-
rior, em 2012, quando chegou a 
389. No ranking mundial dessa 
disciplina a partir da Pisa 2015, 
o Brasil fi cou em 66º lugar.

O intuito da SNCT é mostrar 

como a matemática faz parte 
do cotidiano das pessoas. Na 
economia, diversas operações 
fi nanceiras dependem de mo-
delos e equações. Quando uma 
pessoa pede um empréstimo, 
boa parte das instituições 
fi nanceiras usa cálculos sofi s-
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Combate ao Aedes aegypti mobiliza 
mais de 210 mil instituições

Divulgação

Coalizão de Macri
vence eleições 

legislativas na Argentina
EPA

Diagnóstico médico a distância
o caso e interagir com 
o paciente. A ideia é 
benefi ciar os moradores 
de áreas mais remotas 
do país, como os da 
Amazônia, permitindo 
que seus casos sejam 
avaliados por profis-
sionais especializados, 

localizados em um centro médico mais equipado.
O sistema foi desenvolvido pelos pesquisadores 

do Netav/UFF, em parceria com o Corpo de Saúde 
do Hospital Universitário Antonio Pedro. Ele já foi 
testado pela Marinha, na operação do navio de apoio 
às atividades na Antártida, e teve a sua utilização 
avaliada para os navios-hospitais que atendem a po-
pulações ribeirinhas da Amazônia. Cada consultório 
virtual tem custo estimado de menos de R$ 10 mil e 
utiliza equipamentos simples. Já o centro de saúde 
holográfi ca, onde será feita a projeção para a junta 
médica, tem custo estimado de R$ 700 mil (ABr).
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O eleitor vota mal.
O eleito vota pior!

A - Bazar Solidário
Com o tema ‘Eu Apoio a Apae’, a Any Any realiza a 6ª edição do Bazar 
Solidário. O evento será realizado nos próximos dias 26, 27 e 28 (quinta 
à sábado), no Outlet Any Any, na Chácara Santo Antônio, Rua da Paz 
1855, das  9h às 19h. O evento apresenta ótimos descontos nos pijamas, 
camisolas, shortdolls, robes entre outros produtos da Any Any, sendo que 
uma parte da renda será revertida para a entidade. Esta ação, realizada 
desde 2012, tem sido um instrumento muito importante para angariar 
recursos para a Apae, que promove o diagnóstico, a prevenção e a in-
clusão da pessoa com Defi ciência. Mais informações: tel. 11 5181-2177.  

B - Trainee e Estágio
A Nitro Química, principal produtora global de nitrocelulose e especia-
lidades químicas a base deste produto e com forte atuação no mundo 
todo, abre as inscrições para os programas de trainee e estágio 2018. Com 
oportunidades em diversas áreas da companhia, o programa possibilita 
a estudantes e recém-formados exposição a um ambiente dinâmico, em 
expansão internacional, e trará à bagagem dos selecionados a experiência 
de atuar em uma empresa que possui fortes investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento e fornece soluções que simplifi cam a vida de seus 
clientes para os mercados de tintas de impressão, repintura automotiva, 
madeira, esmaltes de unhas, entre outros segmentos. Intitulado Progra-
ma Talentos Nitro, as inscrições vão até o próximo dia 31,  e podem ser 
feitas pelo site: (www.programatalentosnitro.com.br).

C - Cesta de ‘Natauau’
O Natal é uma das datas mais esperadas por adultos e crianças. A 
reunião da família e dos amigos em torno de mesas fartas de delícias é 
uma tradição nos lares brasileiros. E, como os pets se tornaram parte 
integrante e muito importante nesses momentos sociais, nada mais 
justo que eles também tenham direito a um banquete adequado às 
suas necessidades nutricionais. Pensando nisso, o Grupo Ipet, uma das 
holdings mais promissoras do segmento pet, acaba de lançar a Cesta de 
‘Natauau’. O kit é recheado de guloseimas, como ossos, biscoitos, mo-
lhos para ração - como o Cãotchup e o Barbecão - DogBeer, a cerveja, e 
Dog´sWine, o vinho, todas marcas pertencentes à holding. Os produtos 
prometem fazer a alegria dos bichinhos sem colocar à saúde deles em 
risco, já que muitos alimentos consumidos por humanos são proibidos 
aos cães. Saiba mais em (www.petvirtual.com.br). 

D - Instalação Internacional 
O governo de Ontário, no Canadá, fi rmou parceria com a Biolab Pharma 
Ltd. para ajudar a empresa brasileira a modernizar sua primeira instalação 
internacional fora do país. A farmacêutica, que é uma das dez maiores do 
Brasil, desenvolve, fabrica e comercializa medicamentos controlados e é líder 
em medicamentos de cardiologia e dermatologia. Com o apoio do Jobs and 
Prosperity Fund, a empresa está adaptando uma instalação de inovação e 
desenvolvimento, com mais de 1200 m², em Mississauga. Também investirá 
em novos equipamentos e softwares especiais para melhorar suas capacida-
des de pesquisa. Esses aprimoramentos ajudarão a empresa a desenvolver 
e comercializar produtos inovadores para os mercados norte-americanos e 
europeu. Mais informações: (www.biolabfarma.com.br).

E - Futuro das Ferrovias
Entre os dias 7 e 9 de novembro, no Expo Center Norte, acontece a NT 
Expo - 20º Negócios nos Trilhos, ocasião para discutir o futuro das ferrovias 
no Brasil em encontro com especialistas, empresários e operadores do setor. 
Com base em três macrotemas - Infraestrutura Ferroviária, Manutenção 
e Inovação - serão abordados assuntos, como o panorama sobre o setor 
metroferroviário e as perspectivas a partir das prorrogações antecipadas 
das concessões das linhas férreas em operação, a implementação do sistema 
de VLT no Rio de Janeiro, os desafi os da integração do transporte público, 
as reformas necessárias para a rede ferroviária nacional, entre muitos 
outros. Saiba mais em (http://ntexpo.com.br/pt/estacao-conhecimento). 

F - Dia da Massa
Comemorado em vários países do mundo, 25 de outubro é o Dia da 
Massa, data que deu início ao 1º congresso Mundial de Pasta, realizado 
em Roma, em 1995. O prato tornou-se um dos principais na mesa do 
brasileiro, tanto que ganhou uma data especial para comemorar o seu 
delicioso sabor. São nos spaghettis, fettuccines e pennes que a homenagem 
deste dia recai, em receitas que levam a massa seca como ingrediente 
principal. Como um legítimo restaurante italiano e a maior rede do gê-
nero no país, o Spoleto presenteia o consumidor no Dia da Massa. Na 
compra de qualquer massa italiana tradicional (penne, penne integrale, 
spaghetti e fettuccine), o cliente ganha outro prato no mesmo tamanho. 

G - Qualidade de Vida
Nos próximos dias 30 e 31, Centro de Eventos Pro Magno, acontece a 1ª 
edição do  Wellfood Ingredients 2017. Apresenta uma área de exposição 

sensorial, onde as empresas demonstrarão novidades para o desen-
volvimento de ingredientes funcionais, nutracêuticos e suplementos 
alimentares. É a oportunidade de conhecer e degustar alimentos que 
cumprem a função de alimentar, mas também de ajudar o corpo humano 
a absorver melhor vitaminas e nutrientes, melhorando a qualidade de 
vida e auxiliando no envelhecimento saudável. A Ayala, por exemplo, 
traz o H2Oslim®, um ingrediente solúvel em água, de origem vegetal 
composto de polissacarídeos selecionados do cogumelo Agaricus Bis-
porus  capaz de eliminar 80% da gordura consumida pelo organismo. 
Saiba mais em: (www.wellfoodsummit.com.br).

H - As Melhores Ribs  
Dois anos após aterrissar no Brasil, a rede de restaurantes Tony Roma’s, 
com mais de 150 restaurantes ao redor do mundo, retoma os planos de 
expansão País a fora. A nova unidade do renomado restaurante americano, 
acaba de abri as portas anexo ao estacionamento do Morumbi Shopping. 
A loja conta com apelo sustentável, e visa um consumo energético até 
40% menor em relação a unidade de Moema. O ambiente propício para 
recepcionar famílias, grupos de trabalho e de amigos, conta com cardápio 
completo, com destaque para as Baby Back Ribs com molhos exclusivos 
TR, e o famoso Onion Loaf, anéis crocantes de cebola, servidos com 
molho exclusivo. Outras informações em: (www.tonyromas.com.br).

I - Orgânicos e Sustentáveis 
No próximo sábado (28), das  11h às 20h, o Shopping Pátio Higienópolis, 
realiza o I Pátio Organic, com participação de 17 operações especializadas 
em culinária e produtos orgânicos, naturais, biodiâmicos e sustentáveis, 
sendo nove produtores, sete restaurantes e um bar, com pratos e bebidas 
para serem degustados na hora ou para levar pra casa. Haverá ainda a 
demonstração de montagem e manutenção de uma horta urbana. Todos 
os pratos fi nalizados e bebidas são preparados com produtos orgânicos e 
sustentáveis e serão comercializados por preços entre R$ 6 e R$ 20.  O 
cardápio inclui Cervejaria Blondine, Evvai, Forneria San Paolo , Piccolo 
e Più, Factório SP, Los Mendozitos, Nambu Cozinha de Raiz e Petí. Para 
mais informações, acesse (www.patiohigienopolis.com.br).

J - Objetivo Desacelerar.
No próximo sábado (28), a partir das 14h, no Anfi teatro do Parque 
Villa-Lobos, acontece o Pause Festival. Começará oferecendo uma aula 
aberta de ioga com a professora Aline Fernandes. Um cinema ao ar 
livre exibirá a animação ‘Sob o véu da vida oceânica’, do diretor Quico 
Meirelles, que discute nossa relação com o tempo. O dia ainda contará 
com a participação do mestre budista tibetano Lama Michel Rinpoche, 
que conduzirá uma meditação. Um show com setlist do cantor e com-
positor jamaicano Bob Marley, cujas letras remetem à cultura de paz, 
encerra a tarde de sábado. O trompetista Guizado convida ao palco, para 
interpretarem os clássicos do cantor, Tássia Reis, Rico Dalasam, Tulipa 
Ruiz, Dada Yute, Jorge Du Peixe e Pitty. Para conhecer mais, acesse: 
(www.trip.com.br/transformadores).

A - Bazar Solidário
Com o tema ‘Eu Apoio a Apae’, a Any Any realiza a 6ª edição do Bazar 

D - Instalação Internacional 
O governo de Ontário, no Canadá, fi rmou parceria com a Biolab Pharma 

É fato repetitivo o 

questionamento sobre 

a qualidade do voto 

popular. O eleitor é em 

geral despreparado 

politicamente para 

exercer esse direito 

cívico

Então, ocorre que vota in-
fl uenciado por diversos 
fatores, até por pedido, 

sugestão ou indicação de ami-
gos e familiares e acaba elegen-
do um candidato a quem não 
conhece e nem sabe se presta 
ou não. Além disso, o voto pode 
ser determinado pela popula-
ridade do candidato, por suas 
juras de honestidade e pelas 
pregações feitas na campanha, 
o que, evidentemente, não é 
prova de competência política 
e honradez pessoal.

A falta de discernimento 
é tamanha que temos exem-
plos de políticos corruptos e 
até condenados por delitos 
comuns que se afastam, renun-
ciam ao mandato para se livrar 
da cassação, porém na eleição 
seguinte se apresentam e são 
eleitos novamente. O voto de-
veria funcionar também como 
“julgamento”, mas não é o que 
acontece.

Quando o eleitor faz uma 
opção equivocada o Congresso 

passa a refl etir os equívocos 
do cidadão. Quando se critica 
o Congresso, é a decisão do 
eleitor que está sendo critica-
da. Bom ou mau, o Congresso 
Nacional é a cara do brasileiro 
que vota. O eleitor é relativa-
mente desculpado pela má 
escolha que tenha feito, con-
siderando-se a falta de preparo 
e de participação política. In-
desculpável é o procedimento 
dos eleitos, principalmente nos 
parlamentos – Câmaras muni-
cipais, Assembleias estaduais, 
Câmara federal e Senado.

Em resumo, ante a cons-
tante deterioração da visão 
e das ações na política mais 
evidente se torna a urgente 
necessidade de uma ‘reforma 
moral’ e isso depende também 
do eleitor, que não deve fi car 
alheio, mas sim participar e 
compreender que política é 
tudo, ela permeia todas as 
atividades na sociedade. Pode 
e deve ser decente. O voto 
popular é direito antigo, vem 
do tempo do Brasil imperial. 
Quando irá o eleitor brasileiro 
se dar conta da importância de 
sua participação, de seu voto? 

A política sempre existiu e 
continuará existindo. Ignorá-la 
não é solução.

 
(*)- É empresário, médico e

professor. Foi Ministro da Saúde
e Deputado Federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)

A Itália aprovou, de maneira 
experimental por dois anos, 
um decreto que padroniza os 
rótulos dos produtos derivados 
do tomate. A partir de agora, as 
embalagens de um dos símbolos 
da excelência gastronômica do 
país precisarão ter informações 
mais detalhadas sobre a origem 
do produto. A nova regra será 
aplicada para todas os produtos 
compostos por mais de 50% de 
derivados do tomate.

De acordo com o decreto, 
os molhos produzidos na Itália 
devem ser rotulados com o 
nome do país onde o tomate 
foi cultivado e processado e 
eles deverão ser indicados em 
local de evidência no rótulo para 
serem facilmente reconhecidos 
e lidos. A iniciativa conta com 
o apoio dos ministros italianos 
das Políticas Agrícolas e do 
Desenvolvimento Econômico, 

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

ELEIÇÕES DO CRCSP: PROFISSIONAIS
DEVEM ESTAR EM DIA PARA VOTAR 

As Eleições CRCSP 2017 já têm data para acontecer: dias 
21 e 22 de novembro de 2017, via internet. Nesse pleito serão 
eleitos dois terços dos conselheiros que compõem a plenária do 
CRCSP e seus respectivos suplentes.

Conselho, sendo facultativo para aqueles com idade igual ou 

em situação regular perante o CRCSP podem votar e o prazo 

A votação ocorrerá mais uma vez pela internet e o vice-
presidente de Desenvolvimento Operacional do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e coordenador da Comissão 
Nacional das Eleições 2017 do Sistema CFC/CRCs, Aécio 
Prado Dantas Júnior, explica que a segurança das informações 
foi colocada em primeiro lugar. “É um processo totalmente 
democrático e transparente. O sistema é auditado em várias 
etapas do processo”, declarou.

senha para login no sistema de votação. Assim sendo, os dados 

O presidente do CRCSP, Gildo Freire de Araújo, ressalta a 

“A participação nas Eleições do CRCSP é uma demonstração de 
cidadania. Nessa votação serão escolhidos os representantes 

participe”, explicou Gildo. Os conselheiros possuem mandatos 
de quatro anos.

concorrente às Eleições 2017 do CRCSP estão disponibilizados 
no portal do Conselho – www.crcsp.org.br.

No portal do CRCSP será possível encontrar 
todas as informações referentes ao pleito. “Vamos 
esclarecer qualquer dúvida que eventualmente possa 

A Receita informa que as empresas não serão pegas de surpresa.

O PGDAS-D é um aplicativo disponível no Portal do Simples 
Nacional, que serve para o contribuinte efetuar o cálculo 
dos tributos devidos mensalmente na forma do Simples 

Nacional e imprimir o documento de arrecadação (DAS).
Nos últimos anos, a Receita vem trabalhando no combate a 

diversos tipos de fraudes detectadas nas informações prestadas 
pelas empresas por meio das declarações apresentadas ao ór-
gão. No caso dos contribuintes do Simples Nacional, a Receita 
já identifi cou quase 100 mil empresas que, sem amparo legal, 
assinalaram no PGDAS-D campos como “imunidade”, “isenção/
redução-cesta básica” ou ainda “lançamento de ofício”. Essa 
marcação acaba por reduzir indevidamente o valor dos tributos 
a serem pagos, explicou a Receita.

Desde sábado (21), a empresa selecionada na malha da Recei-
ta, antes de transmitir a declaração do mês, terá de retifi car as 

O mercado financeiro au-
mentou a projeção de infl ação 
pela terceira vez seguida. A 
estimativa para o IPCA, desta 
vez, passou de 3% para 3,06%, 
este ano. A estimativa é do Bo-
letim Focus do Banco Central, 
com projeções para os princi-
pais indicadores econômicos. 
Para 2018, a estimativa para o 
IPCA permanece em 4,02%. As 
estimativas para os dois anos 
permanecem abaixo do centro 
da meta de 4,5%, que deve 
ser perseguida pelo BC. Essa 
meta tem ainda um intervalo 
de tolerância entre 3% e 6%.

Para alcançar a meta, o BC 
usa como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 8,25% ao ano. 
Hoje (24) e amanhã (25), o 
Copom reúne-se para defi nir a 
Selic. A expectativa do mercado 
é de que a taxa caia para 7,5% ao 
ano nessa reunião. Para o fi m de 
2017, a expectativa permanece 
em 7% ao ano. Essa também é 
a projeção para o fi m de 2018.

Quando o Copom diminui os 
juros básicos, a tendência é de 
que o crédito fi que mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
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Cerca 100 mil empresas
serão impedidas de

transmitir declaração do Simples
Aproximadamente 100 mil micro e pequenas empresas estarão impedidas de transmitir a Declaração 
Mensal do Simples Nacional (PGDAS-D) do mês de novembro, alertou a Receita Federal

declarações anteriores, gerar e pagar o DAS complementar para 
se autorregularizar, evitando assim penalidades futuras, como a 
exclusão do regime do Simples Nacional. O próprio PGDAS-D 
apontará as declarações a serem retifi cadas.

“A Receita informa ainda que as empresas não serão pegas de 
surpresa. Essa ação já foi amplamente divulgada por notícias 
publicadas tanto no sítio da Receita quanto no Portal do Simples 
Nacional, com orientações para o contribuinte se autorregulari-
zar”, destacou o órgão (ABr).

Itália exige selo de 
origem de derivados 

do tomate

Mercado prevê infl ação 
de 3,06% e nova
queda da Selic

sobre a infl ação. Quando o Co-
pom aumenta a Selic, o objetivo 
é conter a demanda aquecida, 
e isso gera refl exos nos preços 
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam 
a poupança. A projeção para o 
crescimento do PIB foi leve-
mente ajustada de 0,72% para 
0,73%, este ano. Para 2018, a 
estimativa de expansão segue 
em 2,50% (ABr).

Maurizio Martina e Carlo Calen-
da, respectivamente. Medidas 
similares já foram aprovadas 
no país também para produtos 
lácteos, massas e arroz (ANSA).
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A nova regra será aplicada 

para todas os produtos 

compostos por mais de 50% de 

derivados do tomate.



Como reconstruir
o Brasil

A desconstrução do 

Brasil começou com o 

descuido no preparo 

das novas gerações e na 

aceitação da corrupção 

endêmica. E como 

regredimos!

As famílias constituídas 
por imigrantes euro-
peus tinham mais con-

sistência do que as brasileiras 
da atualidade que desaprende-
ram a letra do Hino Nacional e 
as cores da bandeira. A partir 
dos anos 1970 experimenta-
mos um declínio continuado 
que exigirá muitas décadas 
para a recuperação, desde que 
haja vontade forte de construir 
um país decente e humano.

A economia é formada por 
um conjunto de fatores. Há 
quase 40 anos o Brasil entrou 
na espiral reversa que gira para 
baixo pagando dívidas, ceden-
do espaço aos corruptos, e essa 
prática vem se mantendo até 
hoje. Decaímos na educação, 
na atuação do governo, no re-
laxamento das contas internas 
e externas. Enquanto nossa 
produção industrial estagnava 
e encolhia, a dos outros países 
ganhava com a economia de es-
cala e se aproveitava da política 
adotada no Brasil de combate 
à inflação com valorização 
cambial e juros elevados.

 Não era preciso investir em 
pesquisa e desenvolvimento, 
pois importar era a solução. Um 
golpe mortal. Sem seriedade, 
as instituições denegriram a 
democracia para atender a 
interesses pessoais. Estamos 
no limite. Segundo analistas, a 
corrupção é endêmica e deve 
ser erradicada com a colabo-
ração e integração das forças 
idôneas da nação. Mas se essas 
forças não fi zerem prevalecer 
a justiça e a busca de um país 
sério, o futuro da pátria será 
sombrio. Como reconstruir o 
Brasil?

A universidade tem a missão 
de formar seres humanos de 
valor para que contribuam para 
a melhora das condições de 
vida. Politicagem, ideologias 
de plantão, carreirismo e busca 
de sucesso pessoal, tudo tem 
contribuído para o declínio 
do padrão. As instituições de 
ensino teriam de ser neutras e 
equivaler a centros de saberes 
para o bem da humanidade 
que tem de abrir os olhos e 
procurar o conhecimento do 
signifi cado da vida.

O homem tem depredado 
a natureza incansavelmente 
para atender à sua cobiça, 
sempre querendo mais. De 
longa data, pessoas eruditas 
acalentam o sonho profético 
do domínio milenar com a ad-
ministração planetária em suas 
mãos. Mal sabem que acima de 
tudo atuam as leis da Criação 
que agora mostram a sua força 
para colocar o homem em seu 
lugar. As mudanças climáti-
cas estão trazendo furacões, 
revezamento de calor e frio 
intensos, e chuvas em excesso 
ou insufi cientes que avançam 
pelo planeta. 

Novos desafi os se sobrepõem 
aos já existentes na economia, 
religiões e confl itos raciais. 
Desde 2007, onze países estão 
construindo um muro verde na 
África, de leste a oeste, para 
atingir oito mil quilômetros de 
extensão por quinze de largura. 
Uma proeza ambiental. Quan-
do não havia árvores, o vento 
escavava e desgastava o solo. 
Mas está mais protegido agora. 
As folhas viram compostagem 
e a sombra aumenta a umidade 
do ambiente. Assim, há menos 
necessidade de água. O muro 
verde retém a desertifi cação 
e as pessoas permanecem 
na região. No Brasil, o manto 
verde da Amazônia está sendo 
dilacerado. A consequência 
será o inverso.

Neste dramático século 21 
que assinala os mais esta-
pafúrdios comportamentos 
da história da humanidade, 
observamos inquietude e de-
sorientação de almas que não 
exercitam mais o seu querer, 
e vão vagando pela vida atrás 
de ilusões, desperdiçando 
o precioso tempo. O futuro 
é sempre consequência dos 
caminhos trilhados.  

De forma simples, colhemos 
o que semeamos; os sábios 
percebem isso e conseguem 
prever o futuro. Num mundo 
onde as almas foram esqueci-
das, só se pode esperar pelo 
enrijecimento voltado para a 
dominação. 

O bom futuro depende 
da exata compreensão do 
signifi cado da vida e das leis 
universais que a regem.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

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

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

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

(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para 3106-4171
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Audiência 
pública sobre a 
fuga de capital 
humano 

A Comissão de Ciência e 
Tecnologia do Senado realiza 
amanhã (25), a partir das 8h30, 
audiência pública para debater a 
fuga de capital humano do Brasil 
e oportunidades de “circulação 
de cérebros”. Foram convidados 
para o debate, o presidente do 
CNPq, Mario Neto Borges; o 
diretor-presidente da Protec, 
Roberto Nicolsky; o diretor-
-geral do Projeto I-2030: Moti-
vação, Evolução e Perspectivas, 
Tadao Takahashi e a assessora 
da presidência da Embrapii, 
Denise Neddermeyer.

A expressão “fuga de cérebros” 
(brain drain) faz referência à 
situação de profi ssionais especia-
lizados, dotados de um alto grau 
de conhecimento, que emigram 
de seus países de origem para 
países que lhes ofereçam mais 
recursos fi nanceiros e tecnológi-
cos. A fuga de cérebros pode ser 
estancada com o fornecimento 
de conhecimento científico 
para a sociedade, dando a esses 
profi ssionais oportunidades em 
suas carreiras.

O debate foi solicitado pelos 
senadores Cristovam Buarque 
(PPS-DF) e Valdir Raupp 
(PMDB-RO). A audiência é 
aberta à participação da socie-
dade por meio dos canais de 
interatividade do Senado: Por-
tal e-Cidadania e Alô Senado 
(0800612211) - (Ag.Senado).

Relator da CPI da Previdência, senador Hélio José (PROS-DF).

O relator da CPI da Previdên-
cia, senador Hélio José  (PROS-
-DF), apresentou ontem (23) o 
relatório fi nal dos trabalhos ao 
colegiado, com a conclusão de 
que a Previdência Social não 
é defi citária, mas, sim, alvo de 
má gestão. 

Segundo o senador, “está 
havendo manipulação de dados 
por parte do governo para que 
seja aprovada a reforma da 
Previdência”. Ele acrescentou 
que “quando o assunto é Previ-
dência, há uma série de cálculos 
forçados e irreais”.

Em 253 páginas, o relatório 
destaca que o “maior e mais 
grave problema da Previdência 
Social vem da vulnerabilidade 
e da fragilidade das fontes de 
custeio do sistema de seguri-
dade social”. No documento, o 
relator destaca que, “antes de 
falar em défi cit, é preciso corri-
gir distorções”. Outro trecho do 
documento ressalta que “a lei, 
ao invés de premiar o bom con-
tribuinte, premia a sonegação e 
até a apropriação indébita, com 
programas de parcelamento de 
dívidas (Refi s), que qualquer 

Dedução de IR para 
idosos que gastem 
com medicamentos 

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa Idosa aprovou 
proposta que autoriza a dedu-
ção, na declaração do Imposto 
de Renda, das despesas com a 
compra de medicamentos de 
uso contínuo, para consumo do 
contribuinte com idade igual ou 
superior a 60 anos. O uso deverá 
ser comprovado por nota fi scal 
e receita médica em nome do 
contribuinte. 

O texto aprovado é o subs-
titutivo do relator, deputado 
Gilberto Nascimento (PSC-SP), 
ao projeto do deputado Rubens 
Bueno (PPS-PR). O projeto 
original autoriza o contribuinte 
com 50 anos ou mais a deduzir 
do IR os gastos com remédios 
de uso contínuo. Porém, o 
relator considerou o espectro 
da proposta muito grande e 
preferiu adaptar o texto à idade 
prevista pelo Estatuto do Idoso, 
que considera idosa a pessoa 
com idade igual ou superior a 
60 anos.

Hoje a lei admite que as despe-
sas médicas sejam dedutíveis na 
declaração do Imposto de Ren-
da, mas não inclui os gastos com 
medicamentos. A proposta será 
analisada em caráter conclusivo 
pelas comissões de Seguridade 
Social e Família; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

A denúncia contra Temer e ministros foi lida em Plenário em 26 de setembro.

A partir das 9 horas, os 
deputados debaterão 
parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça contrário 
à autorização, conforme relató-
rio do deputado Bonifácio de 
Andrada (PSDB-MG) aprovado 
por 39 votos contra 26.

A denúncia da Procuradoria-
-Geral da República (PGR) 
acusa Temer e os ministros de 
formação de quadrilha e obstru-
ção de Justiça com o intuito de 
arrecadar propinas, estimadas 
em R$ 587 milhões. O Planalto 
nega todas as acusações. O caso 
envolve ainda outras pessoas 
que não têm foro privilegiado, 
como os ex-deputados Eduardo 
Cunha, Geddel Vieira Lima, Hen-
rique Eduardo Alves e Rodrigo 
da Rocha Loures; o empresário 
Joesley Batista e o executivo 
Ricardo Saud, ambos da J&F.

Hoje (24), o Plenário pode-
rá votar o projeto que inclui 
municípios de Minas Gerais na 
área de abrangência da Sudene 

O deputado Nilson Leitão 
(PSDB-MT) propôs a inclu-
são de mecanismo na Lei de 
Responsabilidade Fiscal para 
aferir o resultado das políticas 
de educação básica adotadas 
por chefes do poder Execu-
tivo e atribuir a eles respon-
sabilidade pelo resultado. O 
projeto propõe a adoção do 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB), 
publicado pelo Ministério da 
Educação, como um marco 
para indicar o êxito da política 
educacional do município ou 
estado. O Ideb é usado para 
mensurar os resultados das 
políticas educacionais de 
nível básico.

Pelo projeto, prefeitos e 
governadores de estados 
deverão incluir na prestação 
de contas os dados do índice 
referentes à unidade da Fede-
ração. A informação deve ser 
acrescentada no terceiro ano 
de mandato, considerando 
que esse índice é produzido 
a cada dois anos e sempre em 
anos ímpares.

Se houver queda do Ideb 
em relação ao índice ante-
rior, estará caracterizado 
o retrocesso educacional. 
Em consequência, as contas 
poderão ser rejeitas e ado-
tadas medidas judiciais e 
administrativas para corrigir 
o retrocesso. 

Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes.

O ministro das Relações Ex-
teriores, Aloysio Nunes, avalia 
positivamente a suspensão 
da Venezuela do Mercosul, 
por ruptura da ordem de-
mocrática. Nunes participou 
da palestra Política Externa 
Brasileira e o Ambiente Em-
presarial: Oportunidades e 
Desafi os, na FecomercioSP. 
Mais de dois meses após a sus-
pensão, o ministro considera 
que diminuíram os “entraves 
nas negociações do Mercosul, 
trazendo mais liberdade de 
atuação aos quatro países 
sócio-fundadores do bloco”. 

A sanção foi aplicada com 
base nas cláusulas do Pro-
tocolo de Ushuaia, de 1998, 
exigindo a libertação de pre-
sos políticos, restauração de 
competências do Poder Legis-
lativo, retomada do calendário 
eleitoral, entre outras. Apesar 
dessa melhora, Nunes criticou 
a perda de foco no comércio 
pelo bloco. “O Mercosul está 
paralisado com os agregados, 
as questões que não dizem 
respeito à vocação original, 
o comércio”, disse, ao avaliar 
que temas como povos indíge-
nas, por exemplo, tiram o foco 
dos assuntos mais relevantes 
para as trocas comerciais.

No início deste ano, os mem-
bros do Mercosul concorda-
ram em derrubar 78 barreiras 
ao comércio entre os países 
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Plenário da Câmara vota denúncia 
contra Temer e ministros amanhã
O destaque do Plenário para amanhã (25) é a votação de pedido de autorização do Supremo para 
processar, por crime comum, o presidente da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha 
(Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral)

devido às condições climáticas 
semelhantes às do semiárido. 
Segundo o parecer do deputado 
Eros Biondini (Pros-MG), são 
acrescentados 81 municípios de 
Minas e dois do Espírito Santo 
na área da Sudene, podendo 
contar com recursos do Fundo 
Constitucional do Nordeste.

Hoje, também, às 19 horas, 

os parlamentares farão sessão 
do Congresso Nacional para 
analisar seis vetos presidenciais 
a projetos, além de 13 propostas 
abrindo créditos orçamentários 
adicionais ao Orçamento de 
2017. Entre os vetos destaca-se 
aquele imposto ao projeto que 
cria o Programa de Financia-
mento Preferencial às Institui-

ções Filantrópicas e Sem Fins 
Lucrativos (Pro-Santas Casas). 
O item vetado dispensava as 
instituições inadimplentes com 
a União de apresentarem cer-
tidão negativa de débitos para 
receber os valores de fi nancia-
mento do projeto. O governo 
argumenta que a dispensa viola 
a Constituição (Ag.Câmara).

Suspensão da Venezuela trouxe 
mais liberdade ao Mercosul

que formam o bloco. Segundo 
o ministro, desse total, foram 
superados 57 entraves. “Eram 
barreiras que não tinham se-
quer comprovação científi ca”, 
disse ele. Outro protocolo de 
cooperação, assinado em abril, 
garantiu mais proteção jurídica 
ao impedir que investidores de 
fora tenham vantagem em rela-
ção aos que compõem o bloco.

Outro assunto delicado, na 
opinião do ministro, são as 
barreiras técnico-sanitárias 
sobre os diferentes tipos de 
produtos. “É delicado, porque 
nem todos os países têm agên-
cias reguladoras como o Brasil, 
como Anvisa e Inmetro”, disse. 
Essas agências têm estruturas 
pesadas e demoram na resposta 
às demandas, com padroniza-

ções que podem demorar até 
10 anos.

A expectativa é que o acordo 
comercial entre o Mercosul e 
a União Europeia seja anun-
ciado em dezembro, segundo 
o embaixador Ronaldo Costa 
Filho,  diretor do Departamen-
to de Negociações Comerciais 
e Extraregionais. “A União 
Europeia tem grande inte-
resse em fi rmar o acordo. O 
compromisso é irreversível”, 
disse. Os dois blocos co-
merciais precisam delimitar 
claramente o que entrará na 
negociação antes do anúncio. 
“Temos que ter clareza sobre 
o que vai estar na mesa. Do 
nosso ponto de vista, a agricul-
tura, e dos europeus, os bens 
industriais”, declarou (ABr).

CPI do Senado diz que Previdência 
Social não tem défi cit

cidadão endividado desse país 
gostaria de poder acessar.

Ao contrário da maioria das 
CPIs, que, segundo Hélio José, 
ao fi nal costumam pedir o indi-
ciamento de pessoas, desta vez, 
o relatório é apenas propositi-
vo. Nesse sentido, sugere dois 
projetos e três propostas de 
emenda constitucional. Uma 
delas proíbe a aplicação da 
Desvinculação de Receitas da 
União às receitas da seguridade 
social. Instalada no fi m de abril, 

em pouco mais de seis meses, 
a CPI, presidida pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS), realizou 
26 audiências públicas e ouviu 
mais de 140 pessoas 

Após um pedido de vista cole-
tiva - mais tempo para analisar o 
parecer – o relatório precisa ser 
votado até o dia 6 de novembro, 
quando termina o prazo de fun-
cionamento da comissão. Antes 
da votação fi nal os membros da 
CPI podem sugerir mudanças 
no documento (ABr).

Prestação de contas 
sobre resultado de 

políticas educacionais
Também pode ocorrer a de-

terminação do cumprimento 
das obrigações constitucio-
nais e legais que estejam 
sendo violadas.  Em sua 
justificativa, o parlamentar 
mato-grossense afirmou que 
o modelo atual de fiscaliza-
ção tem como foco principal 
o controle da legalidade da 
política. “Tribunais de Con-
tas, Poderes legislativos, Mi-
nistério Público e Judiciário 
fiscalizam quase que exclusi-
vamente o cumprimento, das 
obrigações legais e constitu-
cionais para com a educação 
básica”, afirmou.

No entanto, o deputado con-
sidera esse sistema fi scal pouco 
efi ciente na área educacional. 
“As políticas de educação 
básica devem ter o foco nos 
resultados”, reiterou. Se o índi-
ce for menor que o anterior e, 
rejeitadas as contas, as conse-
quências seriam as já previstas 
na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. O governante também 
terá a obrigação de incluir, 
anualmente, em sua prestação 
de contas informações sobre 
o cumprimento de obrigações 
legais ou convencionais, a 
exemplo de convênios, ajus-
tes, termos de cooperação 
ou instrumentos congêneres 
celebrados entre a União, os 
Estados e os Municípios (ps-
dbnacamara).



Sempre que pergunto, 

em treinamento, quais 

são as línguas parecidas 

com a nossa, as 

respostas são: Espanhol. 

Italiano. Francês...

Respostas corretas: essas 
três línguas se parecem 
com o Português, e nem 

poderia ser diferente, uma vez 
que são da mesma “família”: 
todas provêm do berço comum, 
o Latim. Por isso, são chamadas 
de neolatinas. (Pertencem 
também a esse grupo, o Ro-
meno, o Catalão, o Galego e o 
Provençal).

Mas há OUTRAS línguas bem 
semelhantes ao Português.

Eis algumas delas: o Juridi-
quês, o Mediquês, o Economês, 
o Policiês e muitas outras. Um 
boletim em Policiês é algo mais 
ou menos assim: “O meliante 
abateu o desafeto, vibrando-
-lhe três violentos pontaços no 
abdômen. A seguir, evadiu-se 
em companhia de sua amásia, 
homiziando-se em local incerto 
e não sabido”.

Há um movimento atual 
muito forte, a partir do próprio 
Conselho Nacional de Justiça, 
no sentido de se eliminar ou 
pelo diminuir o uso do Ju-
ridiquês no ambiente geral 
dos operadores do Direito. 
Sem dúvida, será de grande 
valia, pois os termos usados 
por alguns profissionais dessa 
área são de doer. À guisa de 
ilustração, imagine-se o caso 
de um cidadão de poucas letras 
dirigindo-se a um advogado 
para pedir-lhe que o assista 
na venda que quer fazer de 
um imóvel de sua propriedade. 

O culto jurista lhe dirigirá 
esta singela pergunta: “E o 
senhor tem outorga uxória?” 
- Entre perplexo e assustado, 
o cliente dirá: “Eu acho que já 
tive isso, mas sarei! ”. Outorga 
uxória tem mesmo jeitão de 
doença – até contagiosa – mas 
significa apenas autorização 
da esposa! 

Mais complicado, sem dú-
vida, é o Mediquês. Basta ler 
uma bula de remédio para se 
ver quão grande é a distância 
que o separa do nosso idioma, 
causando sérios problemas 
de comunicação com pessoas 
não ligadas à área da saúde. O 
médico pergunta ao paciente 
se ele tem cefaleia. “Tenho não 
senhor. O que eu tenho mesmo 
é uma dor de cabeça danada! ” 
é a pronta resposta. 

No meu livro “Falar Bem é 
Bem Fácil” (esgotado), defen-
do a tese de que a mensagem é 
a ideia.  Assim, uma mensagem 
só é recebida pelo receptor 
quando ele consegue formar 
a ideia do que ela significa. 
Tanto isso é certo que quando 
alguém não consegue entender 
o sentido de uma comunicação, 
diz: “Não faço a menor ideia”! 
Para comprovar, conto uma 
história que ilustra bem essa 
realidade. 

Cidadão humilde do interior, 
acompanhado da mulher, vai 
à consulta médica. Após exa-
miná-lo, o médico diz: – “Bem, 
seu José, o que temos aqui é 
apenas uma intumescência 
da glândula prostática. Não 
será necessário procedermos 
à prostatectomia. O senhor 
apenas vai usar isto. ” E entrega 
um objeto ao paciente, que 
agradece e sai com a mulher. 
No corredor, volta-se para ele 
e indaga: – “Veia, cê intendeu 
o que o médico disse? ” – “Num 
faço a menor ideia”, responde 
ela. – “Intão vamo vortá!”  – 
“Dotô, que que é pra fazê com 
isto que o senhor deu pra nóis? 
” – “O senhor introduz esse 
supositório na extremidade 
retal. ” – “Sim sinhô, dotô, 
agardecido.” 

De novo no corredor, refaz a 

pergunta: – “E agora, veia, ce 
intendeu?” – “Nadica di nada!” 
– “intão, vamo vorta traveiz” 
“Por favor, dotô, dá pra expri-
car mais meior o que que nós 
tem que fazê com esse tar de 
positório?” – “O senhor... bem, 
o senhor aplica o supositório no 
orifício anal.” – “Ah! Sim sinhô, 
no orifício anal, tá certo!” – 
“Muié, e agora? Cê intendeu? 
Cê num é tão burra ansim, né?” 
–  “Inda num intendi nada não. 
Esse dotô fala muito cumprido. 
Vamo pedi pra ele falá mais 
curto!” – “Intão, vamo vorta 
di novo. ” 

– “Dotô, dá pru sinhô fala, 
ansim mais curtico, o que que é 
pra fazê com o tar de positório? 
” – “O senhor... o senhor... o 
introduz no ânus!” – “Introduz 
no ânus... sim sinhô, dotô, 
muito brigado”. – ”E agora, 
muié, intendeu? Ele falô bem 
curtico!” – ”Falô curtico, mai 
num falô a nossa língua! Cê tem 
que pedi pra ele falá qui nem 
qui nóis fala, senão nóis num 
entende, home!” – ”Então eu 
vô vortá a vortá”.

 – “Discurpe, dotô, mai 
num dá pro senhô falá qui 
nem qui nóis fala? Senão nóis 
num intende!”  Interrompido 
pela quarta vez, o médico 
finalmente se dá conta de que 
está falando em Mediquês, e o 
interlocutor não conhece essa 
língua. O que ele faz? Vai para 
o popular. Usa a linguagem de 
conhecimento do paciente. 
Diz-lhe, com todas as letras 
(que não colocarei aqui. E nem 
é necessário, porque vocês já 
fizeram a ideia...) : ”O senhor 
pega esse supositório e...” Aí 
o velhinho se volta para ele e 
diz candidamente: “Ói, dotô, eu 
bem que disse pra minha veia 
que o sinhô ia acaba ficando 
aborrecido com nóis...”

Em praticamente todas as 
áreas profissionais, criam-se 
formas próprias de falar, jar-
gões, códigos do domínio ape-
nas de quem pertence à catego-
ria. Isso facilita a comunicação 
interna, pois a simplifica, mas 
complica a externa! Alguns 
termos usados num segmento 
têm sentido totalmente diverso 
do uso fora dele. 

Um exemplo bem claro é o 
termo PRÊMIO. Na linguagem 
comum, é um ganho, algo que 
se recebe. No universo do 
seguro, porém, é o oposto: é o 
que se paga pela apólice garan-
tidora do bem segurado. Outro 
termo, SINISTRO, é aplicado 
a um dano em relação ao bem 
ou à pessoa segurada, e é algo 
negativo. Pra moçada aqui fora, 
entretanto, é algo muito “joia”, 
“da hora”, “legal pacas...”

Espero que este artigo seja 
considerado sinistro! Mas es-
pero que meu patrimônio não 
sofra nenhum... sinistro!

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 

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

Serviço: Livro “Mostrando a 
Língua”. Editora JBO. 163 pá-
ginas. Preço de capa: R$ 40,00. 
Valor especial de promoção: R$ 
30,00. Pedidos exclusivamente 
pelo site www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Línguas 
parecidas...
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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).

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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AUXÍLIO-DOENÇA DURANTE A EXPERIÊNCIA
Funcionário faltando 08 dias para encerrar o contrato de experiência, 
apresenta atestado de 12 dias, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA GESTANTE APRESENTA ATESTADO DE MAIS 
DE 15 DIAS, A EMPRESA PAGA APENAS OS 15 DIAS E O 
RESTANTE É COM O INSS?

Não se tratando de atestado para afastamento para parto, a empresa 
pagará os 15 dias iniciais, devendo a empregada ser afastada depois 
do 16º para perícia junto ao INSS para auxílio-doença.

DESCONTO DA MULTA DE TRÂNSITO NA FOLHA
Funcionário que utiliza veículo da empresa para exercer sua 
atividade e comete infração de transito pode ter essa multa des-
contada em folha de pagamento? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR MAIS DE UM FUNCIONÁRIO
Qual a multa para o MEI que contrata dois funcionários? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE PROIBIR O USO DO CELULAR NO HORÁRIO 
DE TRABALHO?

A liberdade de uso de “celular” ou “smartfones” no horário de 
trabalho dependerá do que foi estabelecido no momento da 
contratação ou que a empresa tenha instituído regulamento 
interno dispondo sobre o assunto, caso contrário, fica a critério 
do empregador instituir normas de procedimentos disciplinando 
o uso, a proibição ou restrição desses aparelhos.

EXERCENDO MAIS DE UMA FUNÇÃO
Qual o percentual legal para acumulo de função? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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3ª VC – Regional Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 
0205014-63.2009.8.26.0002. O Dr. Claudio Salvetti D’Angelo, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro 
Regional de Santo Amaro, do Estado de São Paulo, na forma da lei. Faz Saber a Hermogens da 
Silva Santos (CPF. 258.805.618-01 e RG. 1.319.570), que lhe foi proposta uma ação de Execução 
por parte de Aldenir Nilda Pucca (OAB/SP nº 31.770), para cobrança de R$ 6.880,25 (Abril/2009) 
referentes ao Contrato de Honorários Advocatícios, firmado entre as partes. Estando o executado em 
lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado. 
Na hipótese de pagamento sem oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% 
do valor atualizado do débito. No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária 
será reduzida pela metade. Caso não seja efetuado o pagamento, no prazo fixado, o oficial de justiça 
de imediato deverá efetuar a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 
tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Independentemente de penhora, depósito 
ou caução, o executado poderá opor-se à execução por meio de embargos, os quais serão oferecidos 
no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. No prazo para 
embargos, reconhecendo o crédito da exeqüente e comprovando o depósito de 30% do valor em 
execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 
pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%  ao 
mês.. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

5ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ISAURA FRANCO PARDI, 
REQUERIDO POR MARIA DA GRACA PARDI WALDERRAMA E OUTRO - PROCESSO 
Nº1002844-44.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Irineu Francisco da Silva, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 24/03/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de ISAURA FRANCO PARDI, 
CPF 669.965.208-78, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Jose Pardi 
Neto. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2017. 

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE JUCESP nº 35.300.318.005

Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única

Data, hora, local: 12.05.2017, 11hs, na sede, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensada. Presença: 100% das debêntures. Mesa: Presidente: Joana Guimarães do Rego Macedo, Secretário: Os-
valdo Rodrigues Souza. Deliberações aprovadas: (A) a alteração das Cláusulas 4.2.2, 4.2.2.1, 4.3.1 e 4.3.2 da Es-
critura de Emissão, que passam a vigorar com a seguinte redação: (i) Cláusula 4.2.2: “4.2.2. Juros Remuneratórios: As 
Debêntures farão jus a juros remuneratórios equivalentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas 
médias diárias dos Depósitos Inter  nanceiros-DI de um dia, denominadas “Taxas DI over extragrupo”, expressas na 
forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário 
disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobreta-
xa equivalente a (i) entre a Data de Emissão e o dia 15.05.2017, exclusive, 2,90% ao ano, base 252 Dias Úteis e (ii) en-
tre 15.05.2017, inclusive, e a Data de Vencimento, 3,00% ao ano (“Sobretaxa” e, em conjunto com a Taxa DI, “Remu-
neração”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável), 
a partir da Data de Integralização, ou da Data de Pagamento da Remuneração (conforme de  nido na Cláusula 4.4.1 
abaixo) imediatamente anterior, conforme aplicável, inclusive, até a data de seu efetivo pagamento, exclusive.” (ii) 
Cláusula 4.2.2.1: “4.2.2. (...) (i) “spread” = 2,9000 ou 3,0000, conforme aplicável; (...)” (iii) Cláusula 4.3.1: “4.3.1. Sem 
prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a amortização do Valor No-
minal Unitário das Debêntures terá período de carência de 30 meses a contar da Data de Emissão (“Período de Carên-
cia do Principal”). (iv) Cláusula 4.3.2: “4.3.2. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das 
Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Es-
critura de Emissão, o Valor Nominal Unitário será amortizado em parcelas trimestrais e consecutivas, a partir do térmi-
no do Período de Carência do Principal, sendo que o primeiro pagamento ocorrerá em 15.11.2017 e o último na Data 
de Vencimento, observados os seguintes percentuais de amortizações por período (cada um, um “Período de Amorti-
zação”): Datas de Amortização - Percentual do Valor Nominal Unitário: 15.11.2017 - 23,0769%; 15.02.2018 
- 7,6923%; 15.05.2018 - 7,6923%; 15.08.2018 - 7,6923%; 15.11.2018 - 7,6923%; 15.02.2019 - 7,6923%; 15.05.2019 
- 7,6923%; 15.08.2019 - 7,6923%; 15.11.2019 - 7,6923%; 15.02.2020 - 7,6923%; 15.05.2020 - 7,6924%. (B) a alte-
ração do anexo I do Contrato de Garantia, para refl etir os novos termos e condições das Obrigações Garantidas em ra-
zão das deliberações acima; e (C) autorização para que o Agente Fiduciário celebre, na qualidade de representante dos 
Debenturistas, em conjunto com a Companhia, todos os documentos que se façam necessários para efetivar as delibe-
rações aqui consubstanciadas, incluindo, sem limitação, o aditamento à Escritura de Emissão e o aditamento ao Con-
trato de Garantia Real, que deverão ser formalizados em até 10 dias a contar da presente data. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 12.05.2017. Joana Guimarães do Rego Macedo - Presidente, Osvaldo Rodrigues Souza - 
Secretário. Na qualidade de Debenturistas representando 100% das Debêntures em circulação: Banco Santander 
(Brasil) S.A. Ignacio Lorenzo - Managing Director, Adriana Mollo - Superintendente. Na qualidade de Agente Fiduciá-
rio: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Marco Aurélio Machado Ferreira - Diretor. 
Na qualidade de emissora das Debêntures: Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA, Nome: Marcelo Ba-
tista Gomes, Cargo: Diretor Presidente; Nome: Osvaldo Rodrigues Souza, Cargo: Diretor Administrativo Financeiro. JU-
CESP nº 473.972/17-7 em 11.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC 2015

2015
Lucro Líquido do Exercício -
Atividade Operacional -
(+) Aporte de Capital pelos Sócios / Emissão de Ações 2.176.304,53 
Atividade de Financiamento 2.176.304,53 
(-) Aquisição de Novos Negócios e Empresas (2.176.304,53)
Atividade de Investimento (2.176.304,53) 
Caixa Gerado no Período -
(+) Saldo Anterior de Caixa ou Equivalente 100,00 
Saldo Atual de Caixa ou Equivalente 100,00

ER41 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 21.564.179/0001-80
Demonstrações Contábeis

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 - (Em milhares de Reais)

Ativo 2015 2014
Ativo 2.176.404,53 -
Ativo Circulante 100,00 -
Disponibilidades 100,00 -
Caixa 100,00 -
Ativo não Circulante 2.176.304,53 -
Investimentos 2.176.304,53 -
Participações Societárias 2.176.304,53 -
Total do Ativo 2.176.404,53 -

Passivo 2015 2014
Passivo 2.176.404,53 -
Passivo Circulante - -
Passivo não Circulante - -
Patrimônio Líquido 2.176.404,53 -
Capital Social 2.176.404,53 -
Quotistas no País 100,00 -
Quotas de Capital Próprio 2.176.304,53 -
Total do Passivo 2.176.404,53 -

Fabricio Tadeu Palopoli - Diretor Egleice C. R. Petrarca - Contadora - CRC: 1SP189943/O-0

Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC 2016

2016
Lucro Líquido do Exercício -
Atividade Operacional -
(+) Aporte de Capital pelos Sócios / Emissão de Ações 1.730.408,60 
Atividade de Financiamento 1.730.408,60 
(-) Aquisição de Novos Negócios e Empresas (1.730.408,60)
Atividade de Investimento (1.730.408,60) 
Caixa Gerado no Período -
(+) Saldo Anterior de Caixa ou Equivalente 100,00 
Saldo Atual de Caixa ou Equivalente 100,00

ER41 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 21.564.179/0001-80
Demonstrações Contábeis

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de Reais)

Ativo 2016 2015
Ativo 3.906.813,13 2.176.404,53
Ativo Circulante 100,00 100,00
Disponibilidades 100,00 100,00
Caixa 100,00 100,00
Ativo não Circulante 3.906.713,13 2.176.304,53
Investimentos 3.906.713,13 2.176.304,53
Participações Societárias 3.906.713,13 2.176.304,53
Total do Ativo 3.906.813,13 2.176.404,53

Passivo 2016 2015
Passivo 3.906.813,13 2.176.404,53
Passivo Circulante - -
Passivo não Circulante - -
Patrimônio Líquido 3.906.813,13 2.176.404,53
Capital Social 3.906.813,13 2.176.404,53
Quotistas no País 100,00 100,00
Quotas de Capital Próprio 3.906.713,13 2.176.304,53
Total do Passivo 3.906.813,13 2.176.404,53

Fabricio Tadeu Palopoli - Diretor Egleice C. R. Petrarca - Contadora - CRC: 1SP189943/O-0

34ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1068364-
13.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
AMORA PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ. Nº 14.436.180/0001-63, na pessoa de 
seu representante legal, que APC PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, ajuizou-lhe uma 
ação de Execução, para cobrança de R$ 3.255.958,25 (Julho/2014), oriundos do não cumprimento 
do Instrumento de Contragarantia, onde a executada era contra garantidora, do Contrato firmado 
junto a Êxito Importadora e Exportadora S.A. Estando a executada 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 exeqüente, 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, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora 
de bens e sua avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0067954-
09.2013.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, da 
Comarca de São Paulo, Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
BALAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ. 29.215.575/0001-26, na pessoa de seu representante 
legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de CLIPPER – MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA, objetivando seja a mesma julgada procedente com a expedição de 
ofício ao DETRAN para a baixa do gravame/bloqueio efetuada pela Ré no Caminhão EUS 2053, cor 
branca, chassis n. LEFYECG25BHN20584, ano 2011, RENAVAM 474591344, possibilitando a 
circulação do veículo pela Requerente, sob pena de multa diária, bem como, a condenação da ré ao 
pagamento de indenização pelos danos morais causados, custas processuais, honorários 
advocatícios e demais cominações legais. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação 
por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, apresente contestação. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 12 de julho de 2017 

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FÁBIO RIBEIRO LEITE JUNQUEIRA FRANCO,
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1981, residente 

de Pola Ribeiro Leite Junqueira Franco. A pretendente: CAROLINA CORONA BRANCO, 

de Almeida Branco e de Débora Corona Branco.

O pretendente: JOSÉ MANOEL DE AGUIRRE NETO,
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1955, residente e 

Helena Pacheco de Aguirre. A pretendente: DANIELA SABINO DE FREITAS,
designer de interiores, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-

de Angilberto Baptista Sabino de Freitas e de Maria Coeli Dias da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

“Na fase não vinculante, os poten-
ciais compradores têm a opção 
de apresentar a primeira oferta 

pelo projeto, conhecida como oferta não 
vinculante, já que a proposta ainda não 
traz um compromisso formal de compra. 
Pode haver desistência sem ônus ou pena-
lidade”, esclarece o comunicado da estatal 
ao mercado.

Nesta etapa do projeto, os interessados 
habilitados na fase anterior receberão 
um memorando descritivo contendo 
informações mais detalhadas sobre o 
ativo em questão, além de instruções 
sobre o processo de desinvestimento, 
incluindo as orientações para elaboração 
e envio das propostas não vinculantes. 
A Petrobras esclarece, ainda, que a 
presente divulgação ao mercado está 
“em consonância com a sistemática para 
desinvestimentos da Petrobras e está 
alinhada às orientações do Tribunal de 
Contas da União (TCU)”.

A Transportadora Associada de Gás 
(TAG) foi criada pela Petrobras com o 
objetivo de atuar no segmento de trans-
porte e armazenagem de gás natural 
por meio de gasodutos, terminais ou 
embarcações, próprios ou de terceiros, 
tendo como sua atividade principal o 
transporte dutoviário de gás no país. A 
TAG é proprietária e gestora de impor-
tante parcela dos ativos de transporte de 

Capacidade de movimentação de gás natural de cerca de 75 milhões metros cúbicos por dia.

Petrobras anuncia venda de 90% da 
participação em transportadora de gás
A Petrobras anunciou ontem (23) o início da fase não vinculante do processo de alienação de 90% de sua 
participação acionária na Transportadora Associada de Gás (TAG), como parte do plano de desinvestimentos 
de alguns de seus ativos

gás natural, distribuídos entre as regiões 
Norte, Nordeste e Sudeste, e dispõe de 
uma capacidade firme contratada de 
movimentação de gás natural de cerca 
de 75 milhões metros cúbicos por dia, 
voltada para o mercado. 

Com sede no Rio de Janeiro, possui 
gasodutos em diversos estados do Brasil, 
com aproximadamente 6,5 mil quilômetros 
de extensão, por onde disponibiliza o gás 

natural para termelétricas e distribuidoras 
de gás natural.

A venda dos ativos da Petrobras no Brasil 
e no exterior faz parte do programa de de-
sinvestimento da companhia, com o objetivo 
de levantar cerca de US$ 20 bilhões até o 
final do próximo ano. Envolveu operações 
na América Latina, inclusive a totalidade das 
participações da estatal na Petrobras Argen-
tina e também na Petrobras Chile (ABr).
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Especial

Luciano Nascimento/Agência Brasil

Segundo o estudo “Transporte Rodoviário de Carga 
(TRC): características estruturais e a crise atual” o 
aumento no número de transportadores, tanto de 

autônomos quanto de empresas, levou ao acirramento da 
concorrência, resultando em grande ociosidade na frota de 
caminhões e a consequente diminuição do preço do frete.

Atualmente, o setor tem 188 mil empresas de transpor-
te de carga, cuja frota atinge 1,3 milhão de veículos. Elas 
dividem o mercado com 919 mil transportadores autô-
nomos de carga (TACs), com uma frota de 1,1 milhão de 
veículos, e 400 cooperativas de transporte rodoviário de 
cargas (CTC), com frota de 18,8 mil veículos. Apesar de 
os dados mais recentes indicarem redução no número de 
veículos parados nos últimos três semestres, diminuindo de 
65,4%,no primeiro semestre de 2016, para 52,8% ao fi nal 
do ano passado e 38,7% no primeiro semestre de 2017, o 
percentual ainda é alto.

De acordo com o especialista em políticas e indústria da 
CNI, Matheus de Castro, no caso do transporte de cargas, 
setor normalmente competitivo, a redução do preço do 
frete funciona como instrumento de concorrência entre 
as empresas, mas não tem o efeito de gerar um aumento 
signifi cativo da demanda do mercado. Segundo Castro, em 
um cenário normal, as fl utuações de preço tendem a resta-
belecer o equilíbrio entre oferta e demanda nesse mercado, 
mas o desequilíbrio foi acentuado pela crise econômica que 
gerou uma diminuição no volume de carga transportada.

“A gente observou que nos últimos anos houve uma queda 
muito acentuada da demanda por serviços de transporte, 
em decorrência da crise econômica, enquanto ocorreu uma 
expansão acelerada do lado da oferta, da disponibilidade 
de serviços de transporte, gerando uma situação em que 
mesmo com a queda da demanda, o mercado não se auto-
ajustava”, disse Castro.

Pesquisa feita pela Associação Nacional do Transporte 
de Cargas e Logística (NTC & Logística), em parceria com 
a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 
mostra que, entre o fi m do ano passado e o primeiro se-
mestre deste ano, cresceu de 72% para 79% o número de 
empresas que receberam pagamento pelo frete abaixo do 
custo. Já as que não aumentaram ou deram desconto no 
frete passaram de 90% para 91%.

De acordo com Castro, apesar de a concorrência provocar 
redução acentuada dos fretes, a crise não se traduz na elimi-
nação de empresas, uma vez que as transportadoras menos 
efi cientes permanecem no mercado, operando de forma 
precária. Esse cenário, de manutenção do preço dos fretes 
abaixo do preço de custo, é mais frequente nos mercados 
mais competitivos, devido à existência de transportadores 
dispostos a aceitar fretes signifi cativamente mais baixos do 
que os vigentes no mercado. Ele observa ainda que apesar 
de as empresas responderem pela maior parcela de oferta 
no setor (53%), o “estrangulamento” no preço do frete é 
mais forte entre os transportadores autônomos. “Os preços 
praticados por determinados caminhoneiros não cobrem 
nem o custo de operação. E nosso interesse é ter um preço 
de frete compatível com o mercado e a demanda”, disse.

Regulação e fi scalização
A Confederação defende maior fi scalização sobre a ati-

vidade como uma possível solução para o impasse. “Não 
se trata de determinar a inspeção anual de toda a frota de 
veículos comerciais, o que inviabilizaria o procedimento ou 
o tornaria mera formalidade, mas sim estabelecer perio-

Com frete rodoviário abaixo do custo, 
CNI defende fi scalização para evitar crise
A falta de maior fi scalização nas rodovias pode afetar ainda mais a crise no setor de transporte de cargas, que 
já sofre com o preço do frete abaixo do custo operacional, mostra estudo inédito da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) ao qual a Agência Brasil teve acesso.

A frota de transporte rodoviário de cargas teve uma ociosidade
de 38,7% no primeiro semestre.
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Atualmente, o setor tem 188 mil empresas de transporte de carga, 
cuja frota atinge 1,3 milhão de veículos.
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dicidades diferenciadas, com intervalos decrescentes de 
acordo com a idade do veículo”, destaca o estudo. Entre as 
medidas que podem contribuir estão o aumento da verifi -
cação do peso dos caminhões, o combate à sonegação de 
impostos e a implantação da inspeção técnica de veículos, 
com cancelamento da inscrição no Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) do veículo 
não aprovado na inspeção .

“Daí a gente fala em fi scalização, pois enquanto o governo 
não implementa, de fato, diversas normas já previstas, ele 
acaba benefi ciando os infratores. Caminhoneiros que não 
deveriam estar no mercado ofertando serviços de transporte 
porque eles não estão cumprindo a lei”, disse Castro. Para 
o especialista, a maior fi scalização tem que valer tanto para 
as empresas quanto para os autônomos. “Quando a gente 
analisa a idade média dos caminhões que estão trafegando, 
que é uma idade muito elevada, vê que se a inspeção tivesse 
ocorrendo de maneira efi ciente, teríamos uma quantidade 
menor de veículos infratores trafegando”, disse.

De acordo com o estudo, a inexistência de barreiras à 
entrada no mercado e a ampla possibilidade de recuperação 
dos investimentos realizados limitam a margem de lucro 
das empresas e difi cultam a eliminação de operadores 
inefi cientes. “É exatamente a inefi cácia dos mecanismos 
de mercado que impede que os transportadores menos 
efi cientes e que não obedecem a legislação sejam elimi-
nados”, diz o trabalho.

O estudo da CNI descarta a necessidade de uma inter-
venção do governo no setor, mas observa que o Estado 
tem um papel de regulador importante. De acordo com 
os dados mais recentes sobre o setor de transporte de 
carga, 582 mil caminhões têm idade superior a 20 anos. 
A frota das empresas transportadoras de carga (ETCs) 
tem, em média, 10,3 anos, enquanto a dos transportadores 

autônomos de cargas (TACs) 
tem média de 18 anos. “Isso 
causa impacto na atividade 
dos transportadores autô-
nomos, benefi ciando os que 
estão atuando de maneira 
correta e acabam sendo 
prejudicados também por 
caminhoneiros de empresa 
que não cumprem as regras”, 
acrescentou.

Outro lado
Responsável pela fi scali-

zação dos veículos, a ANTT 
disse que as difi culdades 
econômicas têm provocado 
ajustes em várias esferas 
de atuação governamental, 
com o contingenciamento 
de recursos. “A ANTT tem 
efetuado esforços para que 
os contingenciamentos não 
afetem as ações fi scalizató-
rias de sua competência”, 
disse a assessoria. A agência 
ressaltou que tem mantido a 
frequência de ações de sua 

competência e “está aprimorando os mecanismos de mo-
nitoramento eletrônico, visando ao aumento da efi ciência 
da fi scalização.”

Ainda de acordo com a agência reguladora, no que diz 
respeito ao cadastramento de veículos de cargas, está 
em avanço a implantação de pórticos eletrônicos para a 
leitura da Tag, uma espécie de chip eletrônico associado à 
identifi cação do veículo e do transportador, que transmite 
dados para a ANTT por meio das antenas instaladas nas 
rodovias que coletam as informações.

“A ANTT está executando o Projeto Canal Verde Brasil, 
que tem como um dos serviços agregados a implantação de 
pórticos  nos principais eixos rodoviários. Esses pórticos 
dispõem de equipamentos de leitura de placas veiculares 
e de rádiofrequência para leitura das Tags,  que serão ins-
taladas, neste primeiro momento, nos veículos de carga. A 
rede de monitoramento implantada pela ANTT possibilitará 
a execução da fi scalização do transporte de carga de forma 
eletrônica, aumentando, consideravelmente, a efi ciência 
das ações da agência.”



News@TI
Curso em Campinas discute qualidade 
tecnológica da farinha de trigo

@O curso sobre “Avaliação da Qualidade Tecnológica da Farinha 
de Trigo” será realizado nos dias 28 e 29 de novembro, na 

Cereal Chocotec, em Campinas, das 8h45 às 17h30. A iniciativa é 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo por meio do Instituto de Tecnologia dos Alimentos (Ital). 
O objetivo é orientar sobre a qualidade tecnológica da farinha de 
trigo como determinante nas características fi nais do produto (pão, 
biscoitos, bolos e/ou massas). Serão discutidos conceitos e fatores 
de qualidade da farinha de trigo, com ênfase nos parâmetros de 
avaliação e como é realizada a leitura e a interpretação dos resul-
tados destas análises. As inscrições deverão ser realizadas clicando 
aqui e custam R$ 1.400 até o dia 8 de novembro e R$ 1.500 até o 
dia 20 de novembro. Mais informações pelo e-mail: eventoscch@
ital.sp.gov.br ou pelo telefone: (19) 3743-1964. 

Líder global de Comunicações Unifi cadas 
em nuvem com 49% de market share

@A BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT), líder global em softwares 
de Comunicações Unifi cadas em nuvem (UCaaS) e colaboração 

para Contact Centers (CCaaS), foi considerada líder global de acordo 
com a Synergy Research Group – especialista em pesquisas e estudos 
do setor. No último relatório divulgado pela empresa, a BroadSoft já 
detinha a liderança de mercado, porém sua porcentagem de mercado 
subiu de 42,6% (2016) para 49,4% (2017), crescimento signifi cativo 
em termos de negócio e tecnologia. A BroadSoft também manteve sua 
liderança no mercado na entrega de novas de Comunicações Unifi cadas 
em nuvem com 45% de market share; esta parcela é três vezes maior 
do que o próximo concorrente mais próximo. De acordo com um rela-
tório recente do Gartner, as licenças de telefonia baseadas na nuvem 
(UCaaS) terão um aumento de 17.9% até o fi m de 2017, enquanto o 
número de ramais instalados com a tecnologia tradicional diminuirá 
cerca de 5.2% no mesmo período. O mesmo relatório prevê ainda que 
até 2020 o número de ramais e comunicações corporativas instaladas 
em nuvem serão maiores que ramais tradicionais (www.BroadSoft.com).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br

T : 3106-4171

São Paulo, terça-feira, 24 de outubro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Recentemente, 

os prazos para a 

obrigatoriedade do 

CEST foram alterados. 

Para os que não estão 

familiarizados com o 

termo, CEST quer dizer 

Código Especifi cador da 

Substituição Tributária. 

Ele foi instituído 

pela NT 2015.003, do 

Ministério da Fazenda, 

e seu intuito é facilitar 

a identifi cação de bens 

passíveis de substituição 

tributária

Cada estado brasileiro é 
livre para determinar, 
ou não, se um produto 

é passível de substituição 
tributária, porém sempre que 
houver incidência de ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços), sobre 
aquele produto, o CEST deve 
ser informado na NF-e (Nota 
Fiscal Eletrônica).

A mudança no prazo é a 
de que a partir de outubro, o 
código se tornou obrigatório 
para todo comércio atacadista 
e, em abril de 2018, ele passa 
a ser obrigatório para todo 
comércio varejista, completan-
do a fase de implementação. 
Todas as empresas que prati-
cam comércio no Brasil serão 
obrigadas a informar o CEST 
nas transações.

Porém, como isso funciona? 
Muitos não entendem bem a 
proposta dessa implementação 
fragmentada das documen-
tações eletrônicas e todas as 
suas mudanças. O caso é que 
a lógica funciona de forma a 
melhor atender a quem irá emi-
tir os documentos eletrônicos. 
Quando se falava de NF-e, uma 
das maiores preocupações era 
a disponibilidade regional de 
equipamento e profi ssionais 
que pudessem atender às 
exigências.

Porém, isso está mais ligado 
à cadeia de produção do que ao 
regionalismo. Sendo essa uma 
mudança na NF-e, é natural 
que a lógica da alteração do 
CEST se baseie na lógica de 
implementação da própria 
nota. Assim sendo, a parte 
mais baixa da cadeia produtiva 
começa a mudança primeiro - a 
indústria, que já teve a obri-
gação implementada mais no 
começo de 2017.

Quando a mudança começa 
na indústria é mais fácil para 

a organização geral da mu-
dança, sobretudo, porque são 
empresas maiores, com maior 
contingente de profi ssionais 
aptos a lidar com a alteração, 
fornecendo um modelo a ser 
seguido pelo comerciante.

Em seguida o atacadista, de 
comércios maiores, começa a 
lidar com a alteração, e por 
fi m, o comerciante, que pode 
ser do maior vendedor de um 
produto, até o comerciante de 
bairro, que normalmente é uma 
pessoa mais simples e com mui-
to menos recursos. Inclusive, a 
extensão do prazo foi um pe-
dido da Associação Comercial 
de São Paulo e da Associação 
Brasileira de Automação para 
o Comércio, instituições que 
representam esses micro e 
pequenos empreendedores.

Na verdade, a posição das as-
sociações é interessante, pois 
leva em conta que os custos 
de mudança e implementação 
tem peso maior no comerciante 
menor e, para investir, ele pre-
cisa de mais tempo, sem contar 
que eles estão sempre mais 
expostos a fi scalizações e um 
enquadramento errado teria 
maior efeito em suas receitas.

Essas mudanças tornam 
imperativo que os sistemas de 
emissão sejam automáticos, 
e isso também tem custo. É 
progresso, mas saber respeitar 
a possibilidade de seguir os 
grandes é um valor interes-
sante e que é considerado pelo 
governo.

Acho importante poder co-
mentar a respeito, pois muito já 
ouvi sobre “implementar tudo 
de uma vez”  ou mesmo sobre 
“obrigar uma mudança a quem 
não pode arcar com ela”. O caso 
é que essa é uma necessidade 
dos padrões de comércio da 
época em que vivemos. Ao 
menos é possível notar lógica 
e cuidado no processo.

O que não é possível é lidar 
com tantas transações e dados 
que asseguram um comércio 
honesto, sem essas mudanças. 
Mudando o “como é feito”, é 
mais simples que a mudança 
seja realizada de forma positiva 
e correta.  Os benefícios são 
sempre altos, e quando feito 
da maneira correta, é melhor 
ainda, pois o comerciante, do 
pequeno ao grande, só tem a 
ganhar. Entender o processo 
ajuda a entender os planos 
gerais, se programar, e por 
fi m, evitar os problemas que 
poderiam ocorrer.

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

VARITUS BRASIL.

CEST: como funcionam 
os prazos de obrigação 

e implementação 
na documentação 

eletrônica
Adão Lopes (*)

Mark Silnes (*)

Ainda assim, tenho encontrado no mercado cinco argu-
mentações sobre por que não atualizar a infraestrutura 
térmica do data center.

1. Não está no meu orçamento.

Orçamento é a razão número um pela qual um cliente não considera 
atualizar seus equipamentos térmicos. Mas existem opções melho-
res do que usar dinheiro do orçamento. Financiar equipamentos, 
por exemplo. Na verdade, aproximadamente 70% das empresas 
fi nanciam equipamentos. Por que não fi nanciar a instalação de 
modernização térmica? Estas iniciativas apresentam um retorno 
de investimento (ROI) com economias operacionais superiores 
aos custos de fi nanciamento.  Você pode fi nanciar a modernização 
com seu orçamento operacional, distribuir as parcelas ao longo do 
tempo, poupar dinheiro e preservar linhas de crédito. Isso permite 
que as economias cubram mais do que o custo da modernização.

Outra opção a se considerar é que a modernização para um 
Propulsor de Velocidade Variável (VSD) paga-se em dois anos 
ou menos. Para cada 20% de diminuição de velocidade em ven-
tiladores, você consegue economizar aproximadamente 50% 
em consumo de energia. Isso pode gerar economia na casa dos 
milhares de reais anualmente. Acrescente o rápido retorno à 
redução com gasto com energia e você terá seu dinheiro de volta 
mais rapidamente ainda.

2. Não posso desligar meus equipamentos.

Na Vertiv, todas as modernizações instaladas para equipamentos 
VSD e ventiladores eletronicamente comutados (EC) são ligadas ao 
controle da unidade. Isso signifi ca que a refrigeração e o controle 
de velocidade operam juntos para fornecer o melhor resultado e 
vão sempre trabalhar juntos para manter o controle térmico. Estas 
melhorias podem ser feitas rapidamente por profi ssionais e requerem 
paralisação mínima para qualquer unidade específi ca. Refrigeração 
de backup também pode ser usada quando for preciso, mas não é 
necessária para se completar a modernização de um equipamento.  

 
3. Eu não tenho tempo de avaliar a mudança ou 

escolher as opções e confi gurações corretas.

Você provavelmente não tem tempo de avaliar as várias soluções 
disponíveis, examinar os descontos ou a efi ciência energética 
dessas soluções, e está muito ocupado com as operações do 
dia-a-dia do data center. Nós entendemos e sabemos o quanto 
seu tempo é valioso. 

Um consultor pode ajudá-lo com todas essas preocupações. Ele 
pode fornecer toda a informação e explicação, desenvolver uma 

Os 5 mitos sobre a modernização 
térmica do data center

Melhorias em performance e efi ciência energética permanecem como temas relevantes no mundo do 
data center. Muitos gestores estão, neste exato momento, desenvolvendo uma análise ou estudo de 
ROI sobre essa área

análise de ROI de cada solução e ajudá-lo a criar um pacote para 
aprovação da alta gestão. Os melhores fornecedores desta área 
contam, ainda, com engenheiros de aplicação para ajudar com 
qualquer questão técnica. Esses profi ssionais irão lhe fornecer 
todo o suporte necessário durante a fase de aprovação do pro-
jeto. As empresas líderes do setor também instalam o produto 
e administram o projeto até sua conclusão – o objetivo dessas 
iniciativas é minimizar esforços de sua parte. 

4. Não estou convencido que isto realmente funciona. 

Há economia real de energia?

Sim! VSDs têm sido usados em sistemas circuladores de ar e 
aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) há muitos 
anos, com performance e economia comprovados. Na verdade, 
a QTS Realty Trust, um fornecedor líder em data centers cus-
tomizados, colocation e de serviços gerenciados e de nuvem, 
é um grande exemplo de como é possível alcançar metas de 
efi ciência. A QTS queria agregar funcionalidades avançadas de 
monitoramento a seu data center e gerar um retorno total de 
seus investimentos em 2,5 anos. A Vertiv instalou ventiladores 
EC e sistemas controladores Liebert iCOM™ em 64 unidades 
de refrigeração, além de sensores wireless para monitorar as 
melhorias na refrigeração. Os resultados excederam as expecta-
tivas da QTS. A empresa recebeu um desconto de US$150.000, 
economizando inicialmente US$12.000 por mês em gastos com 
energia, reduzindo sua emissão de carbono e melhorando sua 
Power Usage Effectiveness (PUE) em 0.16. Leia aqui o estudo 
de caso completo. 

5. Preciso integrar essas inovações com o Sistema de 

Gerenciamento Predial (BMS).

Não se preocupe, as modernizações mais recentes têm controles 
simples para conexão com seu BMS ou com a nuvem, e podem 
fornecer mais detalhes do que nunca. Você encontrará  maneiras 
de se comunicar com as unidades, mais ferramentas para tornar o 
trabalho mais simples e ajudá-lo na escolha dos melhores métodos 
e ferramentas para suas necessidades específi cas. Basicamente, 
a ideia é tornar a integração com BMS simples e indolor, com 
acesso fácil à informação que você precisa.  

A modernização de sistemas térmicos economiza energia em 
até 76%. Além de melhorias em proteção, ela fornece economia 
signifi cativa com rápido ROI.

Se você quiser saber mais sobre opções de modernização tér-
mica, consulte nosso eBook de efi ciência de energia.

(*) É gerente de marketing da Vertiv Services.

O Machine Learning (do in-
glês, Máquinas Aprendendo) 
foi criado para auxiliar a iden-
tifi car como é o comportamen-
to de um usuário, auxiliando 
a formar perfi s para serem 
explorados com ações de ma-
rketing. Esta prática já é muito 
utilizada no mercado online, 
no qual, quando acessamos 
um determinado anúncio, as 
próximas propagandas dire-
cionadas são sobre o assunto 
que fi zemos uma busca anterior. Neste caso, os computadores 
analisam e “aprendem” o perfi l do usuário, indicando melhores 
preços, produtos de mais qualidade, entre outros. 

O uso ininterrupto dos usuários via dispositivos móveis utili-
zando a localização real (GPS), junto a diferentes informações, 
como as postadas em redes sociais de fotos e as disponibilizadas 
em comentários em portais web, começam a traçar diversos 
perfi s de usuários, não somente para pesquisa de mercado e 
usos de marketing, mas também para modelagem de aplica-
ções, melhor desenvolvimento de websites, melhoria no uso 
de recursos, BI (Business Inteligence) com os dados retirados, 
venda de informações etc. 

Estas máquinas que trabalham no modo “learning” podem 
tratar dados de maneira independente e, quando qualquer 
informação que for interceptada, lida e normalizada para o uso 
da inteligência artifi cial, pode haver mutação e trazer retornos 
absurdos. Existem diversos usos para este tipo de dado, incluin-
do análise preditiva com informações históricas, descrição de 
pessoas via hábitos, detecção de doenças por perfi l de usuário, 
entre outros. Sem dúvida, existe um grande mercado a ser 
trabalhado para este tipo de leitura. 

Uma evolução que causou preocupação em uma empresa de 
grande porte no mercado foi o machine learning evoluir tanto 
que chegou ao ponto de entendimento do comportamento e 
reações do ser humano, além de sons de animais, músicas, detec-

ção de rosto, criptografi a não 
automática de arquivos para 
evitar a leitura de seres huma-
nos, criação de protocolos de 
comunicação automatizados 
de máquina, melhorando os 
protocolos criados por seres 
humanos, entre outros. Esse 
aprendizado trouxe, assim, a 
ideia mais perigosa já tratada 
até em fi lmes: as máquinas 
se rebelam contra o homem. 
O Facebook desligou alguns 

servidores que criaram seu próprio método de comunicação 
para evitar o entendimento de outras máquinas e até do ser 
humano. Isto preocupa você?

Este acesso ou bloqueio de alguma informação pode ser feito 
pelo próprio Machine Learning, que monitora a política de se-
gurança de acesso. No caso de um comportamento de ataque, 
por exemplo, o machine learning identifi ca a conduta fora do 
padrão e pode ou não derrubar o atacante, dependendo da 
política de segurança implementada.

A tecnologia e a segurança vêm para suportar o negócio, 
prevenindo ameaças para evitar problemas futuros e, ou, 
recorrentes. Toda máquina precisa de um fl uxo completo de 
acompanhamento, desde o básico, com analistas juniores, até 
os especialistas, com o executivo de negócio, que poderão veri-
fi car se, de fato, o aprendizado está sendo benéfi co ao negócio. 

Além disso, um ataque sempre vai ter uma porta de entrada e 
as ferramentas preditivas identifi cam ações fora da normalidade 
antes de um sequestro de dados, por exemplo, propondo uma 
evolução na maturidade da segurança. Somente comprar uma 
solução não adianta. É preciso ter capacitação e visão como 
um todo para chegar ao benefício da ferramenta, inclusive com 
possíveis customizações.

(Fonte: Rafael Bissi é gerente de produtos de segurança e novas Tecnologias 
da SONDA, maior companhia latino-americana de soluções e serviços de 

tecnologia).

A evolução do Machine Learning



Serviço: Teatro Municipal Da Moo-
ca Arthur Azevedo, Av. Paes de Barros, 
955, Mooca, tel. 2605-8007. Sextas e 
sábados às 21h e aos domingos às 
19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). 
Até 26/11.
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça é o sexto dia da lunação. Lua em Sagitário fi ca fora de curso a tarde até ingressar em Capricórnio a noite. A Lua 

faz um aspecto negativo com Saturno que pode trazer cobranças e desânimo. O melhor será cumprir os compromissos, indo 

até o fi m. De tarde será possível ter ótimas ideias. Mercúrio em bom aspecto com Netuno aumenta a intuição. Às 14h46 a 

Lua forma um aspecto positivo com Urano que pode trazer boas surpresas e logo em seguida a Lua fi ca fora de curso, o que 

pode deixar a tarde um pouco imprevisível e ingressa em Capricórnio às 22h13. É importante estar aberto aos imprevistos 

e a mudanças de planos. A Lua em mau aspecto com Marte tende a deixar o sono agitado.
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Com a Lua em Capricórnio a noite 
aumenta a impaciência, fazendo com 
que os detalhes sejam negligencia-
dos. Livre-se do que não lhe serve 
mais em sua vida de forma decisiva 
neste feriado. No amor, diante das 
difi culdades aumento da ansiedade e 
possibilidade de grande insatisfação. 
94/394 – Vermelho.

Na vida a dois as surpresas causam 
efeito muito favorável ao relacio-
namento. O desejo por alimento 
aumenta e a preguiça também. Diga 
abertamente dos seus sentimentos 
demonstre seu otimismo. Pode de-
dicar-se mais ao trabalho, mostrando 
sua competência. 55/355 – Azul.

Precisa saber o que quer neste 
fi nal de mês Momentos agradáveis 
com amigos e a pessoa amada. Terá 
defi nição de sua vida, porém evite a 
dualidade e a falsidade, defeitos de 
seu signo. O dia não traz felicidade 
nas relações amorosas, mas dá bons 
lucros e êxito no trabalho 24/824 – 
Amarelo.

O momento é bom para dar dimensão 
maior ao seu trabalho, mas dentro da 
realidade. É preciso fazer tudo com 
calma e evitar gente chata. Precisa 
fazer as concessões necessárias 
diante das difi culdades. Terá muito 
segurança, e harmonia em seu lar. 
67/167 – Branco.

Dê continuidade às melhorias que 
estão sendo feitas em sua vida. Muita 
afetividade e à índole correta torna 
nossos relacionamentos mais francos 
e realistas. Aproxime-se das pessoas 
amigas e volte-se às suas raízes, 
permanecendo mais tempo perto dos 
pais, fi lhos e irmãos. 98/598 – Branco.

Boa comunicação com a família. 
Precisa usar de organização e uma 
maneira mais prática de agir, para 
tudo melhorar. O relacionamento 
sexual pode trazer muito prazer 
durante esta semana, tendo muita 
satisfação e alegrias na intimidade 
a dois. 56/456 – Verde. 

Lua faz um aspecto negativo com 
Saturno que pode trazer cobranças 
e desânimo. O melhor será cumprir 
os compromissos, indo até o fi m. 
Precisa reconhecer o valor do que 
conquistou. A Lua em Capricórnio a 
noite gera aumento da ansiedade e 
possibilidade de grande insatisfação. 
57/457 – Verde.

Com a Lua em Capricórnio a noite 
aumenta a impaciência, fazendo 
com que os detalhes sejam ne-
gligenciados. Use a força do seu 
pensamento positivo, alterando 
seu modo de pensar. O melhor será 
cumprir os compromissos, indo até o 
fi m. De tarde será possível ter ótimas 
ideias. 57/657 – Azul. 

Use de boas intenções e faça só coisa 
que o agrade, e que aumente os seus 
lucros. Pode alcançar uma posição 
fi nanceira melhor se usar uma ati-
tude positiva até o fi nal da semana. 
Caprichos e sentimentos pessimistas 
podem obstruir sua felicidade, por 
isso evite-os. 54/854 – Marrom.

Pode estar descontente com os 
resultados esperados. Mantenha a 
calma ao lidar com suas emoções 
e desejos mais íntimos. Neste dia 
será bom evitar rompantes ou tomar 
iniciativas. A disposição com que se 
aproxima poderá causar decepções e 
afastar alguém. 45/245 – Azul.

Evite locais tensos na noite desta 
terça. Nas suas atividades o mau 
aspecto planetário com a Lua fora 
de curso aconselha a evitar grandes 
expectativas. Dê mais carinho e a 
atenção e terá afeto de todos a sua 
volta, sem mudar ou alterar a rotina 
nesta terça. 22/122 – Branco.

A Lua em Capricórnio pode à noite 
aumentar a impaciência e provocar 
atrasos e imprevistos. O fi nal do dia 
faz as coisas não saírem como o de-
sejado e o dia assume caráter danoso 
e de difi culdades quase insuperáveis. 
Saia da rotina e divirta-se, sempre 
ouvindo e respeitando opiniões. 
36/336 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 24 de Outubro de 2017. Dia de Santo Antônio Maria 
Claret, São Evergílio, São Marcos, São Martinho, e São Marglório, 
e Dia dos Gênios da Humanidade, cuja virtude é os desafi os. Dia 

da Santa Infância, Dia Mundial de Desenvolvimento, Dia 

Internacional das Missões, e Dia das Nações Unidas. Hoje 
aniversaria o cartunista Ziraldo que faz 85 anos, a atriz Rosamaria 
Murtinho que nasceu em 1935, o ator Kevin Klein que faz 70 anos 
e a ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini que nasceu em 1970. 

O nativo do dia
O nativo deste grau de Escorpião tem um bom coração, físico forte 
e vigoroso. Precisa se sentir seguro com os pés fi rmes no chão. Con-
fi ável e justo, embora muitas vezes seja reservado, tem a tendência a 
achar que as ações falam mais do que as palavras. Com essa maneira 
notável de encarar a vida desenvolve um bom senso para negócios e 
habilidade para superar problemas. Terá profundas paixões amorosas, 
exercendo um grande poder de atração no sexo oposto. Gosta de 
comunicação e terá tendência a atividades ligada à escrita e a fala. 
Sempre lutará com empenho para conquistar o sucesso que desejar.

Dicionário dos sonhos
CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres. 
Cerveja gelada: ligação com pessoa egoísta. 
Quente: mexericos. Números de sorte:  27, 29, 
32, 37, 48 e 63.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o tesão do casal: Pegue uma 
garrafa de vinho e coloque dentro dela quatro 
grãos de fruta-do-conde (sementes na cor preta) 
e deixe-os em infusão por 15 dias. Depois, o casal 
deverá tomar 1 taça por dia antes de dormir, até 
que acabe todo o vinho. O resto é com vocês.
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Cena de “por+vir”. 

A Companhia de Danças de Diadema apresenta o espetá-
culo “por+vir”. Nove coreógrafos trouxeram a possibilidade 
de experimentação de momentos únicos, cada um pela sua 
ótica sobre a dança contemporânea. As experimentações 
levaram a um mosaico de movimentos, gerando assim as 
cenas: Nós de Nós, de Cláudia Palma; Bakú, intervenções 
entre cenas de Ana Bottosso; Caminhos Traçados, criação 
coletiva - Pedro Costa e elenco da Cia; .entre pontos., de 
Fernando Machado; Gárgulas, de Sandro Borelli; Esse Samba 
é Meu, de Sérgio Rocha, Entremeios, de Mário Nascimento; 
1 + Um, de Henrique Rodovalho; e Novena, de Luís Arrieta. 
Com Elenco: Ana Bottosso, Carolini Piovani, Daniele San-
tos, Danielle Rodrigues, Elton de Souza, Fernando Gomes, 
Keila Akemi, Leonardo Carvajal, Thaís Lima, Ton Carbones, 
Zezinho Alves.

Serviço: Teatro Clara Nunes (Centro Cultural Diadema), Dias 27 e 28 de 
outubro. Sexta e sábado às 20h. R. Graciosa, 300, Centro. Diadema, tel. 4056-
3366. Entrada franca.

Curiosidades
O Coletivo Som na Praça, em parceria com 

a Família TDH, Reggae Arquivo, Dr. Cannabis, 
Maconha Seeds Bank e Filme Zero, apresen-
tam a inédita #1ª Reggae Expo Click. A cada 
semana, um fotógrafo expõe seus trabalhos e 
participa de uma tarde de autógrafos fazendo 
a distribuição de seus postais ao público, que 
pode conferir o seu olhar sobre o mundo 
e suas vivências no meio artístico. O Cine 
Filme Zero, traz a tona registros de eventos 
referente a cultura Reggae. A exposição tem 
por fi nalidade, despertar a curiosidade para o 
olhar dos profi ssionais de fotografi a do cenário 
do reggae e incentivar outros profi ssionais e 
também simpatizantes, a vivenciar novas ex-
periências através dos registros observados. 
Após as exposições bandas respeitáveis da 
cena do reggae e rap independente, como Jah 
Dartanham & Dubalizer, Etiópicos, Odisséia 
das Flores, Zambol, Indaiz, Talita Cabral,Villa 
Reggae, Gritos Ocultose DJ Beto Premier, 
entre outros.  

 Serviço: Centro Cultural Olido, Av. São João, 473, 
Centro, tel. 3331-8399. 

MPB
O cantor Guilherme Arantes apre-

senta um repertório cheio de sucessos 
que marcaram a carreira do cantor, que 
também vai interpretar seu novo CD, 
Flores e Cores. Guilherme completa 41 
anos de carreira e, este é o 27º álbum, 
o 21º trabalho autoral de inéditas, que 
sai após quatro anos desde o último 
lançamento, “Condição Humana”. O 
repertório compreende: quatro canções 
dançantes ao estilo “pop”, com fortes 
acentos dos anos 70 e 80,  “A Árvore 
da Inocência”, “Flores e Cores”, “A 
Simplicidade é Feliz” e “Chama de um 
Grande Amor”, entre outras.Com,  Luiz 
Sérgio Carlini (guitarra, violões e lap 
steel guitar), Gabriel Martini (bateria, 
cajon e percussões), Willy Verdaguer 
(baixo) e Alexandre Blanc (guitarras 
e violões).

 
Serviço: Teatro Bradesco, R, Palestra Itália, nº 500. 

Hoje (24), às 20h. Ingressos: De R$ 50 a R$ 170.

Monólogo
O espetáculo Gotas de Codeina  com 

texto de Diego Lourenço tem como te-
mas centrais o suicídio e sexualidade.  A 
peça conta a estória de Cesar, um homem 
comum, que aparenta estar contente com 
a vida que leva, mas que no fundo está 
profundamente deprimido. A peça revela 
intimidades de um homem casado que 
vive atrás de máscaras, sem coragem de 
assumir seu verdadeiro “Eu”. Cesar, como 
tantos outros, já não suporta mais continuar 
e pensa em acabar com a própria vida. A 
plateia  circula pelo espaço para vivenciar 
juntos, alguns momentos cotidianos do 
personagem, enquanto refl etem sobre 
questões como amor, família, sexualidade 
e felicidade. Espetáculo indicado na cate-
goria Melhor Espetaculo LGBTQ no Premio 
Papo Mix da Diversidade 2016. Com Luiz 
Fernando Almeida.

 Serviço: Estudio Lamina, Av. São Joao 108, Vale do 
Anhangabau. Segundas e terças às 20h. Ingressos: R$ 
30 e R$ 15 (meia). Até 28/11.

Leitura
O Teatro Kaus Cia Experimental realiza 

um ciclo de leituras de dramaturgia de 
língua hispânica, que começa no dia 25 
de outubro com a leitura do texto inédito 
Carta de Amor, do dramaturgo espanhol 
Fernando Arrabal. Em Carta de Amor 
(Como um suplício chinês), uma mãe 
recebe uma carta de seu fi lho, do qual 
há muito não tem notícias, no dia de seu 
aniversário. Estabelece-se um monólogo 
interior da mãe a partir de recordações 
do tempo em que sua relação com o fi lho 
era idílica. Os confl itos bélicos da Guerra 
Civil Espanhola e suas consequências 
fi zeram desse amor um verdadeiro “su-
plício chinês”. Texto apresenta dados 
autobiográfi cos do autor por meio de 
cartas trocadas entre mãe e fi lho. Com 
Amália Pereira e Alessandro Hernandez. 

Serviço: Ofi cina Cultutral Oswald de Andrade, R. 
Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 3221-4704. Quarta (25) 
Às 20h. Entrada franca.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – 
SINASTRIA o mapa de relacionamento e o
SEXO DO BEBÊ -  – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet:
http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Com grande sucesso 
de público, indicado 
aos principais prêmios 
em 2017, a comédia 
musical “Forever 
Young” retrata de 
forma bonita, poética 
e bem-humorada, a 
terceira idade

O musical aborda seis 
grandes atores que 
representam a s i 

mesmos no futuro, quase 
centenários. Apesar das 
difi culdades eles continuam 
cantando, se divertindo e 
amando. Tudo acontece no 
palco de um teatro, que 
foi transformado em retiro 
para artistas, sempre sob a 
supervisão de uma enfermei-
ra. Quando ela se ausenta, 
os simpáticos senhores se 
transformam e revelam suas 
verdadeiras personalidades 
através do bom e velho ro-
ck’n’roll e mostram que o 
sonho ainda não acabou e 
que eles são eternamente 
jovens. A comédia musical 

Cena do musical “Forever Young”.

“Forever Young”
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consegue relatar não apenas 
o problema da exclusão social 
na “melhor idade”, mas tam-
bém aborda questões sobre a 
velhice com muito humor e 

músicas que marcaram várias 
gerações. Com Nany People, 
Saulo Vasconcelos, Fred Sil-
veira, Paula Capovilla, Marcos 
Lanza, Naima. 

Dança

D
iv

ul
ga

çã
o

Ser livre
Um ser livre é aquele que 
reconhece, alimenta, usa 
e expressa seu potencial. 
São pessoas despertas, que 
resolveram parar de culpar, 
reclamar e dar desculpas. 
São pessoas que assumiram 
totalmente sua responsa-
bilidade e tem uma atitude 
de gratidão a cada passo. 
São descontraídos mas não 
se acomodam em zonas de 
conforto ou preguiça. Além 
de serem pacíficos e de 
possuírem força espiritual, 
pessoas livres vão além das 
crenças que limitam seu po-
tencial para crescer e brilhar.

Brahma Kumaris
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado
Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: MARCOS JOSE DE SANTANA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de manipulação, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1984, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose João Santana e de Josefa Barbosa 
de Santana; A pretendente: MARTA APARECIDA DA COSTA, nacionalidade brasileira, 
solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 01/12/1984, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gonçalves da Costa e de Penha Aparecida 
Severino da Costa.

O pretendente: VITOR SOUZA GOMES, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista ad-
ministrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 24/12/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Moreira Gomes e de Rozeli de Oliveira Souza 
Gomes; A pretendente: GISELE LEAL RIBEIRO, nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente jurídico, nascida em São Paulo - SP, aos 17/01/1987, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Ribeiro e de Esmeralda Leal Ribeiro.

O pretendente: EDSON MORENO SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
taxista, nascido em Anagé - BA, aos 09/11/1963, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Deoclides Moreno Santos e de Flôdenice Moreno Santos; A 
pretendente: ADRIANA PEREIRA DO CARMO, nacionalidade brasileira, divorciada, 
pedagoga, nascida em São Paulo - SP, aos 23/10/1973, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Madalena do Carmo.

O pretendente: ALEXANDRE RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, metalúrgico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/08/1973, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Ribeiro e de Jane Leite Ribeiro; A pretendente: VANILDA 
BATISTA DE SANTANA, nacionalidade brasileira, solteira, estoquista, nascida em São 
Paulo - SP, aos 05/07/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Benício de Santana e de Palmira Batista de Santana.

O pretendente: THIAGO DE MORAIS SANTANA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
professor, nascido em São Paulo - SP, aos 13/01/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Santana e de Adelice Batista de Morais Santana; 
A pretendente: FLÁVIA GONÇALVES ROSA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
professora, nascida em São Paulo - SP, aos 22/09/1980, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Nunes Rosa e de Maria de Fátima Gonçalves Rosa.

O pretendente: JOSÉ MANOEL DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, agricul-
tor, nascido em Quipapá - PE, aos 06/06/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cícero Manoel da Silva e de Vilma Maria Barbosa de Araújo; A 
pretendente: THAMIRES LAISA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 24/08/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sarah da Silva Neris.

O pretendente: LEONARDO MALEZAN, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico de 
informática, nascido em Colorado - PR, aos 30/11/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Noeli Malezan; A pretendente: STEPHANIE CHRISTIE 
CORREA VIEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, estagiária, nascida em São Paulo 
- SP, aos 06/03/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Batista Vieira e de Maria do Carmo Correa Vieira.

O pretendente: LUIZ CARLOS GONZAGA CORREA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
instalador de som, nascido em São Paulo - SP, aos 18/05/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Correa e de Fatima Gonzaga 
Ferreira; A pretendente: PATRICIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 23/08/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Rozilda Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ DIEGO MIRANDA GUIMARÃES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 25/07/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antunes Guimarães e de Cleuza 
Ana de Miranda Guimarães; A pretendente: FLAVIA ROBERTA AMANCIO, nacional-
idade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 08/10/1980, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Augusto Jose Amancio Filho e de 
Marilda Aparecida do Nascimento Amancio.

O pretendente: ARNALDO GOMES DA SILVA JUNIOR, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, contador, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 06/03/1971, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Gomes da Silva e de Rita Santos Gomes 
da Silva; A pretendente: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, aos 06/10/1971, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Acácio dos Santos e 
de Ronalda Maciel dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON DOUGLAS DUARTE DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 27/02/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Wilens Leite da Silva e de Rosangela 
de Fatima Duarte da Silva; A pretendente: ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS, na-
cionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 29/01/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Amarildo Francisco dos 
Santos e de Rosemery Ferreira Almeida.

O pretendente: ROGERIO DE ARAUJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1971, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Domingos José de Araujo e de Geralda Ana de Araujo; A pretendente: 
VANDERLÚCIA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Itamaraju - BA, aos 14/05/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Apolinário da Silva e de Joana Batista dos Santos.

O pretendente: ROBERTO FERREIRA BARROSO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
armador, nascido em Pedro II - PI, aos 29/10/1984, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Jose Barroso e de Maria Alves Ferreira Barroso; A pre-
tendente: MARIA NEURIVÂNIA FERREIRA DE SENA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Pedro II - PI, aos 13/01/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Quaresma de Sena e de Maria do Rosário Ferreira.

O pretendente: LUCIANO MORAIS MATIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, peixeiro, 
nascido em Caxias - MA, aos 20/06/1998, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Clerton Luzia Coimbra Matias e de Tatiana Pereira de Morais; A pretend-
ente: FERNANDA STHEPHANYE DE FARIA FERNANDO, nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 19/08/1999, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francico Fernando Neto e de Ana Paula de Faria.

O pretendente: ANTONIO ERIMAR BARROSO DE CASTRO, nacionalidade brasile-
iro, solteiro, armador, nascido em Pedro II - PI, aos 22/04/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amadeu Pereira de Castro e de Maria Barroso de 
Castro; A pretendente: ROSÂMGELA FERREIRA BARROSO, nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascida em Pedro II - PI, aos 20/11/1980, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco José Barroso e de Maria Alves Ferreira Barroso.

O pretendente: LUCIMAR DE SOUZA ROCHA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
encanador industrial, nascido em Pilão Arcado - BA, aos 01/10/1984, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juscileide de Souza Rocha; A pretendente: 
MARILÚZIA ANGELINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, de serviços 
domésticos, nascida em Avelino Lopes - PI, aos 17/10/1981, residente e domiciliada 
em Osasco - SP, fi lha de Anatálias Angelino da Silva e de Geonilce Angelino da Silva.

O pretendente: ROGER DALTON DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, aos 04/07/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Pedro da Silva e de Francisca Bispo dos San-
tos; A pretendente: NATALIA FERREIRA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, 
pedagoga, nascida em São Paulo - SP, aos 31/12/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaime de Jesus Almeida e de Ivone Maria Ferreira Almeida.

O pretendente: ANDRÉ COSTA SANCHES, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de telemarketing, nascido em Fortaleza - CE, aos 05/06/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Donizeti Sanches e de Vera Lucia Costa 
Sanches; A pretendente: LARISSA BIANCA DE OLIVEIRA ROCHA, nacionalidade 
brasileira, solteira, jovem aprendiz, nascida em São Paulo - SP, aos 24/12/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos da Rocha e de Maria 
Eunice de Oliveira Rocha.

O pretendente: ROBERTO RIGOLIN SALES, nacionalidade brasileiro, solteiro, motoboy, 
nascido em São Paulo - SP, aos 10/12/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Roberto Sales e de Odila Marlene Rigolin Sales; A pretendente: 
JESSICA MARTINS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar odontológico, 
nascida em São Paulo - SP, aos 22/03/1990, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Devair Martins da Silva e de Raimunda Sobral Bezerra.

O pretendente: OSÉIAS AMBRÓSIO, nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/05/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Juraci João Ambrósio e de Helena Maria Ambrósio; A pretendente: 
SHIRLENE DA ROCHA SANTANA, nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 25/11/1979, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademir da Rocha Santana e de Lourdes de Fatima Lima 
Santana.

O pretendente: LENCASTRE NELSON TETE, nacionalidade moçambicano, solteiro, 
ofi cial de comunicação, nascido em Beira - Moçambique, aos 10/09/1985, residente 
e domiciliado em Moçambique, fi lho de Ernesto Tete Ganene e de Polena Caetano 
Mortare; A pretendente: RENATA DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar escritório, nascida em Diadema - SP, aos 24/08/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Ferreira da Silva e de Ana 
Julia dos Santos Silva.

A pretendente: KELLY CRISTINA CAVALCANTE DUARTE, nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de cozinha, nascida em Diadema - SP, aos 08/09/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Ventura Duarte e de Irineide 
de Castro Cavalcante; A pretendente: KARINA DA SILVA ALMEIDA, nacionalidade 
brasileira, solteira, enfermeira, nascida em São Paulo - SP, aos 30/08/1985, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Anatalino de Carvalho Almeida e de 
Ana Maria da Silva.

O pretendente: PETER WELLINGTON SOUZA GOMES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 08/12/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelvanir José Gomes e de Maria Suzana de 
Souza Cicero; A pretendente: REBECA ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, estágiaria, nascida em São Paulo - SP, aos 25/03/1991, residente e domicil-
iada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Alves da Silva e de Francisca Alves 
de Carvalho Silva.

O pretendente: WELLINGTON ALVES AMBROSIO, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, adestrador, nascido em São Paulo - SP, aos 20/04/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Souza Ambrosio e de Magali Alves de 
Almeida; A pretendente: JULIANY TAMIEH DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, veterinária, nascida em Santo André - SP, aos 04/11/1994, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Donizete de Oliveira e de Eliane 
da Silva Oliveira.

O pretendente: EVERTON VIEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
encarregado, nascido em Barueri - SP, aos 18/10/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Miranda da Silva e de Maria Alice Vieira; A 
pretendente: DENISE NUNES PIVATO, nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
de recursos humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 11/09/1984, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Marcos Pivato e de Maria das Dores 
Nunes da Costa.

O pretendente: LUCIANO DE PAULA CHAVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cozinheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jailson Ribeiro Chaves e de Lucia Cristina 
de Oliveira Paula; A pretendente: NATHÁLIA LIMA DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, nascida em Mauá - SP, aos 17/12/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio de Souza e de Alessan-
dra Souza Lima.

O pretendente: RINALDO DE NOVAES GOMES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
funcionário público, nascido em João Pessoa - PB, aos 31/12/1970, residente e domicil-
iado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ricardo Gomes e de Nores de Novaes 
Gomes; A pretendente: VANESSA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, estu-
dante, nascida em Irapuru - SP, aos 28/09/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria Cordeiro da Silva.

O pretendente: EDSON DE AQUINO FIGUEIREDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
professor, nascido em Rio Largo - AL, aos 11/09/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hélio Carlos Figueiredo e de Edite de Aquino Figueiredo; 
A pretendente: MARIA RIBEIRO DE SOUZA DE VICENTE, nacionalidade brasileira, 
divorciada, professora, nascida em Pilão Arcado - BA, aos 24/07/1960, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joviniano Jose de Sousa e de Helena 
Ribeiro de Sousa.

O pretendente: EDVAN SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, músico, nascido em 
São Paulo - SP, aos 02/02/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de João André dos Santos e de Ana Maria Peroba Santos; A pretendente: SORAIA 
REGINA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 13/05/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Luiz Conceição e de Nadir de Freitas Conceição.

O pretendente: VICTOR CLAUDINO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 03/08/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Tiburtino dos Santos e de Cristiane Claudino 
de Araujo dos Santos; A pretendente: CAROLINE RAMOS SOUSA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 08/09/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Missias Sousa e de Josefa 
Ramos da Costa Sousa.

O pretendente: HUDSON ELIOENAI ALVERNAZ SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de ponto de taxi, nascido em Ipatinga - MG, aos 24/10/1994, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Itamar da Silva e de Maria 
Aparecida de Alvernaz Silva; A pretendente: DÉBORA CORREIA DA SILVA DIAS, 
nacionalidade brasileira, solteira, balconista, nascida em São Paulo - SP, aos 15/01/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Expedito Targino Dias e 
de Delzuita Correia da Silva.

O pretendente: MATHEUS SERAFIM DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
marceneiro, nascido em São Paulo - SP, aos 17/03/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Adão Serafim de Souza e de Maria Gomes 
Pereira; A pretendente: FABIANE ROSA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 13/05/1998, residente e domicil-
iada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Medeiros de Souza e de Maria 
Aparecida Rosa Leles Souza.

O pretendente: BRUNO ANDALÉCIO GÉ-ACAIABA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
policial militar, nascido em Guarulhos - SP, aos 14/10/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Donizete Andalécio Gé-Acaiaba e de Roseli Dias dos 
Santos Silva; A pretendente: SILVIA OLIVEIRA DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 24/11/1984, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio dos Santos e de Eliane 
Lopes de Oliveira.

O pretendente: ROBSON MARTINS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, divor-
ciado, professor, nascido em São Paulo - SP, aos 15/11/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Lucia Martins de Oliveira; A pretendente: 
FABIANA DUARTE, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 25/01/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Tereza dos Anjos Duarte.

O pretendente: ALMIR LIMA MELO, nacionalidade brasileiro, solteiro, conferente, 
nascido em Ruy Barbosa - BA, aos 05/05/1983, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo de Jesus Melo e de Elza de Oliveira Lima; A 
pretendente: GISLENE DE SOUSA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de educação infantil, nascida em Jacobina - BA, aos 21/11/1987, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson de Jesus Rodrigues e de 
Doraci Maria de Sousa Rodrigues.

O pretendente: WILLIAN RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 24/11/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moises Ribeiro da Silva Junior e de Regivanda Monteiro 
da Silva; A pretendente: KELLY MATIAS SANTANA, nacionalidade brasileira, solteira, 
representante de atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 09/03/1993, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir Braz Santana e de Silvia 
Aparecida Matias Santana.

O pretendente: MARCELO SENA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 24/09/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Tomaz da Silva e de Inácia Maria de Sena Silva; 
A pretendente: JULIANA NAVARRO MARQUES, nacionalidade brasileira, solteira, 
pedagoga, nascida em São Paulo - SP, aos 29/01/1981, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Silva Marques e de Neide Navarro dos 
Reis Marques.

O pretendente: RAFAEL LOPES RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 19/01/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Rodrigues e de Gislene Lopes Ro-
drigues; A pretendente: THAÍS PEREIRA COSTA CRUZ, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar odontológico, nascida em São Paulo - SP, aos 18/08/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Luis Cruz e de Maria de 
Fatima Pereira Costa Cruz.

O pretendente: ADEMIR TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 10/12/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademir Tavares de Oliveira e de Marilene Bezerra 
Santos de Oliveira; A pretendente: ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 08/07/1974, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Renivaldo Rodrigues de Sousa e de 
Diva Rodrigues dos Santos.

O pretendente: SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
agente de suporte técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 29/12/1994, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo Batista dos Santos e de 
Rosalva Pereira de Souza; A pretendente: JOYCE APARECIDA DA SILVA, nacional-
idade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 04/08/1995, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel Francisco da Silva e de Maria 
Lucimar Rafael da Silva.

O pretendente: JOEL BORGES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
aposentado, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 18/06/1953, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de David Francisco de Oliveira e de Margarida 
Borges de Oliveira; A pretendente: MARIA DE FATIMA LOCATELLI, nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, nascida em Jussara - PR, aos 15/08/1962, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ovidio Locatelli e de Ilse Perdigão 
Locatelli.

O pretendente: RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de cozinha, nascido em São Paulo - SP, aos 10/07/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Dias Filho e de Terezinha 
Cristina de Oliveira; A pretendente: ADRIANA EDUARDO DA SILVA, nacional-
idade brasileira, divorciado, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 14/06/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Justino da Silva 
e de Ivana Alice Eduardo.

O pretendente: WELLINGTON GONÇALVES ALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 13/06/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Tavares Alves e de Julia 
Gonçalves da Silva Alves; A pretendente: LERI GABRIELLY OLIVEIRA ALVES DA 
ROCHA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
22/01/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Leriano 
Alves da Rocha e de Maria de Fatima Ramos Oliveira.

O pretendente: MARCELO RODRIGO OLIVEIRA LIMA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, ajudante de motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 11/01/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Nonato Nascimento Lima e 
de Maria do Perpetuo Socorro Machado Oliveira Lima; A pretendente: CAMILA LOPES 
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, 
aos 01/06/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourival 
Antonio dos Santos e de Selma Maria Lopes Pereira.

O pretendente: JOÃO LUÍS DA PAZ, nacionalidade brasileiro, divorciado, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Escada - PE, aos 30/06/1963, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João José da Paz e de Josefa Vicente da Paz; A pre-
tendente: DILIAN BARBOSA DE SANTANA, nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, nascida em Paulista - PE, aos 12/11/1971, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Barbosa de Santana e de Maria de Lourdes Santana.

O pretendente: RENATO NANICINI PINTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico de 
telecomunicações, nascido em São Paulo - SP, aos 21/07/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando José Pinto e de Maria Edith Nanicini Pinto; 
A pretendente: VANILDE MARIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 16/04/1981, residente e domiciliada 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alberto Venancio dos Santos e de 
Aurinda Maria dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: SEVERINO MOISES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Lagoa de Pedras, RN, no dia (12/09/1949), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Moises de Lima e de Ana Maria Dantas. A 
pretendente: MARIA ANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Ribeira do Amparo, BA, no dia (17/09/1961), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Maria dos Santos e de Ana Madalena dos Santos.

O pretendente: GUILHERME LIMA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Osasco, SP, no dia (25/01/1999), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Roberto Santos e de Edilesa Bezerra de Lima. A pretendente: 
NICOLY MARQUES DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta 
Capital, Vila Nova Cachoeoiinha, SP, no dia (05/06/2001), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Auricélio Alves Moura e de Maria Aparecida Marques 
de Moura.

O pretendente: EDSON ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de estoque, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (26/02/1983), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Felix da Silva e de Severina dos Santos 
Alexandre. A pretendente: TÚLIA GOMES, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (26/11/1985), residente e domiciliada em Itapecerica 
da Serra, SP, fi lha de Robertson Gomes e de Célia Fernandes Gomes.

O pretendente: ANDERSON RÊGO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia (30/05/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José Caminha Silva e de Maria Aparecida 
Rêgo de Souza Silva. A pretendente: RAFAELA CRISTINA CARVALHO VASCONCE-
LOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (03/11/1996), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Vaz de Vasconcelos 
e de Cristiane Leni de Carvalho.

O pretendente: ROMULO BRAGA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (11/05/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rene Braga de Jesus e de Katia Cristina Pereira. A pre-
tendente: DANIELA VIEIRA COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de logístca, 
nascida em Itaobim, MG, no dia (12/01/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Marcelo Batista Costa e de Eliene Vieira dos Santos Costa.

O pretendente: JOÃO PAULO AMORIN GOMES, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia (28/06/1995), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Gomes e de Eunice Rosa Ferreira do Amorin Gomes. A 
pretendente: KHETLIN KAROLINE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (01/03/1997), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Leoncio da Silva e de Claudete da Consolação 
Lopes da Silva.

O pretendente: LYNCON PEREIRA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (26/09/1999), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Miguel Rocha e de Josete Domingos Pereira Rocha. A pretendente: 
FELICIA CAROLINE LUIZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Perus, SP, no dia (23/12/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ângela Cristina Luiz.

O pretendente: LUIS CARLOS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (09/06/1972), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz João dos Santos e de Maria de Jesus dos Santos. A pretendente: 
KAREN SILVA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão berçarista, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (27/12/1985), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ivailton Luiz de Jesus e de Maria Neide Da Silva.

O pretendente: VILMAR FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cabelei-
reiro, nascido no Estado de Minas Gerais, no dia (19/06/1985), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gervacio Ferreira da Silva e de Marcina Pereira de 
Aquino da Silva. A pretendente: ADRIANA FAGUNDES DA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão trabalhadora rural, nascida em São João da Ponte, MG, no dia (07/11/1984), 
residente e domiciliada em São João da Ponte, MG, fi lha de José Osmar Fagundes da 
Costa e de Maria Almeida Borges.

O pretendente: JHONATA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em Palmeira dos Índios, AL, no dia (13/08/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josival Felício dos Santos e de Maria José Silva dos 
Santos. A pretendente: NATALIA LOPES ARCINI, estado civil solteira, profi ssão balco-
nista, nascida em Pariquera-Açu, SP, no dia (29/09/1997), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ednei Ferreira Arcini e de Maria Antonia Lopes da Silva.

O pretendente: OLDAIR GUIMARÃES MARCOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Teófi lo Otoni, MG, no dia (18/04/1982), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Guimarães Marcos e de Maria Ferreira Guimarães. A pre-
tendente: ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO MARTINHO, estado civil divorciada, profi ssão 
cobradora, nascida em Maceió, AL, no dia (13/04/1976), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cornelio Agnelo Martinho e de Ana Maria da Conceição.

O pretendente: GILMAR FAUSTINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Arapiraca, AL, no dia (23/07/1983), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genival Faustino dos Santos e de Ivanilda de 
Lemos Santos.A pretendente: LUCIENE OLIVEIRA DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão agente comunitária de saúde, nascida em Santa Maria do Suaçuí, MG, no dia 
(02/07/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião 
Catarino de Sousa e de Maria Verônica Souto de Oliveira.

O pretendente: VALDECI CAMPINEIRO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Moreilândia, PE, no dia (03/04/1977), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Campineiro e de Maria Ferreira de Carvalho. 
A pretendente: GISLENE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão gerente 
comercial, nascida em Osasco, SP, no dia (30/08/1989), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Arnaldo da Silva e de Francisca Francineide 
Ferreira da Silva.

O pretendente: MOISES VIANA DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão líder 
logístico, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (06/10/1980), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Pinto de Araujo e de Rosa Ana Viana de 
Araujo. A pretendente: RENATA ALVES DA CRUZ, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (09/05/1983), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Estardilau Alves da Cruz e de Cremilda 
Rodrigues da Cruz.

O pretendente: ANDERSON BONIN MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Jundiaí, SP, no dia (12/02/1981), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Salatiel Machado e de Suely Xavier Cardoso Machado. A pretendente: 
LARISSA MOTTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar técnica de educação, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP, no dia (26/12/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nirceu Motta Filho e de Benedita Rubio Motta.

O pretendente: JOÃO MARCOS OLIVEIRA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em Macaúbas, BA, no dia (13/09/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira de Jesus e de Francisca de Oliveira. A 
pretendente: VANESSA SANTOS BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Macaúbas, BA, no dia (13/01/1997), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Isidório Santos Barbosa e de Edinalva dos Anjos 
Santos Barbosa.

O pretendente: ANTONIO BAREIA PERES, estado civil viúvo, profi ssão mecânico, nascido 
em Santo Anástacio, SP, no dia (29/06/1939), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Bareia Corio e de Maria Peres Moia Corio. A pretendente: 
ROSA FERREIRA DUARTE, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Pi-
rapora, MG, no dia (06/10/1944), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marciano Ferreira Duarte e de Apolinária Pereira Duarte.

O pretendente: JEFFERSON DE ALMEIDA MOTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de transporte, nascido nesta Capital, SP, no dia (26/11/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Marcelo da Mota e de Ivaldete Pereira de Almeida. A pretendente: 
HYANKA DOS SANTOS COELHO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de operações, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (21/08/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Wilson de Oliveira Coelho e de Sidnéia Pereira dos Santos Coelho. 

O pretendente: GUILHERME GIANNINI CARVALHO FRANCO, nascido em Pouso 
Alegre (Epirito Santo do Dourado) - MG, no dia 18/08/1993, estado civil solteiro, profi ssão 
securitário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helton 
Carvalho Franco e de Ivone Estela Giannini Franco. A pretendente: MARIA CECILIA 
SANTOS DE SOUZA, nascida nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 07/01/1992, 
estado civil solteira, profi ssão modelo de prova, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Junior e de Maria Barnabé Santos.

O pretendente: FELIPE CHUNG, nascido nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia 17/07/1992, 
estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ricardo Chung e de Ana Maria Chong Chung. A pretendente: LUCIANA 
GOMES ROA, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 21/02/1988, estado civil solteira, 
profi ssão pedagoga, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Leonidas Edmundo Roa Erices e de Maria Adelaide Lopes Gomes Roa.
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Priscila Alves Patah - Ofi cial



Auditar é a arte de 

comunicar. Poucos 

relacionam o perfil de 

um auditor interno 

como um profissional 

capaz de mostrar 

predicados no papel 

estratégico de transmitir 

informações

Mas entre as inúmeras 
revelações desven-
dadas pela Lava Jato, 

umas das mais importantes 
- e quase não abordada pela 
mídia - é o binômio falta de 
integração e redundância 
nas ações dos organismos de 
controle e fiscalização.

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

A conta não fecha, mas há 
explicações: temos muitos 
organismos não falando a 
mesma língua e com lampejos 
perigosos de atuarem ao redor 
de fogueiras de vaidade. Há 
um emaranhado de infelizes 
atropelamentos burocráticos, 
aliado a absurdos retrabalhos 
que resultam na ineficácia de 
diversos sistemas de fiscaliza-
ção e controle, gerando custos 
além do necessário. Qualquer 
grande empresa está sujeita a 
avaliação de inúmeros órgãos 
de revisão, sendo que se for 
estatal, a checagem quase 
dobra. 

Transações, processos, 
compras e vendas, quase 
tudo passa por gestores da 
área, pelo controle interno, 
compliance e pela própria 
auditoria interna, que testa 
o que foi fiscalizado anterior-
mente, além de fazer uma 
avaliação abrangente de toda 
a empresa. Ela deve interagir 
com todos esses organismos 
citados, inclusive pelo comitê 
de ética e pela ouvidoria.

Entram agora no time de 
combatentes contra desvios 
de condutas, organismos 
externos como: auditoria  
externa, órgãos reguladores 
e as controladorias municipal, 
estadual e federal, represen-
tadas pela CGU (no âmbito 
federal) e por tribunais dos 
municípios (TCM), dos es-
tados (TCE) e da federação 
(TCU). Há ainda o Ministério 
Público, a Polícia Federal, o 
Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras (COAF), 
entre diversos outros. 

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

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

Em meio a tantos coadju-
vantes envolvidos nos proces-
sos de análise e investigação, 
surgem brechas que são 
usadas estrategicamente por 
fraudadores. Apesar da com-
petência técnica dos órgãos 
fiscalizadores, 

a falta de comunicação cria 
uma colcha de retalhos, reple-
ta de falhas que retratam um 
sistema de controle amplo, 
mas incapaz de dar o resultado 
que a sociedade espera. 

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

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

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

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

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

(*) - É diretor do Instituto 
dos Auditores Internos do Brasil – 

IIA Brasil - (prgomess@gmail.com). 

Comunicar para 
melhor auditar

Paulo Gomes (*)
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11ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1050530-
31.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Flavia Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANESSA 
LIMEIRA, RG 40.598.685-3, CPF 329.650.188-67, que INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA- 
Região Adm. Paulistana, lhe ajuizou uma Ação de Cobrança, que foi julgada procedente, ora em 
fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 27.012,41 (atualizado até 
maio/2016). Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, 
sob pena de incidência de multa de 10%, e, também, de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, (art. 523 do NCPC), advertindo-a que terá, 
independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de agosto de 2017. 

18ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0132259-33.2012. 
8.26.0100 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS LTDA. X ESUTA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA. E OUTROS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ESUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ 63.363.725/0001-64, ANTONIO MORAIS PINHO, 
CPF 001.139.213-49, RG 1003949660 e ANTÃO MORAIS PINHO, CPF 001.139.213-49, RG 
1003949660, que lhes foi proposta uma ação Monitória por parte de BERKLEY INTERNACIONAL 
DO BRASIL SEGUROS LTDA., alegando em síntese que é credora na importância de R$ 18.443,83, 
representada pelo pagamento de indenização securitária, após a constatação de sinistro indenizável 
mediante processo regulatório relativo ao risco coberto pela Apólice de Seguro-Garantia n.º 
014142010000107450014849 e endosso 0000001, que assegurava o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas no contrato firmado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 15.ª Região e a Esuta 
Prestação de Serviços Ltda., constando os srs. ANTONIO MORAIS PINHO e ANTÃO MORAIS PINHO 
como fiadores do referido contrato. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para pagar a quantia acima especificada, que deverá ser 
atualizada até a data do pagamento, e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente embargos monitórios. Não sendo paga a quantia ou apresentados 
embargos, será constituído título executivo judicial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

7ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025058- 
89.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre David Malfatti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ARMANDO VEIGA CASTELLO, CPF/MF 002.591.958-04, que por parte de CARLOS ROMEU 
SANTANA DE CARVALHO e OUTROS lhe foi ajuizada uma ação de Adjudicação Compulsória, de 
rito Comum tendo como objeto a outorga definitiva da escritura do imóvel situado na Rua Paulino 
Vital de Moraes, constante do lote 08 da quadra U, do Pq. Maria Helena, no 29º Subdistrito - Santo 
Amaro, cadastrado na Prefeitura Municipal de São Paulo sob o nº 166.064.0006-5, matriculado sob o 
nº 380.210, às ficha.01, do livro nº 02, no 11º CRI da Capital. Estando o requerido em local ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias 
úteis supra, querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados 
na inicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 
257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

8ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033547-
54.2013.8.26.0100/01. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, do Estado 
de São Paulo, Dr. HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL na forma da lei, etc. FAZ SABER a 
SILVANA APARECIDA RUSSIGNOLI DOS REIS MORAIS, CPF. 085.589.898-42, que, conforme r. 
decisão de fls. 277, foi deferida a desconsideração de personalidade jurídica de IMC INSTAÇÃO 
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, para a sua inclusão no polo passivo da ação 
ordinária, em fase de cumprimento de sentença, proposta por THAIS OLGA DE FREITAS GRADIA 
e que também que foi penhorado o seguinte IMÓVEL de sua propriedade: Um terreno, localizado à 
Av. Manoel Santana Júnior, constante do lote nº 23, da quadra nº 4, da Vila Nossa Senhora Das 
Graças, Comarca de Miguelópolis SP, matriculado sob nº 1.493 do CRI de Miguelópolis/SP, tendo 
sido nomeados como depositários, os Srs. MAURO LÚCIO OLIVEIRA MORAIS, CPF nº 073..811.368-
99, e SILVANA APARECIDA RUSSIGNOLI DOS REIS MORAIS, RG nº 18.943.970-SP. Os 
depositários não poderão abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, 
observadas as consequências do descumprimento das obrigações inerentes. Estando a executada em 
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO dos atos acima por edital, para que em 15 dias, a 
fluir dos 20 dias supra, ofereça impugnação (artigo 525 do NCPC), na ausência da qual prosseguirá o 
feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001628-55.2013.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Vanda Aragão, RG 14169623, CPF 034.853.718-23, que Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 47.686. 555/ 0001-00 ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor
de R$ 2.036,78 referente à taxa de conservação do lote 40, da Quadra CZ, do Empreendimento Terras de
Sta Cristina IV. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial. 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de outubro de 2017.                                 (24 e 25)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0027437-20.2017.8. 26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 11ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Karina Cristina Dos Santos, CPF/MF SOB Nº 343.616.958-73, RG.
43.756.279-7, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 4.757,49 , devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de agosto de 2017.                                   (24 e 25)

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 1010335-29.2015.8.26. 0554 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Patricia Alves Silva, Brasileira, Solteira, RG 2855 52703, CPF
263.936.538-09, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana,
alegando em síntese: Que a requeri da é devedora por haver inadimplido com 4 mensalidades
relativas aos meses de Setembro/2010 à Dezembro/2010, cada mensalidade no valor de R$
605,00,decorrente de Contrato de Prestação de Serviços Educaci onais, relativo ao curso de Ciências
Biológicas em 2010. Encontrando-se a ré 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, pague a quantia especificada na petição inicial, ficando
desobrigada dos encargos de sucumbência, ficando advertida da preclusão e imediata constituição do
título executivo judicial, ou apresente resposta, na forma de embargos. 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. Dado e passado nesta cidade de Santo André,
aos 22 de setembro de 2017.                                                                                                          (24 e 25)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015825-39.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Niclaudio de Andrade, CPF 223.531.078-85,
RG 34817472 - X, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: para recebimento da quantia de
R$ 3.225,24 (em 01/04/2015), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais relativos ao
curso de Educação Física, para o ano de 2010, firmado entre as partes e não foi cumprido.
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, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito,
ficando isento de custas e honorários incidindo em 5%, ou oponha embargos. 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. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 26 de julho de 2017.                                                                                               (24 e 25)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1040398-23.2016.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª VC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a(o) CENTROESTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - EPP, CNPJ 07.311.755/0001-56,
Rua Afonso Cunha, 1097, (antigo nº 280) - casa 02, Jardim Cumbica, CEP 07240-370, Guarulhos - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de
Pagamento S.A., visando o recebimento da quantia de R$10.376,88 (Dez mil, trezentos e setenta e seis
reais e oitenta e oito centavos) - Atualizada até Outubro/2016, representada pela fatura de nº 233736682,
com vencimento em 30/05/2016, e fatura de nº 237449418, com vencimento em 30/06/2016. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e Intimação, por Edital, para que no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de
custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os
embargos não forem opostos, 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. Dado e passado nesta
cidade de Guarulhos, aos 25 de setembro de 2017.                                                                              (24 e 25)

Pedrosa Indústria e Comercio Ltda., torna público que requereu à Secretaria Municipal
do Verde e do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação para a atividade de
Fabricação de esquadrias de metal, localizada à Rua do Bosque, 1032, Barra Funda -
Município de São Paulo.

Processo Digital nº: 1019351-48.2014.8.26.0196. Classe: Assunto: Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária. Requerente: Banco Toyota do Brasil S/A. Requerido: Veridiano Dias
Alvino. Edital de Citação - Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1019351-48.2014.8.26.0196. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Franca, Estado de São Paulo, Dr(a). Humberto Rocha, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) VERIDIANO DIAS ALVINO, CPF nº 273.548.038-04 , que lhe foi proposta uma
ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Toyota do Brasil S/A, alegando
em síntese: o requerente firmou com a requerida 01 cédula de crédito bancário sob o nº 01120805314;
Que o valor financiado corresponde a R$ 49.903.56; Que inúmeras foram as tentativas para resolução
amigável do feito. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação, por Edital, para
tomar ciência da presente ação e querendo, no prazo de 05 dias, decorridos vinte dias da publicação do
presente pague o valor da dívida R$ 48.803,03. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Franca, aos 16 de julho de 2015.           (21 e 24)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Empresas & Negócios

 

Distrito - Sapopemba
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: WILSON SOARES DOS SANTOS, -
sentado, nascido em Juazeiro, BA, no dia (03/11/1953), residente e domiciliado em 

ANTONIA EUNICE 
CORREIA,

e de Maria Eunice Felismina.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

Dra. Ruth de Andrade Moraes - 

O pretendente: ELVIS NINA QUISPE, -
ralidade: Peru, data-nascimento: 25/07/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito 

ELENA 
QUISPE LOPEZ,

Quispe e de Maria Lopez. R$ 11,55

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FAGNER DOS SANTOS GONÇALVES,
solteiro, naturalidade: Pedro II - PI, data-nascimento: 04/10/1982, residente e domici-

-
ca dos Santos Nascimento. A convivente: ANA PAULA OLIVEIRA SOUSA,
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Pedro II, PI, data-nascimento: 

Sousa Filho e de Maria Expedita Oliveira. Faço saber que pretendem converter em 
Casamento sua União Estável e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Código Civil Brasileiro. R$ 11,55 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ELVES TORRES DE SOUSA,
naturalidade: Matões, MA, data-nascimento: 18/09/1989, residente e domiciliada neste 

A pretendente: NAIARA OLIVEIRA GOMES,
naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 18/06/1990, residente e domiciliada neste 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Empresas & Negócios

A expectativa é de que 
as luminárias, calçadas 
irregulares, a ponte da 

amizade, a base comunitária e 
o banheiro público sejam mo-
dernizadas com visual limpo e 
muito mais funcional. 

O projeto Revitaliba, que pre-
vê a revitalização do bairro, está 
a cargo da JCI Brasil-Japão, que 
busca o fomento de ações de 
melhorias para a comunidade 
japonesa no País, em parceria 
com empresários e a comunida-
de nikkei da região. Para isso, o 
primeiro passo será dado neste 
sábado (28), a partir das 7h30, 
na Praça da Liberdade, com o 
mutirão da limpeza do bairro, 
que percorrerá a Rua Galvão 
Bueno e adjacências.

O mutirão já tem confirmada 
as participações de executivos: 

Liberdade ganha apoio de empresários para se revitalizar.

A fisioterapeuta e especialista em 

sexualidade feminina Cátia Damasceno 

concede entrevista a Roseann Kennedy.

A fisioterapeuta Cátia Damasceno, espe-
cialista em sexualidade feminina e urogine-
cologia e idealizadora do Programa ‘Mulheres 
Bem Resolvidas’, foi a entrevistada de ontem 
(23) do Conversa com Roseann Kennedy, 
na TV Brasil.

Há quatro anos, ela dá aulas pela internet 
para ajudar a melhorar relacionamentos e a 
autoestima de mulheres do mundo todo. Com 
bom humor, ela esclarece dúvidas e fala sobre 
temas considerados tabu em seu canal do 
YouTube que tem mais de 800 mil inscritos. 

Alguns vídeos tem mais de 55 milhões de 
visualizações. Já no Facebook, são mais de 
1,3 milhão de seguidores. Filha de militar, 
Cátia casou com o primeiro namorado e teve 
filhos. Com o fim de seu relacionamento, 
ela conta que se viu perdida. Investiu em 
seu trabalho de fisioterapia uroginecológica 
com mulheres gestantes para ajudá-las no 
parto normal e no enfrentamento de cólicas. 
Surpreendida pelo relato de uma mulher que 
disse ter melhorado a vida sexual depois de 
frequentar seu curso, resolveu empreender. 
“Por que não fazer disso uma profissão?”

Em relação às gerações mais novas, Cátia 
avalia que os pais não podem terceirizar a 

Revitalização da Liberdade reúne 
executivos em mutirão de limpeza
Um pedação do Japão na maior metrópole da América do Sul, o bairro da Liberdade, em São Paulo, 
quer ganhar uma “nova cara” muito em breve

cônsul-geral do Japão; Walter 
Ihoshi, deputado federal; e 
Hélio Nishimoto, deputado 
estadual. 

Depois do mutirão, o proje-
to, que ganhou a simpatia e o 
apoio de sertanejos como Paula 
Fernandes e a dupla Marcos e 
Belutti, e a apresentadora glo-
bal Angélica, prevê uma série de 
campanhas de educação e cons-
cientização com a população 
e visitantes do bairro e mesas 
de discussão com as lideranças 
da região. O primeiro passo 
deve ser a consulta popular 
para conhecer as prioridades 
da Liberdade levantadas junto 
aos comerciantes, que deverão 
ganhar, entre janeiro e março do 
ano que vem, os workshops para 
a análise das demandas (www.
jcibrasiljapao.org.br).

Atsushi Yasuda, da Sompo Se-
guros; Luiz Tadashi Akuta, da 
Mitsubishi Electrics; Keisuke 
Ohno e Reginaldo Gonçalves 

Paulista, da Daiso Japan; Chie-
ko Aoki, do Blue Tree Towers; 
Hirofumi Ikesaki, da Ikesaki 
Cosméticos); Yasushi Noguchi, 
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“Eu falo sobre sexo como as pessoas 
falam sobre economia”, diz coach

quem conversar e por isso acredita que o 
seu trabalho cresceu tantos nos últimos 
anos. “Eu falo sobre sexualidade da mesma 
forma como as pessoas conversam sobre 
economia, sobre finanças, sobre marketing, 
sobre qualquer outro assunto, eu trato da 
mesma maneira. Por que tem que ser um 
tabu? Por que tem que ser proibido? Por 
que tem que ser errado? Por que tem que 
ser pecado?” E esclarece: “A naturalidade 
com a qual eu converso sobre esse assunto 
é o que traz o público”.

Para Cátia, um dos grandes segredos 
é trabalhar a reciprocidade nas relações. 
“Casamento e relacionamento, para mim, é 
a arte de fazer acordos. Acordos que devem 
ser cumpridos por ambas as partes”. Quando 
o assunto é divisão de tarefas, Cátia Damasce-
no faz um alerta às mulheres: “Deixe o homem 
também fazer a parte dele. Muitas vezes as 
mulheres cobram isso, dizendo: -’Ah, mas 
ele vai fazer errado... Ah, mas ele escolheu a 
roupa da criança e o menino ficou desigual...’ 
Deixe o outro participar, porque se ele nunca 
fizer errado ele nunca vai aprender a fazer o 
certo. E aí a mulher se sobrecarrega porque 
não sabe delegar” (ABr).
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educação sexual dos filhos e revela que é mui-
to procurada por adolescentes perguntando 
sobre a primeira vez. “Eu tenho um cuidado 
muito grande de não incentivar. Porque uma 
coisa é você esclarecer e outra coisa é você 
incentivar o adolescente. A minha linguagem 
é para o público adulto exatamente para não 
ficar essa coisa de incentivo. Mas eu já tenho 
um público adolescente que me acompanha”.

Ela diz que ainda hoje várias pessoas 
namoram e se casam cheias de dúvidas e 
dificuldades. Muitas delas não tem com 

www.netjen.com.br

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

ou ligue paranetjen@netjen.com.br


