
As emissões nacionais 
de gases de efeito 
estufa subiram 8,9%, 

em 2016, em comparação 
com o ano anterior. O país 
emitiu, no ano passado, 2,278 
bilhões de toneladas brutas 
de gás carbônico equivalente 
(CO2e), contra 2,091 bilhões, 
em 2015. Com 3,4% do total 
mundial, o Brasil ocupa o lu-
gar de sétimo maior poluidor 
do mundo. Segundo os dados 
divulgados ontem (25) pelo 
Observatório do Clima, este 
é o nível mais alto desde 
2008 e a maior elevação vista 
desde 2004.

O crescimento é o segundo 

     

Emissão de gases de efeito 
estufa no país aumentou 
8,9% em 2016, diz estudo

seguido, já que, entre 2015 e 
2016, a elevação acumulada 
das emissões foi de 12,3%, 
contra a queda de 7,4 pontos 
no PIB, que recuou 3,8% em 
2015 e 3,6%, em 2016. “O 
Brasil se torna, assim, a única 
grande economia do mundo a 
aumentar a poluição sem gerar 
riqueza para sua sociedade”, 
diz o Observatório do Clima. A 
alta de 27% no desmatamento 
na Amazônia foi a principal 
responsável pela elevação 
nas emissões no ano passado. 
As emissões por mudança de 
uso da terra cresceram 23%, 
e foram responsáveis por 51% 
de todos os gases de efeito 

estufa lançados pelo Brasil 
no período.

Os dados apontam também 
que quase todos os outros 
setores da economia tiveram 
queda nas emissões, com des-
taque para o setor de energia, 
com menos 7,3%, puxada pela 
retração da economia e pelo 
crescimento da participação 
das energias renováveis na 
matriz elétrica. O setor de pro-
cessos industriais teve redu-
ção de 5,9%, e o de resíduos, 
0,7%. No sentido contrário, a 
agropecuária aumentou suas 
emissões em 1,7%, sendo a 
principal responsável pelas 
emissões no país, já que res-

A alta de 27% no desmatamento na Amazônia foi a principal responsável pela elevação nas 

emissões no ano passado.

ponde por 74% do total.
O aumento também é atribuí-

do à crise econômica, já que os 
abates de bovinos recuaram 
pelo segundo ano consecutivo, 

devido à queda de demanda 
pela carne. Como bois e va-
cas emitem metano (o gás de 
efeito estufa mais importante 
depois do CO2) durante a di-

gestão e pela degradação do 
esterco, menos gado sendo 
abatido signifi ca mais bois 
no pasto e nos currais e mais 
emissões (ABr).
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“Só há duas opções 
nesta vida: se 
resignar ou se 
indignar. E eu
não vou me
resignar nunca”.
Darcy Ribeiro (1922/1997)
Antropólogo brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,42% Pontos: 
76.671,13 Máxima de +0,7% 
: 76.883 pontos Mínima de 
-1,24% : 75.404 pontos Volu-
me: 8,78 bilhões Variação em 
2017: 27,3% Variação no mês: 
3,2% Dow Jones: -0,48% Pontos: 
23.329,46 Nasdaq: -0,52% Pon-
tos: 6.563,89 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2381 Venda: R$ 3,2386 
Variação: -0,38% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,32 Venda: R$ 3,42 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2381 Venda: R$ 
3,2387 Variação: -0,26% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2170 
Venda: R$ 3,3930 Variação: 
-0,21% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,43% ao 
ano. - Capital de giro, 10,23% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.278,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,20% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,000 
Variação: +0,76%

bro) Cotação: R$ 3,2355 Variação: 
-0,37% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,1807 Venda: US$ 1,1807 
Variação: +0,37% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8210 Venda: R$ 
3,8230 Variação: -0,1% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7100 Ven-
da: R$ 3,9830 Variação: +0,15%

+0,32% Pontos: 77.345 Máxima 
(pontos): 77.600 Global 40 
Cotação: 915,278 centavos de 
dólar Variação: -0,65%

Febre amarela
Desde ontem (25), mais 19 Uni-

dades Básicas de Saúde passaram a 
integrar a campanha emergencial de 
vacinação contra a febre amarela na 
zona norte. Com isso, 27 postos em 
toda a região terão vacinas para imu-
nizar a população contra a doença. 
A expectativa é que o atendimento 
seja ampliado para 33 unidades até 
o fi m desta semana. A prioridade é 
aplicar a dose única da vacina na 
população que vive até 500 metros 
do parque do Horto Florestal.

O ministro Gilmar Mendes, do 
STF, afi rmou ontem (25) que o 
Congresso tem demonstrado 
maturidade em momentos im-
portantes, como o da votação de 
uma segunda denúncia da PGR 
contra o presidente Temer. “A 
Câmara terá seus critérios para 
decidir, acho que o Brasil tem 
passado solavancos, sobres-
saltos, mas tem dado sinais de 
uma forte institucionalidade. A 
despeito dos problemas que te-
mos enfrentado, temos conse-
guido manter as instituições em 
funcionamento, e o Congresso 
tem demonstrado maturidade 
institucional”.

Questionado se a inclusão da 
delação premiada de executi-
vos do grupo J&F nos autos do 
processo enviado para análise 
da Câmara enfraqueceu a 
denúncia contra o presidente, 
Mendes evitou fazer juízo de 
valor, mas disse que a ideia de 
que as colaborações poderiam 
ser “eternizadas” não passou 
de um “sonho de uma noite 
de verão”. Ele se referiu ao 
julgamento, em junho, no qual 
o plenário do STF decidiu que 
os acordos de colaboração 
premiada assinados com MPF 

só poderiam ser revistos em 
casos de constatação de ile-
galidades, como a coação do 
investigado.

Mendes, que foi voto vencido 
no sentido de que o relator 
pudesse rever as próprias 
cláusulas do acordo a qualquer 
momento, ironizou a corrente 
vencedora. “Bastou a gravação 
entregue pelo Joesley para o 
mundo todo vir abaixo e se viu 
que a garantia de eternidade 
não existia”, disse. “Aque-
les que votaram com muita 
ênfase andam pelos cantos 
envergonhados”, acrescentou, 
referindo-se a colegas do STF 
que votaram pela impossibili-
dade de revisão das cláusulas 
das delações premiadas.

Após o julgamento do Supre-
mo, em setembro, foi revelado 
que Joesley entregou à PGR, 
aparentemente por engano, 
uma gravação em que ele e 
Saud debatem uma suposta 
omissão de informações em 
suas delações, o que motivou o 
então procurador-geral, Rodri-
go Janot, a revogar a imunidade 
penal de ambos e solicitar ao 
STF a anulação do acordo com 
os executivos (ABr).

Aeroporto do Recife Gilberto Freyre, um dos que serão privatizados.

Treze aeroportos foram in-
cluídos no Programa Nacional 
de Desestatização por meio 
do Decreto 9.180/17 assinado 
pelo presidente Michel Temer 
e publicado na edição de ontem 
(25) do Diário Ofi cial da União. 
Pelo decreto, os aeroportos 
fi cam qualifi cados no âmbito 
do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI), da Pre-
sidência da República.

Os 13 empreendimentos po-
derão ser concedidos à iniciativa 
privada individualmente ou em 
blocos, conforme decisão que 
será embasada pelos estudos de 
modelagem da desestatização, 
conforme detalhado no texto. 
O Ministério dos Transportes 
será responsável pela condução 
e aprovação dos estudos, pro-
jetos e levantamentos e pelas 
investigações que subsidiarão 
a modelagem das medidas de 
desestatização, de acordo com 
o decreto.

A Agência Nacional de Avia-

ção Civil (Anac) fi cará res-
ponsável pela realização e 
acompanhamento das medidas 
de desestatização, sob a super-
visão do ministério. Em julho, o 
governo anunciou 57 projetos 
de concessões e privatizações 
de empresas públicas, entres 
eles 14 aeroportos – incluindo 
o de Congonhas, segundo maior 
do país, com movimento de 
21 milhões de passageiros por 
ano. Congonhas, no entanto, 
fi cou fora da lista publicada no 
Diário Ofi cial.

No último dia 20, o Ministério 
dos Transportes divulgou nota 
informando que o governo 
reavalia manter os planos 
de leiloar no próximo ano a 
concessão de Congonhas. Na 
nota, o ministério informou 
que o ministro Maurício Quin-
tella apresentou ao presidente 
Temer estudos e análises mos-
trando que a concessão poderia 
prejudicar a sustentabilidade 
da Infraero (ABr).

Aumenta a intenção 
de fi nanciamento do 
paulistano 

Em outubro, o Índice de In-
tenção de Financiamento subiu 
10,9%, passando dos 15,7 pontos 
em setembro para 17,4 pontos 
no mês atual, mesma variação 
registrada em relação a outubro 
de 2016, quando o indicador 
também registrava 15,7 pontos. 
Ao longo dos últimos 12 meses, 
cerca de 7% a 10% dos entrevis-
tados se diziam dispostos a tomar 
crédito, de modo que grandes 
variações não signifi cavam efe-
tivamente uma mudança forte 
de tendência para cima ou para 
baixo, nesse período. 

O cenário de endividamento 
dos paulistanos segue ainda 
muito volátil, mas a propensão 
de tomada ao crédito tem ron-
dado entre 15 e 20 pontos, bem 
abaixo do patamar pré-crise 
(de 20 a 25) pontos em 2014, 
com uma média anterior ainda 
maior.(AI/FecomercioSP).

Focos de incêndio estão 

prestes a ser controlados, diz o 

ministro Marcelo Cruz.

Os focos de incêndio no 
interior do Parque Nacional 
da Chapada dos Veadeiros, 
em Goiás, estão prestes a ser 
controlados, anunciou ontem 
(25) o secretário executivo do 
Ministério do Meio Ambiente, 
Marcelo Cruz, que assumiu a 
pasta com a exoneração do 
ministro Sarney Filho, que 
reassumiu o mandato de depu-
tado federal (PV-MA) para par-
ticipar da votação da segunda 
denúncia contra o presidente 
Michel Temer.

“As linhas de incêndio já 
estão sendo controladas. As 
condições climáticas estão 
nos permitindo atuar também 
à noite, ou seja, 24 horas 
por dia”, afirmou Cruz. Uma 
das três linhas de incêndio 
enfrentadas na região do 
parque nacional já tinha sido 
completamente debelada na 
manhã de ontem. Uma segun-
da frente de trabalho estava 
prestes a apagar totalmente 
as chamas da segunda linha, 
ao mesmo tempo que procura 
evitar que as brasas e o calor 
deem início a novos focos de 
incêndio.

“Estamos centrando esfor-
ços para conseguir conter o 
incêndio na terceira linha, que 
fi ca fora dos limites do parque 
nacional”, explicou Cruz, ga-
rantindo que toda a estrutura 
montada para enfrentar um 
dos maiores incêndios que já 

Presidente da Petrobras,

Pedro Parente. 

O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, afi rmou ontem 
(25) que as próximas rodadas 
de partilha da ANP, amanhã 
(27), mostrarão que o governo 
federal acertou ao retirar da es-
tatal a obrigação de ser opera-
dora na exploração e produção 
de petróleo do pré-sal. Parente 
falou durante um almoço que 
reuniu representantes de em-
presas do setor petrolífero no 
Riocentro, no Rio de Janeiro, 
durante a Offshore Technology 
Conference.

“Tenho certeza de que ama-
nhã veremos o quão certo o 
governo estava em tomar essa 
medida”, disse Parente. “A 
Petrobras, sozinha, não seria 
capaz, não teria condições de 
desenvolver todos os campos 
que serão opção no leilão de 
sexta”, acrescentou. O presi-
dente da estatal argumentou 
que é preciso acelerar a ex-
tração do petróleo em águas 
profundas, para que as riquezas 
geradas benefi ciem todas as es-
feras de governo e a sociedade.

“Foi uma medida muito 
importante para o país. Foi 

A redução da taxa Selic 

estimula a economia.

Pela nona vez seguida, o 
Banco Central (BC) baixou 
os juros básicos da economia. 
Por unanimidade, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
reduziu ontem (25) a taxa Se-
lic em 0,75 ponto percentual, 
de 8,25% ao ano para 7,5% ao 
ano. Com isso, a Selic iguala-
-se ao nível de maio de 2013. 
De outubro de 2012 a abril de 
2013, a taxa foi mantida em 
7,25% ao ano, no menor nível 
da história, e passou a ser 
reajustada gradualmente até 
alcançar 14,25% em julho de 
2015. Somente em outubro do 
ano passado, o Copom voltou a 
reduzir os juros. A redução da 
taxa Selic estimula a economia 
porque juros menores bara-
teiam o crédito e incentivam 
a produção e o consumo em 
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Copom reduz juros para 7,5% 

ao ano, próximo do menor nível
passado. Nos 12 meses termi-
nados em setembro, o IPCA 
acumula 2,54%, a menor taxa 
em 12 meses desde fevereiro 
de 1999. 

A autoridade monetária 
estima que o IPCA encerrará 
2017 em 3,2%. De acordo com 
o boletim Focus, a infl ação 
oficial deverá fechar o ano 
em 3,06%, mesmo com os 
aumentos recentes nos preços 
dos combustíveis. Até agosto 
do ano passado, o impacto de 
preços administrados, como a 
elevação de tarifas públicas; e o 
de alimentos como feijão e leite 
contribuiu para a manutenção 
dos índices de preços em níveis 
altos. De lá para cá, no entanto, 
a infl ação começou a cair por 
causa da recessão econômica e 
da queda do dólar (ABr).

um cenário de baixa atividade 
econômica. 

A Selic é o principal ins-
trumento do Banco Central 
para manter sob controle a 
infl ação ofi cial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). Se-
gundo o IBGE, o IPCA fi cou em 
0,16% em setembro, próximo 
da mínima histórica de 0,08% 
registrada em setembro do ano 

Pré-sal: governo acertou 
ao promover mudança

bom para a Petrobras, mas foi 
muito importante para o país, 
para acelerar o processo de 
tirar proveito dos recursos que 
temos, ou eles fi cariam guar-
dados em águas profundas e 
não permitiriam aos brasileiros 
tirar proveito disso”. A ANP 
realizará amanhã a Segunda e 
a Terceira Rodadas de Partilha 
de Produção do Pré-Sal, em que 
serão oferecidos blocos em oito 
áreas diferentes. A expectativa 
da agência reguladora é de que 
haja ofertas por todas as áreas, 
e, em alguns casos, disputas 
acirradas (ABr).

Incêndio na Chapada dos 
Veadeiros controlado

atingiram a unidade de con-
servação desde a sua criação, 
em 1961, será mantida até 
que todo o fogo tenha sido 
apagado nas redondezas do 
parque. O combate ao fogo 
estende-se pelo Vale do Rio 
São Miguel.

Cerca de 200 brigadistas e 
bombeiros se revezam noite 
e dia. Ainda assim, as autori-
dades ambientais calculavam 
que mais de 60 mil hectares 
de vegetação já tinham sido 
consumidas pelas chamas. 
Além da morte de animais, isso 
signifi ca que aproximadamente 
25% dos 240 mil hectares totais 
do parque foram atingidos. Um 
hectare corresponde às medi-
das de um campo de futebol 
ofi cial (ABr).

Governo anuncia concessão 
de 13 aeroportos

Congresso tem 
‘demonstrado maturidade’
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OPINIÃO
Outubro Rosa: o que 

precisamos saber
sobre o câncer de mama

Você sabia que o câncer 

de mama é o tipo mais 

comum de neoplasia 

entre as mulheres? Ele 

responde por 28% dos 

casos ao redor do mundo 

e, apenas no Brasil, deve 

registrar 57.960 casos 

em 2017, segundo o Inca

Foi justamente para cons-
cientizar as mulheres 
sobre a importância dos 

métodos de prevenção a essa 
doença que surgiu a campanha 
do Outubro Rosa, adotada por 
muitos países. Outros dados 
alarmantes mostram que a 
desinformação ainda é um 
grande causador desse mal: de 
acordo com a Fundação Laço 
Rosa, metade das portadoras 
de câncer de mama não sabe 
qual é o tipo da sua doença 
e 71% delas não conhecem 
nenhum tipo de medicamento 
para tratá-la. 

Para iniciar a abordagem 
desse assunto, devemos ter 
claro que o câncer de mama 
ocorre quando um ou mais 
nódulos são formados por 
células anormais que se mul-
tiplicam descontroladamente 
nas mamas. Essa multiplicação 
pode tornar-se progressiva, fa-
zendo com que algumas células 
movam-se para outras partes 
do corpo da mulher e formam 
as chamadas metástases. 

Não existe uma causa espe-
cífi ca para o câncer de mama, 
mas há uma série de fatores de 
risco. Mulheres que ingerem 
mais de três doses de bebidas 
alcoólicas ao dia, por exemplo, 
têm mais que o dobro de chan-
ces de desencadear a doença 
do que as que não consomem. 
Dietas ricas em gordura, obesi-
dade e sedentarismo também 
podem estar relacionadas ao 
desenvolvimento do câncer. 

Mulheres que começaram 
a menstruar muito jovens e 

demoraram para entrar na me-
nopausa têm maior risco, bem 
como as que nunca tiveram 
fi lhos ou tiveram com idades 
mais de 30 anos. Aquelas que 
já tiveram casos de câncer de 
mama na família formam outro 
grupo de risco bastante sério. 
Por isso, elas devem ter um 
acompanhamento médico mais 
minucioso.

O fato é que a descoberta da 
doença pode ocorrer graças a 
uma medida extremamente 
simples: a autopalpação da 
mama, que pode detectar o 
surgimento de um nódulo a 
ser investigado. A maioria das 
mulheres, porém, não percebe 
o início da doença e só vai se 
dar conta quando o nódulo já 
está muito grande ou quando 
sintomas decorrentes de me-
tástases aparecerem. 

Por isso, é preciso receber 
do médico as orientações de 
como realizar o auto exame 
corretamente e também fazer 
os exames preventivos perio-
dicamente.

Diante da constatação do 
nódulo, deve-se realizar uma 
biópsia (retirada de um “pe-
dacinho” para estudo labora-
torial) para ter a confi rmação 
ou não do câncer. Quando a 
doença é detectada precoce-
mente, as chances de cura são 
praticamente totais. À medida 
que os cânceres detectados 
já estejam mais avançados, as 
chances vão diminuindo. 

No entanto, hoje pode-
mos contar com tratamentos 
modernos e cada vez mais 
eficientes, em que, mesmo 
nos casos avançados, existe 
a possibilidade de conseguir 
manter a paciente viva e com 
boa qualidade de vida por 
muitos anos.

(*) - É coordenador de Oncologia 
e Quimioterapia do Hospital San 

Paolo, centro hospitalar de média 
complexidade da Zona Norte 

paulistana.

Carlos Alberto Reis (*)
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Preparar um café na máquina 
é mais rápido e prático do que 
fazê-lo manualmente, e de acor-
do com uma pesquisa da Asso-
ciação Italiana de Distribuição 
Automática (Confi da), os italia-
nos são os que mais consomem 
café feitos dessa maneira. O 
levantamento apontou que na 
Itália possuem mais de 800 mil 
máquinas de café, superando 
com folga a segunda colocada 
França, que tem pouco mais de 
600 mil unidades. A Alemanha 
aparece em terceiro, com cerca 
de 555 mil.

Os cafés em máquinas são 
mais consumidos no local de 
trabalho, com quase 36% das 
unidades localizadas em em-
presas. Em 2016, os italianos 
prepararam quase três bilhões 
de cafés em máquinas, re-
presentando um aumento de 
1,67% em relação a 2015. Para 
o sociólogo Vanni Codeluppi, as 
máquinas de café estão cada vez 
“mais tecnológicas” e a bebida 
não é mais consumida apenas 
para “dar energia”, mas também 
por ser “confortável e gratifi -
cante” para a pessoa (ANSA).

Cidade italiana 
faz petição 
para bondes 
voltarem

Um ano e meio após um aci-
dente envolvendo dois bondes 
em Trieste, no norte da Itália, os 
moradores da cidade lançaram 
uma petição para que os históri-
cos bondinhos voltem a circular 
na região. Poucas horas após a 
veiculação da petição pelo jor-
nal “Il Piccolo” foram coletadas 
mais de 1,5 mil assinaturas. É 
estimado que, em alguns dias, 
mais de 10 mil pessoas assinem 
em favor da volta dos bondes.

Os bondes de Opicina estão 
em Trieste desde 1902 e são 
um dos principais pontos tu-
rísticos da cidade. No entanto, 
em agosto de 2016, dois bondes 
colidiram, em um acidente que 
deixou oito feridos. Desde en-
tão, o serviço de circulação dos 
bondes está parado e estima-se 
que seriam necessários entre 
entre 4 milhões e 5 milhões de 
euros para que os trens voltem 
a circular (ANSA).

O texto tem como re-
ferência os Objetivos 
de Desenvolvimento 

Sustentável, defi nidos pelas 
Nações Unidas em 2015, com-
promisso assumido de forma 
voluntária por 193 países, entre 
eles o Brasil, com o propósito 
de eliminar o trabalho infantil 
até 2025.

No Brasil, a legislação proíbe 
o trabalho para menores de 16 
anos, a não ser como aprendiz 
e desde que com 14 anos. Se-
gundo o relatório, ainda havia 
2,67 milhões (4,5%) de meni-
nos e meninas desempenhando 
alguma atividade laboral em 
2015. O número é menor do 
que o registrado em 2014 (3,3 
milhões), 2013 (3,18 milhões), 
2012 (3,56 milhões) e 2011 
(3,72 milhões). De acordo com 
o levantamento, o índice con-
tinuaria caindo, mas restariam 

Flagrante de trabalho infantil em feiras livres em Quipapá (PE), 

denunciado pelo MP do Trabalho.

Pesquisa realizada pelo 
Instituto Ipsos e divulgada na 
terça-feira (24) mostrou que 
68% dos bolivianos rejeitam a 
possibilidade de o presidente 
do país, Evo Morales, ser can-
didato nas eleições de 2019 
para tentar o quarto mandato 
seguido. Foram ouvidas 1.000 
pessoas nas dez principais 
cidades do país entre os dias 
1º e 10 de outubro, com uma 
margem de erro de 3,1 pontos 
percentuais. O apoio para que 
Morales volte a se candidatar 
é de 30%, de acordo com a 
pesquisa.

Em nove cidades, a rejeição 
às pretensões do presidente 
está entre 53% e 83%. Em 
La Paz, a capital do país, 67% 
dos moradores se opõem à 
candidatura de Morales. Já 
em Santa Cruz de La Sierra, 
esse índice chega a 75%. A 
única cidade que apoia uma 
reeleição de Morales é El 
Alto, vizinha de La Paz, com 
52% - 46% rejeitam a hipótese. 

O principal responsável 
humanitário da ONU, Mark 
Lowcock, advertiu que a crise 
humanitária no Iêmen está se 
deteriorando e que sete milhões 
de pessoas necessitam de ajuda 
alimentar para sobreviver. Em 
uma coletiva de imprensa em 
sua chegada ao aeroporto da 
capital Sana, controlada pelos 
rebeldes houthis, Lowcock 
afi rmou também que milhões 
de habitantes do país carecem 
de serviços básicos como água 
e saneamento.

“Decidi vir ao Iêmen pela 
minha grande preocupação 
com a crise humanitária que 
segue se deteriorando”, disse 

Lowcock, que ainda afi rmou 
que “milhões de iemenitas 
estão à beira da fome”. O má-
ximo responsável humanitário 
da ONU chegou ontem ao 
Iêmen em uma visita de três 
dias e sua primeira escala foi 
em Aden, segunda maior ci-
dade do país, situada no sul e 
sede provisória do governo do 
presidente Abdo Rabu Mansur 
Hadi, o único reconhecido 
internacionalmente.

O Iêmen é palco de um confl i-
to entre os houthis e as forças 
fi éis ao presidente Hadi, que 
desde 2015 conta com o res-
paldo da coalizão árabe liderada 
pela Arábia Saudita (ABr/EFE).

Mais da metade da população do Iêmen passa fome, após dois 

anos de confl ito.
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O papa Francisco nomeou 
ontem (25) o padre Vítor Agnal-
do de Menezes, 49 anos, como 
bispo da diocese de Propriá, 
situada no Estado de Sergipe.     
Menezes substitui o monsenhor 
Mário Rino Sivieri, que renun-
ciou ao cargo, e exercia a função 
de pároco de Nossa Senhora das 
Graças, em Maracás, na Bahia.

Nascido em 16 de junho de 
1968, na cidade baiana de Cura-
çá, o novo bispo é formado em 
fi losofi a e teologia e frequentou 
um curso de “espiritualidade 
sacerdotal e missionária” em 
Roma. Foi ordenado padre em 
18 de abril de 1998 e passou 
por diversas paróquias desde 
então (ANSA).

Uma pesquisa divulgada 
ontem (25) aponta que 53% 
das mulheres no Reino Unido 
afirmam terem sofrido no 
trabalho ou local de estudo 
algum tipo de assédio sexual, 
desde brincadeiras inade-
quadas até agressões físicas. 
Realizada pela ComRes e 
encomendada pela BBC Rá-
dio 5 Live, a pesquisa ouviu 
2.031 pessoas, entre homens 
e mulheres adultos, e revelou 
também que 20% dos homens 
entrevistados disseram que 
sofreram algum tipo de as-
sédio.

A pesquisa indica que as 
mulheres são o alvo mais co-
mum para chefes e diretores, 
com 30% dos casos contra 
12% dos homens, e uma em 
cada dez mulheres afirma que 
sua experiência negativa a le-
vou a abandonar seu emprego 
ou centro educacional. Do 

total de homens e mulheres 
que disseram ter sofrido 
assédio, 27% afirmaram que 
se tratava de brincadeiras 
ou comentários fora de hora, 
15% informaram que foram 
tocadas e 13% foram vítimas 
de assédio verbal, enquanto 
que uma em cada dez mu-
lheres sofreu agressão física.

Sessenta e sete por cento 
das vítimas não denunciaram 
os fatos, especialmente no 
caso dos homens, e apenas 
21% disseram sentir que po-
deriam contar apoio. A BBC 
encomendou a pesquisa após 
a revelação do caso de Harvey 
Weinstein, um poderoso pro-
dutor de Hollywood acusado 
por dezenas de mulheres de 
assédio sexual durante déca-
das, e de uma campanha pela 
internet para compartilhar 
experiências e erradicar esta 
prática (ABr/EFE).

Brasil não cumpre meta de 
erradicar trabalho infantil até 2016
O Brasil não cumpriu o objetivo de erradicar o trabalho infantil até 2016 e tem risco de não conseguir 
acabar com essa prática até 2025, mostra relatório sobre o tema, elaborado pelo Fórum Nacional de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) e pelo MP do Trabalho

em 2014, 70 mil, e, em 2015, 79 
mil. Meninos e meninas nessa 
faixa, em geral, trabalham em 
locais como lixões, casas de fa-
mílias, fazendas, sítios e outros 
espaços agrícolas.

O relatório revela também 
que o Brasil não cumpriu a 
meta de erradicar as piores 
formas de trabalho infantil até 
2016, compromisso assumido 
na 2ª Conferência Global sobre 
o tema, realizada em Haia, na 
Holanda, em 2010. 

Entre as atividades enqua-
dradas nessa categoria estão a 
exploração sexual, o tráfi co de 
drogas, o aliciamento para ativi-
dades ilícitas, formas análogas à 
escravidão (que envolvem, por 
exemplo, sujeição por dívida, 
servidão e trabalho compulsó-
rio) e o plantio (como cana-de-
-açúcar e pimenta malagueta), 
entre outras (ABr).

ainda 546 mil crianças e ado-
lescentes trabalhando em 2025. 

Esse cenário não é sufi ciente 
para que o objetivo estabelecido 
seja atingido. Um dos desafi os 

está na faixa de 5 a 9 anos, 
marcada por um movimento de 
crescimento dessa prática. Em 
2013, 61 mil crianças nessa fai-
xa etária estavam trabalhando; 

68% dos bolivianos não querem 
nova candidatura de Morales

Evo Morales preside a 

Bolívia desde janeiro 

de 2006 e atualmente 

está em seu terceiro 

mandato.

Horas antes, a emissora RTP 
divulgou outra pesquisa da Ip-
sos, que indica que a aprovação 
do governo de Morales caiu de 
58% para 57%. Por outro lado, 
a desaprovação subiu de 34% 
para 39%.

O partido de Morales apre-
sentou ao Tribunal Constitu-
cional um recurso para que 
o presidente seja novamente 
candidato em 2019, alegando 

que deve ser respeitado o 
direito de ele voltar a ser 
escolhido pelo povo. Morales 
preside a Bolívia desde janeiro 
de 2006 e atualmente está em 
seu terceiro mandato, que 
termina em janeiro de 2020. 
Os eleitores do presidente co-
meçaram na semana passada 
uma mobilização para que ele 
seja candidato nas próximas 
eleições (ABr/EFE)

7 milhões de iemenitas 
precisam de ajuda 

para sobreviver
Reino Unido: 53% das 

mulheres sofreram 
assedio no trabalho

Itália lidera consumo de 
café feito em máquinas

Papa nomeia bispo para Propriá/SE
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A - Desafi o para Jovens 
A Nestlé e a marca Nescafé realizam o desafi o Big Case Nescafé, em 
que universitários e recém-formados terão a oportunidade de propor 
soluções para um case real da marca. O tema é: “Como Nescafé pode 
criar conexões que levam o público jovem a novos começos”, alinhado ao 
posicionamento de Nescafé e também ao propósito da Nestlé de melhorar 
a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável. Os jovens 
devem se organizar em grupos de 2 a 4 integrantes para propor uma 
solução ao desafi o. Os três grupos mais bem avaliados serão premiados 
no valor total de R$10.000,00 e os integrantes da equipe vencedora 
terão a chance de participar da fase presencial do Trainee Nestlé 2018. 
Inscrições e mais informações: (http://bigcase.com.br/desafi o/nescafe). 

B - Terceiro Setor
A Liga Solidária e o Observatório do Terceiro Setor promovem amanhã 
(27), palestra sobre “O Ministério Público e o Terceiro Setor”, que será 
ministrada pelo Dr. Airton Grazzioli, promotor de Justiça e Curador de 
Fundações de São Paulo. O objetivo é explicar a “importância do Minis-
tério Público para a valorização do terceiro setor”. O evento, aberto ao 
público e gratuito, será realizado das 08h30 às 10h30, na sede da Liga, 
na Rua Capote Valente, 1332. Para inscrições e/ou mais informações: 
tel. (11) 3670.2900. Email: (priscila.rodrigues@ligasolidaria.org.br).

C - Liderança na Gestão Pública
O fundador e presidente do Centro de Liderança Pública, Luiz Felipe 
D’Ávilla, é o palestrante convidado do próximo Fórum de Temas Na-
cionais 2017, promovido pela ADVB – Associação dos Dirigentes de 
Vendas e Marketing do Brasil, que acontece no dia 7 de novembro, 
a partir das 8h, no Hotel Maksoud Plaza. A palestra abordará o tema 
“Liderança e inovação na gestão pública” e contará com a presença de 
associados da ADVB, diversos empresários e autoridades. O Fórum 
de Temas Nacionais tem o objetivo de discutir assuntos que afetam a 
economia do país e que impactam diretamente o desenvolvimento das 
empresas e, consequentemente, o desempenho das vendas. O encontro 
tem patrocínio do Hotel Terras Altas e da Ghelfond Diagnósticos. Mais 
informações: (http://www.advb.org/).

D - Transparência das Pequenas
No próximo dia 31 (terça-feira), o Grupo G.Jacintho realiza seminário 
gratuito para debater a transparência das pequenas e médias empresas 

na atualidade no Brasil. A atividade acontece no Hotel Golden Tulip, 
com início às 8h. Na ocasião Flávio de Souza, vice-presidente Jurídico & 
Compliance Offi cer da Nestlé, fará a abertura do seminário com a palestra 
“Compliance nas Empresas”, tema este que é motivo de muitas dúvidas 
entre os empresários que em sua grande maioria, por desconhecimento, 
não conseguem aplicar a regra à risca. Gabriel de Carvalho Jacintho, 
diretor da G.Jacintho Consultoria Contábil e Tributária, fi cará encarre-
gado de apresentar o Programa de Transparência, que visa prevenir e 
garantir as boas práticas de conduta dentro das empresas. Inscrições 
no no email (mariana@gjacintho.com.br) ou tel. (11) 3124-2555. As 
vagas são limitadas.

E - Otorrino e Cérvico Facial
Entre os próximos dias 1 e 4 de novembro, no Centro de Convenções 
de Florianópolis, acontece o 47º Congresso Brasileiro de Otorrinolarin-
gologia e Cirurgia Cérvico Facial, realização da Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. São aguardados mais de 
3 mil especialistas, bem como a presença de, ao menos, 50 convidados 
internacionais. É a melhor oportunidade para a troca de conhecimento 
entre os profi ssionais, feita de forma dinâmica e atualizada. Temas: Surdez 
infantil, Implante coclear, Perda Auditiva em Idosos; Sonoendoscopia, 
Ronco, Apneia do Sono; Cirurgia de Cabeça e Pescoço: Traqueostomia 
infantil, entre outros. Para mais informações, acesse: (http://www.47cbo.
com.br/index.php).

F - Dívidas e Dúvidas
A Fundação Procon-SP promove na quarta-feira (1), das 9h às 12h 
e das 14h às 17h, a palestra Dívidas e Dúvidas que objetiva sanar as 
principais dúvidas dos consumidores com relação às suas dívidas, apon-
tando caminhos que possibilitarão a solução dos problemas fi nanceiros, 
bem como dicas e orientações para manter o equilíbrio fi nanceiro. A 
palestra  aborda os seguintes assuntos: Superendividamento: Causas e 
Consequências; Evolução da dívida, cobrança, negativação, prescrição 
e cessão do crédito; Renegociação de dívidas; Aspectos emocionais e 
comportamentais relacionados ao endividamento. Mais informações re 
inscrições: (http://www.procon.sp.gov.br/cursos.asp) ou tel. 3824-7069.

G - Normas Contábeis 
No dia 7 de novembro, das 8h às 18h, no hotel Grand Mercure Ibirapue-
ra, acontece o XIV Seminário Internacional CPC – Normas Contábeis 

Internacionais, promovido pela Fundação de Apoio ao Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis. O painel terá como palestrante: Jorge Andrade 
Costa, da Febraban e Membro do CPC. Objetiva debater o IFRS 16 que 
muda substancialmente as regras vinculadas ao reconhecimento contábil 
de transações de leasing para arrendatários, de contratos de aluguel e 
locação. Ativos e passivos novos serão trazidos para as demonstrações 
contábeis. Também serão afetadas linhas de resultados, EBITDA, bem 
como se alterarão diversos indicadores contábeis, podendo ter conse-
quências às vezes signifi cativas sobre dividendos. Informações: (www.
eventos.facpc.org.br).

H - Vagas de Estágio
A Eureca!, consultoria especializada em realizar processos seletivos 
inovadores está à frente do novo programa de estágio da Votorantim 
S.A., empresa considerada como uma das melhores para começar car-
reira. Até amanhã (27), estudantes poderão se inscrever no programa 
de estágio de 2018 e participar dos desafi os propostos. A empresa busca 
jovens que tenham senso de dono com capacidade analítica e lógica, 
e, que demonstrem aprendizagem rápida, curiosidade, proatividade e 
que saiba se expressar bem de forma oral e escrita. A empresa ainda 
pede bons conhecimentos em Excel, inglês e estar cursando os últimos 
dois anos da faculdade. Mais informações (http://oportunidades.eureca.
me/#!/oportunidade/estagiovotorantimsa).

I - Relacionamento Inusitado
Intitulado ‘Relacionamento Sugar’, o conceito objetiva unir senhores en-
dinheirados com mocinhas jovens. Uma espécie de “união por contrato” 
e sem cobranças. São Paulo lidera com 7.582 inscritos; Goiás aparece 
em segundo lugar com 6.894; seguido por Minas Gerais, com 5.012. Na 
região nordeste, o estado da Bahia, com 3.538. Já o Rio de Janeiro surge 
na quinta posição com 3.206. De um lado, mulheres bonitas postam fotos, 
junto com a estimativa de quanto querem receber em presentes, mimos 
e dinheiro. Do outro, os homens disponibilizam perfi l, renda média e 
expectativas. Diferente de serviços de acompanhantes e prostituição, a 
rede social incentiva a continuidade da relação. Saiba mais em: (www.
universosugar.com).

J -  Pesquisa e Inovação 
A Associação Brasileira da Indústria Química está com as inscrições aber-
tas, até o próximo dia 31, para a 16ª edição do Prêmio Kurt Politzer de 
Tecnologia. São três categorias: Startups, Empresa e Pesquisador. Objetiva 
estimular a pesquisa e a inovação na área química, reconhecendo o mérito 
de projetos que demonstrem a inventividade e a criatividade. Startups 
podem inscrever projetos nacionais desenvolvidos por companhias em 
estruturação empresarial; Empresas que tenham desenvolvido cases 
de inovação tecnológica na área química que levem à modernização; e 
Pesquisadores que tenham desenvolvido projetos na área química com 
potencial de aplicação industrial. Inscrições no link: (http://www.abiquim.
org.br/abiquim/premio-kurt-politzer-de-tecnologia/apresentacao). 
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Almoço familiar de 

domingo. Pai, mãe e 

dois fi lhos à mesa. O 

assunto da conversa 

gira em torno da loja 

onde todos trabalham

De repente, a refeição 
começa a ficar indi-
gesta quando um dos 

irmãos queixa-se do outro, 
acusando-o de não cumprir 
as suas responsabilidades no 
negócio familiar. O segundo 
questiona com que autoridade 
o primeiro o julga. Pai e mãe, 
constrangidos, tentam recon-
duzir a conversa para assuntos 
de interesse familiar – os estu-
dos dos fi lhos, suas amizades e 
outras amenidades dignas de 
um leve e delicioso encontro 
entre pais e fi lhos.

Este é um cenário clássico 
no qual há uma evidente in-
terposição entre os Negócios 
DE Família e os Negócios DA 
Família. Relações familiares – 
DE Família – trazem consigo 
uma carga afetiva enorme, 
de cunho emocional, que não 
podem ser traduzidos no plano 
material como nos DA Família. 
Os vínculos entre pais, fi lhos, 
cônjuges, irmãos e outros 
tantos graus de parentesco 
são movidos por amor, ódio, 
carinho, inveja, ciúme e outros 
sentimentos poderosos que in-
variavelmente gravitam entre 
os que são (ou deveriam ser) 
próximos. 

Caim e Abel são exemplos bí-
blicos e a obra de Shakespeare 
é fértil neste tema.

Por sua vez, os elos patri-
moniais e empresariais são 
fundamentados em medidas 
econômicas e fi nanceiras, por 
lucros e valorizações, tendo 
sempre uma medida material. 
Daí porque é preciso não con-
fundir os Negócios DA Família 
com os Negócios DE Família. 
São de lógicas e expectativas 
diferentes e por isso mesmo 

devem ser percebidos de modo 
distinto entre si. É evidente 
que não é uma tarefa fácil 
para o núcleo familiar que é 
proprietário de uma empresa 
e possuidor de um patrimônio.

O recomendado é a trans-
formação da Empresa Familiar 
em Família Empresária. A 
perspectiva que se terá de cada 
uma delas é diferente quando 
estabelecido o sentimento 
de pertencimento de cada 
um dos familiares - tanto na 
Família, como na Empresa e 
no Patrimônio. Para que isso 
aconteça  é imperativo que se 
valorize de forma equilibrada 
tanto a importância dos víncu-
los familiares e de parentesco, 
como os do patrimônio e os 
empresariais.

A experiência de muitas 
práticas tem demonstrado que 
isto é tecnicamente possível 
por meio de mecanismos com 
o Protocolo Familiar, Acordos 
Familiares, Patrimoniais e Em-
presariais, entre outros. Deco-
difi car as reações e normatizá-
-las não é difícil. No entanto, é 
preciso a sensibilização de que 
este movimento precisa ser 
feito, sob pena dos Negócios 
DE Família e os DA Família 
serem autofágicos entre si, de 
modo a não perpetuarem-se 
nem os valores familiares e 
nem os negócios empresariais 
e patrimoniais.

É fundamental que, em de-
terminado ponto das relações 
entre os integrantes do núcleo 
familiar, seus integrantes per-
cebam que os Negócios DA Fa-
mília não são mais importantes 
que os Negócios DE Família e 
vice versa. 

É vital compreender que o 
prevalecimento de um sobre 
o outro significa ficar sem 
família, sem empresa e sem 
patrimônio.

 
(*) - É Pró-Reitor de Pós-Graduação 

e Educação Continuada da 
Universidade Positivo (UP).

Manoel Knopfholz (*)

Consumo de café na 
China triplicou nos 
últimos seis anos

O consumo de café na China, 
cujo mercado é estimado atual-
mente em mais de US$ 1 bilhão 
ao ano, passou de 1,1 milhão de 
sacas em 2011/2012 para 3,2 
milhões de sacas em 2016/2017, 
ou seja, praticamente triplicou 
nos últimos seis anos. Esses nú-
meros apontam que a demanda 
por café nesse país cresce cerca 
de 16% ao ano, enquanto que 
o consumo mundial registrou 
aumento de aproximadamente 
2% em dez anos. 

Esse aumento expressivo do 
consumo de café na China é 
atribuído a mudanças nos hábitos 
de consumo da população, em 
função da urbanização, aumento 
da classe média e melhora no 
poder aquisitivo da população. 
Nesse contexto, o café solúvel 
aromatizado é o preferido dos 
chineses, pois 90% das vendas 
no varejo de café no país são de 
bebidas ‘3 em 1’, compostas por 
café, açúcar e creme. Esses dados 
e análises do consumo de café na 
China são destaques do Relatório 
Internacional de Tendências do 
Café, do Bureau de Inteligência 
Competitiva do Café, da Univer-
sidade Federal de Lavras.

O Relatório traz ainda como 
destaques o fato de que no Rei-
no Unido o consumo per capita 
de café deverá ultrapassar o de 
chá preto até 2021; e, no Brasil, 
que está havendo aumento da 
demanda por cafés certifi cados 
por Indicação de Procedência 
e Denominação de Origem 
(Embrapa Café).

O Cerrado é importante sob o ponto de vista de regulação 

climática e hídrica.

A carta apoia o Manifesto 
do Cerrado, um docu-
mento divulgado em 

setembro por organizações 
ambientalistas, que pede para 
as empresas que compram soja 
e carne do Cerrado defendam 
o bioma. 

Na carta, 23 empresas, entre 
elas Carrefour, McDonald’s, 
Nestlé, Unilever e Walmart, 
afirmam que estão empe-
nhadas em deter a perda de 
vegetação nativa associada à 
produção de produtos agrí-
colas e se comprometem em 
trabalhar com a indústria, 
produtores, governos e a 
sociedade civil para proteger 
paisagens naturais de impor-
tância mundial dentro de um 
cenário de boa governança e 
políticas de planejamento de 
terras. 

Entre 2013 e 2015 o Brasil 

Os ajustes à declaração podem ser feitos no site da Receita 

Federal.

A Secretaria da Receita 
Federal enviará cartas a cerca 
de 340 mil contribuintes que 
estão com indício de incon-
sistências na Declaração de 
Ajuste Anual do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Fí-
sica (DIRPF), exercício 2017, 
ano-calendário 2016. Segundo 
a Receita, as inconsistên-
cias podem levar a atuações 
futuras. O envio das cartas 
começou esta semana e vai 
até o fi nal do mês.

“O Projeto Cartas 2017 é 
uma iniciativa da Receita 
destinado a estimular os 
contribuintes a verifi carem o 
processamento de suas DIRPF 
e providenciarem correção, 
caso constatem erro nas infor-
mações declaradas ao Fisco”, 
explicou em nota a Secretaria. 
O órgão esclarece que as 
cartas somente são enviadas 
aos contribuintes que podem 
se autorregularizar, isto é, 
contribuintes não intimados 
nem notifi cados. 

Para saber a situação da 
declaração apresentada, 

O número de cheques de-
volvidos (segunda devolução 
por falta de fundos) como 
proporção do total de cheques 
movimentados, foi de 1,75% 
em setembro, registrando con-
siderável redução em relação 
ao mesmo mês do ano anterior 
(-0,25 p.p.).

Na comparação mensal, o 
percentual de cheques devol-
vidos sobre movimentados di-
minuiu frente a agosto (quando 
o nível foi de 1,79%), sendo o 
resultado registrado pela queda 
de 9,8% dos cheques devolvidos 
e queda de 7,7% para os che-
ques movimentados (SCPC).
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Empresas internacionais apoiam 
o desmatamento zero no Cerrado
Empresas líderes no mercado internacional lançaram ontem (25) uma carta com o objetivo de reconhecer 
a importância do Cerrado por seu papel na mitigação da mudança climática, por ser fonte de muitos dos 
sistemas de água doce do Brasil, e por ser uma região de produção para as commodities agrícolas

bientais do IPAM, o apoio das 
empresas é um passo impor-
tante, já que a principal causa 
de desmatamento no Cerrado 
é a expansão do agronegócio 
sobre a vegetação nativa. 

Retirar essa cobertura vege-
tal coloca em risco o equilíbrio 
do sistema e afeta diretamente 
todos os biomas interligados, 
como a Amazônia e a caatinga. 

Segundo Edegar Rosa, co-
ordenador do programa Agri-
cultura e Alimentos do WWF-
-Brasil, o Cerrado é extrema-
mente importante sob o ponto 
de vista de regulação climática 
e hídrica, além de ser a savana 
com maior biodiversidade do 
planeta. Para ler a carta assi-
nada pelas empresas, acesse: 
(http://ipam.org.br/bibliote-
cas/empresas-internacionais-
-apoiam-o-desmatamento-
-zero-no-cerrado/) (WWF).

destruiu 18.962 km² de Cer-
rado. Isso signifi ca que a cada 
dois meses, neste período, 
perdeu-se no bioma o equi-
valente à área da cidade de 
São Paulo. Este é um ritmo 

cinco vezes mais rápido que 
o medido na Amazônia, o 
que torna o Cerrado um dos 
ecossistemas mais ameaçados 
do planeta. Para Tiago Reis, 
pesquisador de políticas am-

Receita envia cartas para contribuintes 
autorregularizarem declarações

basta consultar as informações 
disponíveis no site da Receita, 
serviço Extrato da DIRPF, 
utilizando código de acesso ou 
certifi cado digital. A Declara-
ção retida em alguma malha 
apresenta sempre a mensa-
gem pendência. Junto com 
a pendência, são fornecidas 
orientações de como proceder 
no caso de erro na Declaração 
apresentada.

A sugestão para quem retifi -
car a Declaração apresentada 
é acompanhar o seu proces-

samento por meio do ser-
viço disponível na internet: 
Extrato da DIRPF. Esta é a 
maneira mais rápida de saber 
o que ocorreu no processa-
mento da Declaração e se há 
pendências que podem ser 
resolvidas pelo próprio con-
tribuinte. A Receita adverte 
que, caso o contribuinte não 
aproveite a oportunidade de 
se autorregularizar, poderá 
ser intimado formalmente 
para comprovação das diver-
gências (ABr).

Redução no percentual de 
cheques devolvidos



A agonia do SUS
a céu aberto

O desmantelamento do 

Sistema Único de Saúde, 

SUS, segue uma trilha 

digna de fi lme de terror

Em 29 anos de existência, 
desde a criação pela As-
sembleia Constituinte 

de 1988, vemos desvios inex-
plicáveis em uma trajetória que 
deveria ser de inclusão, univer-
salização, e, principalmente, 
de qualifi cação da assistência 
aos cidadãos. A despeito de 
ser um modelo teoricamente 
quase perfeito, tido como 
referência em diversas partes 
do mundo (teoricamente, friso 
outra vez), o SUS, na prática, 
deixa a desejar em diversos 
aspectos.

Descaso, carência de investi-
mentos, gestão irresponsável, 
em regra. Os refl exos são o su-
cateamento, o acesso restrito e 
fi las crescentes por todo o País. 
Dias atrás, em 16 de outubro, a 
Frente Democrática em Defesa 
do SUS, movimento apoiado 
por dezenas de entidades 
médicas, como a Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica 
(SBCM), a Associação Paulista 
de Medicina (APM), conselhos 
profi ssionais de outras áreas 
da saúde, entre outras insti-
tuições, realizou protesto em 
frente à Câmara Municipal de 
São Paulo, exigindo responsa-
bilidade e soluções por parte 
das autoridades constituídas.

Os manifestantes reprodu-
ziram simbolicamente cenas 
infelizmente recorrentes no 
SUS, com macas espalhadas 
pela rua, cadeiras de rodas 
largadas com pacientes desas-
sistidos. Houve uma revoada 
de balões negros em sinal de 
luto pela delicada situação 
da saúde pública. Protestar 
sempre é efetivo, uma forma 
de pressionar políticos e po-
lemizar na mídia. Contudo, a 
passividade das pessoas que 
por lá passavam caracterizava 
um sentimento de desesperan-
ça sobre eventuais melhorias. 

Por outro, pode ser evidência 
da falta de crença nos gover-
nantes e gestores, fenômeno já 
apontado em pesquisas de opi-
nião. Iniciativas semelhantes 
à da Frente Democrática em 

Defesa do SUS trazem à tona 
dados concretos, De fato é ne-
cessário informar à população, 
por exemplo, que o Ministério 
da Saúde deixou de aplicar R$ 
155 bilhões no SUS de 2003 
a 2016, o que corresponde a 
11% do orçamento destinado 
ao setor naquele período. Em 
uma conta rápida, são quase 
R$ 12 bilhões desperdiçados 
ao ano.

A se lamentar ainda, a redu-
ção de 23 mil leitos no sistema 
público em cinco anos. Só no 
campo da pediatria, de 2010 a 
2016 foram desativados mais 
de 10 mil leitos. Levantamento 
da Sociedade de Pediatria, 
atesta que 40% dos municípios 
não têm sequer vaga para a 
internação de uma criança 
pelo SUS.

Tristemente, o cenário que 
se desenha à frente beira a 
crueldade. A proposta do Teto, 
que condiciona o reajuste das 
verbas públicas apenas à va-
riação do IPCA nos próximos 
20 anos, causará mais danos 
ao sistema.

É sabido que a infl ação na 
saúde é bem mais alta do que 
os índices gerais; assim, com 
essa medida, o SUS perderá 
recursos paulatinamente e as 
consequências serão um aten-
dimento mais precário, acre-
dite. Entre tantas distorções, 
cito as baixas remunerações 
aos profi ssionais de saúde, que 
obrigam muitos a se dividirem 
em vários empregos, compro-
metendo o rendimento, além 
da perda qualidade de vida. 

Há também os planos de 
saúde de cobertura restrita 
(ironicamente, chamados de 
populares) que, se emplaca-
rem, aliviarão as contas das 
operadoras e jogarão para 
o SUS praticamente toda a 
alta complexidade, os pro-
cedimentos de maior custo. 
É essencial a união de todos 
para resguardar os princípios 
do nosso Sistema Único e criar 
uma rede digna de assistência.

A saúde pública tem de sair 
da UTI o mais breve, em espe-
cial porque os mais vulneráveis 
socialmente só contam com ela 
para ampará-los.

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)
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A relatora Marta Suplicy (PMDB-SP) e membros da Comissão.

Pessoas interessadas em 
adotar grupos de irmãos ou 
menores com defi ciência, do-
ença crônica ou necessidades 
específi cas de saúde poderão 
ter prioridade. A inserção 
dessa preferência no Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
foi aprovada ontem (25), pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado. A medida 
está no projeto que segue 
para a Comissão de Direitos 
Humanos depois de ter rece-
bido voto favorável da relatora 
Marta Suplicy (PMDB-SP).

A proposta também pro-
move alterações na CLT e no 
Código Civil para acelerar os 
trâmites de acolhimento do 
adotando por uma família 
substituta. Vai nessa direção, 
por exemplo, a medida que au-
toriza o cadastro para adoção 
de recém-nascidos e crianças 
mantidas em abrigos que não 
forem procurados pela família 
biológica em até 30 dias.

Fica formalizada a fi gura 
do apadrinhamento, já prati-
cada em diversas cidades. A 
prática favorece menores em 
programas de acolhimento 

A publicação já teve 90 mil exemplares impressos por dia.

A partir do dia 1° de dezem-
bro, o Diário Ofi cial da União 
(DOU) encerra a produção 
impressa e terá apenas a versão 
digital. Os documentos como 
leis, portarias e decretos publi-
cados diariamente pela Impren-
sa Nacional serão conferidos 
apenas pelas telas dos compu-
tadores, tablets e celulares. A 
comercialização de assinaturas 
e vendas avulsas da publicação 
impressa será fi nalizada no dia 
30 de novembro.

A publicação já teve 90 mil 
exemplares impressos por dia 
e chegou a este ano com cerca 
de 6 mil cópias impressas dis-
tribuídas em todas as unida-
des da Federação. O DOU foi 
criado pela Lei Imperial 1.177, 
sancionada em 9 de setembro 

de 1862. O primeiro número 
circulou em 1° de outubro de 
1862, quando o governo passa 
a divulgar os atos legais por 
meio da publicação. Em 1997, 
foi dado o primeiro passo para 
a entrada na era digital com a 
disponibilização de parte da 
Seção I na internet. 

Anos depois, em 2000, a pu-
blicação passou a ser publicada 
integralmente na rede mundial 
de computadores. Com 2.112 
páginas, a edição de 19 de 
dezembro de 1997 conquistou 
o título de jornal de formato 
tabloide com o maior número 
de páginas do mundo. O diretor-
-geral do órgão, Pedro Antônio 
Bertone, disse que “toda políti-
ca pública tem como certidão 
de nascimento o DOU” (ABr).

Lei permite atribuir 
multa ao condutor 
habitual do veículo

O proprietário de veículo 
poderá indicar o nome do 
condutor habitual, que passará 
a ser o responsável pelas infra-
ções de trânsito que cometer. 
É o que prevê a Lei 13.495/17, 
sancionada e publicada ontem 
(25) no Diário Ofi cial da União. 
A norma entra em vigor daqui a 
90 dias. A nova lei tem origem 
no projeto aprovado na Câmara 
em agosto.

Após aceitar a indicação, o 
motorista habitual terá seu 
nome inscrito em campo pró-
prio do cadastro do veículo no 
Registro Nacional de Veículos 
Automotores (Renavam) e 
assumirá a presunção da res-
ponsabilidade pelas infrações 
de trânsito cometidas com o 
veículo. 

Hoje, as penalidades, como 
multa e pontos na carteira, 
fi cam em nome do dono do veí-
culo, a menos que esse indique, 
dentro do prazo, a identidade 
do condutor que cometeu a 
infração. Se o carro for vendi-
do, o condutor principal terá 
seu nome automaticamente 
desvinculado do Renavam (Ag.
Câmara).

Senador Cássio Cunha Lima, 

autor da proposta que cria as 

polícias penais.

O Plenário do Senado apro-
vou a criação das polícias penais 
federal, estaduais e distrital. 
De autoria do senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), a 
proposta acrescenta essas 
polícias ao rol dos órgãos do 
sistema de segurança pública, 
e determina como competência 
dessas novas instâncias a se-
gurança dos estabelecimentos 
penais e a escolta de presos. A 
intenção é liberar as polícias 
civis e militares das atividades 
de guarda e escolta de presos.

A aprovação ocorreu de for-
ma unânime, com 62 votos a 
favor. A proposta já havia sido 
aprovada em primeiro turno, 
no mês passado, e agora se-
gue para a análise da Câmara. 
Cássio afi rmou que os agentes 
penitenciários exercem a se-
gunda profi ssão mais estres-
sante do mundo, atrás apenas 
dos mineradores.

“O Estado precisa retomar 
o controle dos presídios, que 
muitas vezes têm se tornado um 
quartel do crime organizado. A 
proposta é uma expressão de 
reforço em um tema tão impor-
tante hoje, que é a segurança 
pública”, afi rmou.

O texto foi aprovado com 

Freddy Van Camp: o trabalho do designer facilita a vida das 

pessoas no dia a dia.

Em 2015, o Congresso apro-
vou uma proposta que previa 
a regulamentação da profi ssão 
de designer, mas a matéria foi 
vetada pelo Executivo. Agora, a 
Câmara analisa um novo projeto 
que prevê regras para o ofício, 
buscando corrigir os pontos que 
levaram ao veto presidencial. 
O texto, do deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame (PV-
-SP), defi ne o designer como 
o profi ssional que desempenha 
atividade especializada de cará-
ter técnico-científi co, criativo e 
artístico para a elaboração de 
projetos de sistemas, produtos 
e/ou mensagens visuais que 
atendam às necessidades do 
usuário.

Durante o debate, Freddy 
Van Camp, um dos primeiros 
designers formados na América 
Latina, reivindicou a regulamen-
tação e destacou a importância 
da atividade. “O design refl ete 
em melhorias para a sociedade. 
Desenvolver um bom ônibus, 
um banco de praça, um bisturi 
que ajuda rapidamente o médico 
a curar um paciente, um acesso 

O setor de mineração tem uma participação de 4% no PIB e emprega diretamente cerca de 

duzentas mil pessoas.

Na terça-feira os se-
nadores e deputados 
não chegaram a acordo 

sobre a votação do relatório. A 
Compensação Financeira pela 
Exploração Mineral é cobrada 
das empresas mineradoras 
como forma de indenizar o 
Estado pelos danos causados 
por suas atividades. 

Além de tratar da distribuição 
desses royalties entre União, 
estados e municípios produto-
res e afetados, a MP aumenta 
as alíquotas da compensação 
incidentes sobre a exploração 
de minerais como o ouro, o 
nióbio e o diamante. Rochas, 
areia e outros minerais usados 
na construção civil tiveram re-
dução de alíquota. O relatório 
aprovado na Comissão Mista 
inclui parte de uma alteração 
proposta pelo senador Lasier 
Martins (PSD-RS), que con-
sidera como bens minerais os 
rejeitos que possibilitem lavra. 

O relator, deputado Mar-
cus Pestana (PSDB-MG), 
esclareceu que, neste caso, 
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Proposta dos royalties da 
mineração é aprovada

em comissão mista
A Comissão Mista que analisou a MP dos royalties da mineração aprovou o relatório ontem (25). O 
texto não contempla o aumento do percentual a ser recebido pelos municípios não-produtores, mas 
impactados pela exploração

a alíquota será menor, para 
estimular o processamento 
desses resíduos. “Nós demos 
uma alíquota privilegiada 
porque ambientalmente é 
importante isso e estimular 
o processamento de rejei-
tos”, explicou o deputado. 
Os royalties da mineração 
passam a ser distribuídos da 
seguinte forma: 60% para os 
municípios produtores; 20% 

para os estados produtores; e 
10% para divisão entre órgãos 
de mineração e meio ambien-
te do Poder Executivo. 

Municípios não-produtores, 
mas impactados, teriam direito 
a 10% e não a 20%, como che-
gou a ser proposto em um dos 
destaques apresentados à MP.

O presidente da Comissão 
Mista, senador Paulo Rocha 
(PT-PA), lembrou que o debate 

continua. “Ainda há oportuni-
dade de continuar o debate 
porque vai para o plenário da 
Câmara, para o plenário do 
Senado e lá os parlamentares 
podem levantar de novo as 
suas inquietações”, disse. O 
setor de mineração tem uma 
participação de 4% no Produto 
Interno Bruto (PIB) e emprega 
diretamente cerca de duzentas 
mil pessoas (Ag.Senado).

Profi ssionais defendem 
regulamentação do 
ofício de designer

para um cadeirante ou para uma 
pessoa de terceira idade, tudo 
isso faz parte das atribuições do 
designer.”

Segundo ele, a valorização da 
profi ssão revela-se também uma 
estratégia para o crescimento 
do País. “O design, com suas 
soluções inovadoras, é o ativo 
mais barato que nós temos 
disponível para dar uma virada 
na nossa economia. Apesar de 
existirmos há mais de 50 anos, 
ainda persiste a visão distorcida 
de que somos úteis apenas para 
quem tem dinheiro”, afi rmou.

O vice-presidente do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil, Anderson de Menezes, 
destacou que a autarquia não é 
contra a regulamentação da pro-
fi ssão de designer, mas apontou 
que o projeto ainda não atende a 
itens importantes, como a criação 
de um código de ética e de um 
órgão que fi scalize a atividade. 
Mendes Thame esclareceu que 
o conselho profi ssional poderá 
ser criado depois da regulamen-
tação se houver necessidade (Ag.
Câmara).

Comissão agiliza adoção e dá 
prioridade a crianças com defi ciência

institucional ou familiar, ou 
seja, quando estão em um orfa-
nato ou em famílias substitutas 
provisórias. Pessoas jurídicas 
também poderão apadrinhar 
crianças e adolescentes para 
colaborar em seu desenvolvi-
mento.

Ao recomendar a aprovação 
do projeto, Marta chamou aten-
ção para os prejuízos trazidos 
pela demora nos procedimen-
tos de destituição do poder fa-
miliar e de adoção para crianças 
e adolescentes que aguardam 

inserção em uma família 
substituta. “Mais do que ex-
cessivamente demorados, os 
procedimentos de destituição 
do poder familiar e de adoção, 
da forma como hoje estão 
regulamentados, tornaram-se 
inaceitavelmente inefi cientes. 
Assim, para muitas crianças 
e adolescentes, a proviso-
riedade do acolhimento se 
converte em permanência, e 
a esperança se transforma em 
falta de perspectiva”, alertou 
no parecer (Ag.Senado).

Edição impressa do 
DOU deixa de circular 
a partir de dezembro

Plenário do Senado 
aprova proposta

que cria polícias penais

alterações feitas pelo relator 
na Comissão de Constituição 
e Justiça, senador Hélio José 
(Pros-DF). Entre as mudanças, 
está a troca da expressão “polí-
cia penitenciária” para “polícia 
penal”. Na avaliação do relator, 
a expressão anterior limitaria 
seu âmbito a uma das espécies 
de unidade prisional, as peni-
tenciárias, e seria incompatível 
com a fi scalização do cumpri-
mento da pena nos casos de 
liberdade condicional ou penas 
alternativas (Ag.Senado). 
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AUXÍLIO EDUCAÇÃO
A empresa deseja pagar 100% da faculdade do funcionário na folha de 
pagamento, esse valor integra para INSS e FGTS? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA SAIU MAIS CEDO DO TRABALHO PARA REALIZAR 
MATRÍCULA NA ESCOLA, DEVEMOS ABONAR A AUSÊNCIA?

Não há previsão no artigo 473 da CLT para abonar a ausência da 
empregada para realizar a matrícula em escola. Nesse caso, a empresa 
pode descontar a ausência da colaboradora, salvo se houver disposição 
em contrário na convenção coletiva da categoria.

OBRIGAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO
O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT é obrigatório 
para todas as empresas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO COM MENOS DE UM ANO
Quando o funcionário possui menos de um ano de registro e é demitido, deverá 
realizar o ASO demissional? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADOR DOMÉSTICO SE DIVORCIOU E A EMPREGADA PRECISA 
SER TRANSFERIDA PARA O NOME DA EX-ESPOSA, COMO PROCEDER?

No caso da pergunta não existe previsão expressa em legislação, 
sobretudo a LC 150/2015 que dispõe sobre os trabalhadores domésticos, 
portanto, recomendamos rescindir o contrato sem justa causa com o 
pagamento das verbas que cabem à trabalhadora seguido do registro em 
CTPS com o contrato individual conforme modelo disponível no e-SOCIAL 
devidamente assinado pelas partes como manda a legislação citada.

HORÁRIO DE TRABALHO DO APRENDIZ
Menor aprendiz pode trabalhar das 08:00 ás 12:00 e 13:00 ás 15:00 hs, 
totalizando uma carga horária de 6 hs por dia? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
“O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato,
vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de
regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo
de 05(cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/
rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais
pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 ramais 1761 / 4089". Empresa: S.
dos S. S - CNPJ: **.*21.733/0001-** - Contrato: 4500007639; Empresa: S. M. B.
H. - ME - CNPJ: **.*14.655/0001-** - Contrato: 4500013887; Empresa: E. A. dos S.
- CNPJ: **.*87.976/0001-** - Contrato: 4500015304; Empresa: A. da S. O.
- CNPJ: **.*08.234/0001-** - Contrato: 4500004833; Empresa: M. S. C. V. LTDA - EPP
- CNPJ: **.*56.600/0001-** - Contrato: 4500003055; Empresa: V. P. de S. J. -
CNPJ: **.*12.871/0001-** - Contrato: 4500015940.

O Presidente da ABRAFIPA - Associação Brasileira das 
Empresas de Filtros, Purificadores, Bebedouros e Equipa-
mentos para Tratamento de Água, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 15-d do Estatuto Social, convoca todos os 
associados, quites com a tesouraria, para a Assembleia Geral 
Extraordinária – AGE, que será realizada na sede social sita 
à Av. Paulista, 2444-10º andar, cj. 103, São Paulo/SP, no dia 
07.11.2017, às 13:30 horas em primeira e às 14:00 horas em 
segunda chamada, quando serão tratados os seguintes assuntos: 
1)Discutir e aprovar alterações no “Regulamento para Homolo-
gação de OAC : Organismo de Avaliação da Conformidade”: 
2) Discutir e aprovar alterações no “Regulamento para uso do 
Selo ABRAFIPA” 3) Assuntos de interesse geral. São Paulo, 
26 de Outubro de 2.017. Moacyr J. Domingues – Presidente

Edital de Intimação Prazo 20 dias Proc. 1005943-47.2015.8.26.0004. O Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça
Franco, MM. Juiz de Direito da 1º VC do Foro Regional da Lapa SP. Faz Saber a Daiane Da Rocha
Soares RG: 45.6371.584, CPF/MF Nº 345.002.458-20, que nos autos da ação de Cumprimento de
Sentença, requerida por União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 21.424,10, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10 %
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta, aos 30 de Junho de 2017.                 (26 e 27)

ATIVO R$
Circulante 1.054.178,95
Disponibilidades 566.265,79

Caixa 467.553,74
Bancos Conta Movimento 98.712,05

Disponib. em moeda Estrang. 230.723,64
Espécie 230.723,64

Outros Créditos 200.978,83
Negociação e Interm. Valores 189.600,00
Adiantam. e Antec. Salariais 10.155,91
Adiantam. p/ nossa Conta 932,00
Imp. e Contrib. a Compensar   290,92

Outros Valores e Bens   56.210,69
Despesas Antecipadas   56.210,69

Não Circulante 21.482,51
Permanente 21.482,51
Imobilizado de Uso 21.482,51

Imobilizações em Curso 6.685,15
Instalações 4.000,00
Moveis e Equipam. de Uso 20.010,00
Sistema Comunic. - Equipam. 9.800,00
Sist. de Processam. de Dados 15.745,80
Sustema de Segurança   875,00
(-) Depreciação Acumulada (35.633,44)

Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Org. e Expansão  2.506,00
(-) Amortização Acumulada   (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 1.075.661,46

PASSIVO R$
Circulante 208.689,14
Outras Obrigações 208.689,14
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 13.226,53
Fiscais e Previdenciárias 25.913,83

Imposto Renda e Contr.Social -
Impostos e Contr. a Recolher 25.913,83

Negociação e Interm. Valores 6.660,00
Diversos 162.888,78

Obrig. p/aquis. bens e direitos 2.395,92
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 160.492,86

Não Circulante -
Patrimônio Líquido 866.972,32
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de lucros especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (160.008,04)

Prejuízo Exercício Anterior (81.887,01)
Prejuízo Ex. Atual (1º Sem/17) (78.121,03)

Contas de Resultado (9.401,50)
Receitas Operacionais 450.898,85
Despesas Operacionais (460.571,55)
Receitas não Operacionais   271,20
(-) Despesas não Operacion. -
Imposto Renda e Contr.Social -

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 1.075.661,46

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 de Setembro de 2017

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      18.557
Disponibilidades    6.920
Aplicações Interfinanc. Liquidez       2.683

Aplicações no mercado aberto    2.683
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.392

Carteira Própria    4.102
Vinculados à Prestação de Garantias     290
Vinculados ao Banco Central   -

Outros Créditos        4.522
Carteira de Câmbio   3.388
Rendas a Receber     86
Negociação e Intermed. de Valores   13
Diversos    1.054
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (19)

Outros Valores e Bens             40
Despesas Antecipadas     40

PERMANENTE        1.007
Imobilizado de Uso           465

Outras Imobilizações de Uso    1.107
(Depreciações Acumuladas)     (642)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            542
Outros Ativos Intangíveis    684
(Amortização Acumulada)   (142)

TOTAL DO ATIVO      19.564

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      13.314
Relações Interdependências           171

Ordens de Pagamentos em Moedas    171
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      13.143

Carteira de Câmbio  6.345
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.214
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas    5.582

PATRIMÔNIO LIQUIDO AJUSTADO        6.250
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.079
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    111
Lucros ou Prejuízos Acumulados     701
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           261

Receitas Operacionais     9.991
(Despesas Operacionais)     (9.545)
Receitas não Operacionais  25
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (113)
(Contribuição Social)  (97)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      19.564

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Setembro de 2017

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

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

A constante insatisfação 

e busca por coisas 

novas são sentimentos 

característicos do ser 

humano

Em algum momento, 
todos sentem a neces-
sidade de mudar algo 

em suas vidas. Ao se ques-
tionar sobre o que não está 
legal, as pessoas certamente 
encontrarão respostas para 
questões como: o relaciona-
mento amoroso poderia ter 
mais cumplicidade, gostaria 
de ficar mais tempo com 
seus filhos, ganhar mais di-
nheiro, trocar de carro, ser 
admirado profissionalmente 
e pessoalmente, viajar mais. 
Diversos são os aspectos nos 
quais a busca por melhorias 
é permanente.

No âmbito corporativo 
ocorre o mesmo. Em al-
guns casos, empresas de 
um mesmo segmento, com 
características e estilo de 
gestão semelhantes, alcan-
çam resultados divergentes, 
uma situação que pode apre-
sentar várias explicações. 
Em primeira análise, por 
exemplo, é possível indicar 
diferenças na forma como 
cada um negocia de acor-
do com suas expectativas, 
a maneira como elencam 
seus objetivos, a qualidade 
do monitoramento durante 
as atividades e a definição 
dos resultados a serem al-
cançados.

Além disso, será possível 
identificar discordâncias em 
relação ao foco, à energia, 

persistência e a determina-
ção aplicados pelas pessoas 
durante o processo de exe-
cução de qualquer projeto, 
elencando a desistências de-
las como um dos motivos da 
diferença entre resultados 
de negócios com estilos de 
gestão parecidos. O segre-
do para evitar esse tipo de 
situação é encarar as insa-
tisfações e resultados não 
tão bons pelo lado positivo. 
O ideal é que a insatisfação 
venha sempre atrelada ao 
desejo de mudança. Ser 
capaz de identificar o que 
se quer é o primeiro passo 
para alcançar os objetivos.

Por instinto, o ser hu-
mano tende a enquadrar 
a insatisfação como algo 
negativo, o que é bastante 
compreensível, já que essa 
emoção é capaz de paralisar, 
gerar conflitos ou despertar 
o estado de fuga em relação a 
situações difíceis. Porém, se 
houver clareza sobre o que 
realmente almeja tanto no 
aspecto pessoal quanto no 
profissional, a insatisfação 
poderá ser transformada em 
combustível, para impulsio-
nar o processo de mudança e 
aperfeiçoamento. Por meio 
de autoconhecimento e de-
dicação, todos são capazes 
de determinar a qualidade 
do resultado das suas ações.

(*) - É especialista em gestão 

potencializar negócios através do 
desenvolvimento de pessoas. 

É sócia e palestrante da AlleaoLado, 
empresa focada em palestras, 

treinamentos e consultoria.

Insatisfação: o alerta 
sobre a necessidade 

de mudanças
Allessandra Canuto (*)

1ª VC – Regional Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002464-
57.2017.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALZEIR DO 
CARMO OLIVEIRA, RG 35.817.657-8, CPF 318.118.288-

 Centro de Assistência Social São 
Vicente de Paulo - Col. Vicentino Virgem Poderosa, CNPJ/MF sob n.º 56.265.580/0001-01, 
alegando em síntese a cobrança de R$ 5.588,56 (Abril/2017), oriundos do Contrato de Prestação de 

-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 

evel, caso em que será nomeado 

nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2017. 

3ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012974-
72.2016.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DAVID 
SILVA GUERREIRO (CPF 263.607.818-59) que INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, ajuizou-
lhe uma 
R$7.241,54 (Set/2016), oriundos do Acordo firmado em 12/11/2014 e

 o executado em lugar ignorado, 

dias embargue, ou reconheç

setembro de 2017. 

Segundo pesquisa da Matific com 537 
docentes no País, 46,6% dos entrevis-
tados afirmam não receber nenhum 

apoio dos colégios com relação ao uso de 
plataformas digitais no currículo escolar

Outro problema apontado pelo levanta-
mento da Matific, empresa que atua com 
gamificação em cerca de 250 colégios 
públicos e privados no País, desde a edu-
cação infantil até o sexto ano, é a falta de 
estrutura de internet e laboratórios de 
informática. Cerca de 60% dos professores 
consultados afirmam que a ausência de 
banda larga e equipamentos adequados 
são o principal entrave para o avanço das 
tecnologias educacionais no País.

Dentre os problemas, os professores 
apontaram ainda questões como falta de 
computadores e tablets nas salas de infor-
mática (49,6%), ausência de laboratório 
de informática (30,4%) e inexistência de 
política de incentivo da escola para o uso 
de tecnologias (33,4%).

A pesquisa mostra, por outro lado, que 
98,3% dos professores aceitariam usar 
plataformas tecnológicas para comple-
mentar o cronograma de aulas. Porém, 
apenas 8% dizem ter dificuldade em utilizar 
sistemas digitais em salas de aula. Do total 
de professores pesquisados, 58,3% atuam 
na rede pública de ensino, 35,4% são do 
setor privado e 6,3% dão aulas em ambos.

Um dos problemas: inexistência de política de incentivo da escola para o uso de tecnologias.

Falta de capacitação para uso 
de tecnologias atinge 46% dos 

professores de matemática
Quase a metade dos professores de matemática do ensino fundamental no Brasil reclama da ausência 
de treinamentos e capacitação para a utilização de tecnologias educacionais em salas de aula, 
sobretudo na rede pública de ensino

Principais dificuldades para o uso de tecnologias no ensino fundamental, segundo 
os professores

30,4 % 

60,8 % 

49,6 % 

33,4 % 

46,6 %

8,0 % 

17,0 % 

11,4% 

Dados divulgados pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-

-
tização estagnou entre 2014 e 2016. Para 
tentar reverter esse quadro, o Ministério da 
Educação apresentou medidas da Política 
Nacional de Alfabetização. Mais da metade 
dos estudantes do 3º ano do ensino funda-
mental apresentaram nível insuficiente de 
leitura e em matemática para a idade, ou 
seja dificuldade em interpretar um texto 
e fazer contas.

De acordo com a Avaliação Nacional de 
Alfabetização, 54,73% dos alunos tinham 
nível de leitura insuficiente em 2016 e 
45,27% tinham nível suficiente. Em 2014, 
o percentual de estudantes avaliados com 
nível insuficiente era um pouco maior: 
56,17%. As regiões Norte e Nordeste foram 
as que obtiveram os piores resultados de 
leitura, com 70,21% e 69,15% dos estu-
dantes apresentando nível de insuficiência, 
respectivamente. Esses percentuais caem 
para 51,22% no Centro-Oeste; 44,92% no 
Sul; e 43,69% no Sudeste.

Os estudantes que participaram da ANA 
foram enquadrados em quatro níveis com 
relação à proficiência em leitura: elementar 
(leitura de palavras com sílabas consti-
tuídas de uma consoante e uma vogal); 
básico (capazes de identificar a assunto e 
finalidade de textos de até cinco linhas); 
adequado (inferir o assunto em textos 
simples, localizar informação no meio ou 
final do texto, identificar o referente de um 

Com relação aos conhecimentos em 

matemática, 54,46% apresentaram 

desempenho abaixo do adequado.

Mais de 50% dos alunos do 3º ano têm 
Norte e Nordeste registraram 70,64% e 
69,46% dos estudantes com conhecimentos 
em matemática insuficientes.

classificou como “sofrível” os resultados 
da avaliação. “Precisamos dar apoio para 
que essas crianças tenham um mínimo de 
condições para recuperar e reconstruir 
essas estruturas e prosseguir. Do contrário, 
continuaremos enxugando gelo”, disse.

De acordo com a ministra substituta da 
Educação, Maria Helena Guimarães, os 
dados mostram que as políticas desen-
volvidas até o momento não produziram 
resultados efetivos. “A mesma situação de 
insuficiência dos resultados observados em 
2014 são repetidos em 2016. Não houve 
evolução nem melhoria significativa”.

Na divulgação dos dados, o secretário 
de Educação Básica, Rossieli Soares da 
Silva, informou algumas medidas da nova 
Política Nacional de Alfabetização que 
prevê  acesso de professores a cursos de 
mestrado e a presença de um professor 
auxiliar nas salas de aula para ajudar no 
processo de alfabetização.

A pesquisa foi feita entre os dias 14 e 25 
de novembro do ano passado em escolas 
públicas com pelo menos 10 estudantes 
matriculados no 3° ano do ensino funda-

de estudantes de aproximadamente 105 
mil turmas em 48 mil escolas. Quase 90% 
dos estudantes avaliados tinham 8 anos 
ou mais.

pronome pessoal e reconhecer significado 
de expressão de linguagem figurada); e 
desejável (reconhece participantes de 
um diálogo, e reconhece relação de tem-
po e identifica o referente de pronome 
possessivo). Os dois primeiros são níveis 
considerados insuficientes.

No caso da escrita, 33,95% dos estudan-
tes apresentaram proficiência insuficiente 
e 66,15% tiveram níveis adequados. As 
regiões Norte e Nordeste também apre-
sentaram os menores resultados - 53,01% 
e 50,83%. Com relação aos conhecimentos 
em matemática, 54,46% apresentaram de-
sempenho abaixo do adequado, enquanto 
45,53% com nível suficiente. Em 2014, 
57,07% dos estudantes tiveram seus conhe-
cimentos matemáticos classificados como 
insuficientes; e 42,93% como suficientes. 



O pesquisador sugere aos pais 
observar o comportamento dos 
seus fi lhos dentro de casa, pois 
podem indicar envolvimento com 
o bullying na escola.
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Especial

Denis Pacheco/Jornal da USP

Uma pesquisa realizada na Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba, demons-
trou que resquícios de madeira presentes nos resíduos 

urbanos podem ser utilizados como fonte de energia térmica. 
Com o objetivo de avaliar o potencial energético escondido 
no lixo das cidades brasileiras, o engenheiro fl orestal Carlos 
Rogério Andrade analisou e deu tratamento térmico a amos-
tras de madeira utilizada em obras, móveis e outros itens do 
dia a dia. O material foi coletado em uma usina de reciclagem 
instalada em Piracicaba, em São Paulo.

Entre os desafios enfrentados para o uso destes resíduos 
na forma em que se encontram, estão presença de contami-
nantes e a sua alta heterogeneidade, ou seja, objetos como 
pregos, parafusos, plásticos, dobradiças, entre outros, podem 

Stella Arengheri/Jornal da USP

O que quase ninguém sabe é que as relações familiares 
podem infl uenciar diretamente no envolvimento de 
estudantes com o bullying. Uma pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP apontou as 
relações ruins dentro de casa como um dos fatores que afetam 
o comportamento das crianças e adolescentes dentro da sala 
de aula.

Segundo o psicólogo Wanderlei Abadio de Oliveira, pesquisador 
responsável pelo estudo, tanto as crianças que sofrem bullying 
quanto as que praticam têm histórico de más relações familiares. 
“Essas relações são marcadas pela falta de diálogo saudável e de 
envolvimento emocional. Também está presente nessas famílias a 
má relação conjugal entre os pais/cuidadores e, ainda, as punições 
físicas exercidas pelos pais/cuidadores”.

O exemplo vem de casa
A pesquisa foi feita com 2.354 estudantes com idade entre 10 

e 19 anos de escolas públicas de Uberaba, Minas Gerais. Oliveira 
aplicou questionários para identifi car a qualidade da interação 
familiar e a ligação com situações de bullying na escola. Os re-
sultados mostraram que os estudantes sem envolvimento com o 
bullying tinham melhores interações familiares, demonstradas pelo 
cuidado, afeto e boa comunicação com os pais que, por sua vez, 

mantinham boa relação conju-
gal. Além disso, os pais desses 
estudantes estabeleciam regras 
dentro de casa, como também 
supervisionavam seus fi lhos, 
sabendo onde eles estavam nos 
tempos livres.

De acordo com o pesquisador, 
as famílias dos estudantes envol-

Bullying na escola está ligado à 
má relação familiar, diz estudo

O bullying é um problema social mundial que acontece, na maioria das vezes, com crianças e dentro do 
ambiente escolar

A pesquisa foi 
feita com 2.354 
estudantes com idade 
entre 10 e 19 anos de 
escolas públicas de 
Uberaba.

vidos com bullying são consideradas menos funcionais. Isso quer 
dizer que elas não colaboram com o crescimento dos sentimentos 
positivos, não realizam boa comunicação entre os moradores da 
casa, assim como não auxiliam nas tomadas de decisões de forma 
saudável, ou seja, tendo como base a troca de ideias de forma con-
junta ao invés da imposição. “No caso das vítimas, essas crianças 
não pedem ajuda ou suporte para enfrentamento da questão”, 

completa.

O l i v e i r a 
ainda desta-
ca o quanto 
b o n s  m o -
mentos em 
família são 
importantes: 

“Para que haja funcionalidade nas famílias é preciso valorizar o 
tempo que pais e cuidadores passam juntos com os fi lhos, não em 
termos de quantidade, mas de qualidade afetiva”. Nesse sentido, 
a pesquisa mostra que o comportamento das famílias, como o 
incentivo aos estudos e a já mencionada boa comunicação, podem 
ajudar a acabar com o bullying, assim como ensinar os fi lhos a 
terem pensamentos de tolerância e respeito às diferenças.

Estratégia Saúde da Família
Como forma de resolução do bullying, o pesquisador destaca 

a importância da Estratégia Saúde da Família (ESF). A equipe 
da ESF exerce atividades junto às famílias e às crianças na casa 
e na escola. Nas casas, a tarefa da equipe é estimular os laços 
familiares e a imposição de regras. Já nas escolas as equipes 
conversam com os estudantes e buscam identifi car relatos de 
má relação familiar.  “Esses aspectos são considerados protetivos 
em relação ao bullying e podem ser trabalhados em grupos nas 
unidades de saúde ou por meio de visitas domiciliares.”

As equipes de saúde podem, inclusive, orientar pais sobre 
como identifi car comportamentos ligados ao bullying, tanto para 
a criança agressora, quanto para a vítima. O pesquisador sugere, 
ainda, que os pais passem a observar o comportamento dos seus 
fi lhos dentro de casa, uma vez que esses comportamentos po-
dem indicar envolvimento com o bullying na escola, tanto como 
agressor, quanto como vítima.

Tratamento transforma madeira jogada no lixo 
em fonte de energia

Biomassa de resíduos urbanos pode diversifi car matriz energética brasileira e aliviar pressão sobre as fl orestas.

Para autor de estudo, utilização da biomassa presente no lixo urbano poderá aliviar 
a pressão sobre as fl orestas.

Marcos Paulo Dias/Flickr

acompanhar os materiais 
coletados. Para identificar 
existência de riscos ao am-
biente e à saúde humana, os 
resíduos de madeira foram 
submetidos a análises espe-
cíficas. “Foram verificadas 
a presença ou ausência de 
metais pesados, sulfetos, 
cianetos, fenóis, pesticidas 
e compostos nitrogenados”, 
explica ele. Os parâmetros 
encontrados ficaram abaixo 
do limite estipulado pelas 
normas técnicas, sendo que, 
em alguns casos, não foram 
sequer detectados.

“Foi testada também uma 
metodologia própria para 
quantificar a presença de 
contaminantes como terra, 
areia, cimento, entre outros, 
que porventura estivessem 
presentes nesses resíduos”, 
conta Andrade. Os resultados 
foram considerados satisfató-
rios para essa fi nalidade. Além 
disso, ao aplicar o tratamento 
térmico, o estudo concluiu que 
“a torrefação pode contribuir 
para aumentar o valor energé-
tico destes resíduos, ou mes-
mo promover a limpeza destes 
materiais, sobretudo naqueles 
que receberam durante sua 
vida útil algum tratamento 
químico como tintas, vernizes 
e resinas”, destaca ele.

Uso dos resíduos na forma em que se encontram é difi cultado pela presença de 
contaminantes, com materiais como pregos e cimento.
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A tentativa de “minimizar os problemas relacionados ao 
lixo nas cidades” foi uma da motivações para se demonstrar 
a viabilidade energética das sobras de madeira, esclarece o 
pesquisador. Além disso, ao utilizar resíduos urbanos para 
produção de carvão, e não madeira obtida diretamente das 
árvores, o trabalho buscou uma forma de aliviar a pressão sobre 
as fl orestas. Para Andrade, o caminho rumo a um crescimento 
sustentável “é longo, tortuoso e com muitas armadilhas”. No 
entanto, na sua visão, tem aumentado o número de iniciativas 
que buscam alcançar esse equilíbrio entre demandas sociais, 
o lado econômico e as preocupações quanto ao uso e à con-
servação do ambiente.

“Os resultados obtidos neste projeto demonstraram, por 
exemplo, ser possível, a partir de análises prévias, utilizarmos 
com segurança a madeira contida no lixo como uma fonte 
alternativa de energia térmica”, salienta, ao concluir que essa 
viabilidade caminha junto aos anseios de parte da sociedade, 
“que cada vez mais se mostra consciente e militante em relação 
às causas socioambientais enfrentadas pelo País”.



News@TI
Portal de boas práticas para vídeos 360º

@Como deve ser o processo de gravação de conteúdos em 360º 
para criar uma experiência imersiva? O Centro de Estudos 

sobre Tecnologias Web (Ceweb.br), do Núcleo de Informação e 
Coordenação do Ponto BR (NIC.br), reúne orientações gerais 
sobre o tema em um portal de boas práticas (http://labweb.
ceweb.br/360/) lançado durante um dos workshops da Confe-
rência Web.br 2017. Principal encontro brasileiro de debates 
sobre o ecossistema Web, o evento promoveu, neste primeiro 
dia, discussões aprofundadas sobre temas diversos como 
tele-existência, realidade virtual multissensorial, impactos e 
rupturas da Internet.

São Paulo, quinta-feira, 26 de outubro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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A forma como 

consumimos dados 

mudou radicalmente 

nos últimos anos. 

Se antes ninguém 

imaginava o potencial 

da Internet das Coisas 

(IoT), da nuvem, do Big 

Data e da Inteligência 

Artifi cial, hoje não 

vivemos sem essas 

tecnologias, e na grande 

maioria das vezes 

nem percebemos que 

as estamos usando, 

por meio de nossos 

dispositivos conectados 

à Internet. E como 

regra, o mesmo está 

acontecendo nos 

escritórios e chãos de 

fábricas mundo a fora

Mas, o conceito de 
Indústria 4.0, que co-
necta ativos, máquinas 

e sistemas de automação e 
controle, aos processos de 
manufatura, e que é parte fun-
damental da Transformação 
Digital dentro das empresas, 
ainda engatinha no Brasil. 

Segundo pesquisa realizada 
pela PwC (2016), apenas 9% 
das empresas brasileiras se 
encontram em fase avançada 
de digitalização, ou seja, tem 
seus processos digitalizados 
e com a Indústria 4.0 sendo 
aplicada. E esse baixo número 
se deve, principalmente, a dois 
fatores: o tamanho do país, 
que esbarra na qualidade da 
conectividade à Internet e na 
entrega de projetos de grande 
porte; e a crise que estamos 
atravessando, que atrapalha 
os investimentos em TI.  

Apesar disso, a expectativa 
dos gestores em relação à 
adoção da quarta revolução 
industrial, como é chamada a 
indústria 4.0, é alta. No mesmo 
estudo, 72% dos entrevistados 
se enxergam digitalizados até 
2020. O que demonstra o in-
teresse do mercado em adotar 
os recursos de automação e 
controle do 4.0, para obterem 
crescimento e diferencial 
competitivo perante a con-
corrência.

 Produtos Digitais
 Ainda de acordo com essa 

pesquisa, as empresas que 
planejam adotar o conceito da 
Indústria 4.0 esperam um au-
mento de 10% no faturamento 
impulsionado pelos chamados 
Produtos Digitais, que são 
serviços associados a ativos, 
anteriormente comercializa-
dos apenas como produtos, 
ferramentas ou soluções indi-
vidualizadas. 

 Em outras palavras, o mo-
delo de compra de um produto 
se transforma em uma cadeia 
de serviços que envolve mão 
de obra, pesquisa e desenvol-
vimento, e novas tecnologias. 
Desse modo, as companhias 
agregam valor aos negócios, 
já que estarão adquirindo mais 
do que somente um item de 
compra.

 Como exemplos de Produtos 
Digitais, podemos destacar 
as ofertas de Software as a 
Service (SaaS) e Platform as 
a Service (PaaS), que reúnem, 
além do uso de ativos físicos 
como servidores que podem 
ser comprados ou alugados, 
ativos intangíveis como ges-
tão de dados e de máquinas 

virtualizadas, help desk, su-
porte, serviços de segurança, 
entre outros. Uma verdadeira 
revolução na maneira como 
ofertaremos até as coisas mais 
simples daqui em diante.

 Por que só em 2020, e não 
agora?

 A despeito das vantagens 
da Indústria 4.0 faladas acima, 
a adoção dos recursos que 
compõe a quarta revolução 
industrial ainda está muito 
longe de virar realidade para 
a maioria das companhias, 
especialmente no Brasil. Pois, 
além dos dois fatores já citados 
que atrapalham a implantação 
do conceito no nosso país, as 
empresas nacionais encaram 
qualquer mudança no modelo 
de negócios com muita des-
confi ança. 

Além disso, os projetos de di-
gitalização podem levar muito 
tempo para serem concluídos, 
podendo chegar a até cinco 
anos em empresas de grande 
porte e com muitas unidades. 
Por isso, descrevo aqui alguns 
passos para facilitar a imple-
mentação do 4.0 em qualquer 
segmento, de maneira ordena-
da, sem sustos e com retorno 
imediato:

 1° - Examinar o grau de 
maturidade digital na qual 
a empresa se encontra, do 
chão de fábrica ao sistema de 
gestão. É partir daqui que a 
jornada rumo a Indústria 4.0 
começa, e que vai defi nir as 
bases de qualquer projeto a 
ser realizado na companhia;

 2° - Defi nir até que ponto da 
digitalização a empresa quer 
chegar. Uma dica é separar 
o que é mais crítico para a 
organização e determinar me-
tas e prazos para cumprir os 
projetos de digitalização. Além 
disso, a digitalização precisa 
estar aderente às expectativas 
de crescimento e planejamen-
tos globais da empresa; 

 3° - Criar projetos pilotos. 
Procurar separar o que é e 
não é core busines e o que é e 
não é crítico nos processos, e 
investir inicialmente naqueles 
que são core business e não 
são críticos, para teste, e es-
colher as tecnologias (block 
chain, Inteligência Artifi cial, 
Analytics, IoT, biga data,  robó-
tica colaborativa e etc.) que são 
mais recomendáveis para cada 
tipo de negócio. Isso ajuda no 
convencimento da adoção da 
Indústria 4.0 em toda a cadeia 
de produção;  

4° - Expandir a digitalização 
para os outros processos da 
empresa. Uma vez reconhe-
cidos os resultados da digita-
lização nos projetos pilotos, é 
hora de ampliar a adoção do 
conceito em todos os proces-
sos corporativos, repetindo 
os passos acima em cada área 
para garantir a plenitude do 
projeto como um todo.

Ao seguir essas etapas, as 
companhias têm muito mais 
chance de êxito na Transfor-
mação Digital de seus negó-
cios, e consequentemente dos 
setores onde atuam. Desde já 
alerto que não é um trabalho 
fácil, mas se for feito da ma-
neira certa, e de preferência 
com suporte de um parceiro 
confi ável, em breve a Indústria 
4.0 se tornará uma regra para 
as organizações, e não uma 
exceção. 

 Que venha a Quinta Revo-
lução Industrial!

(*) É diretor de Delivery da Logix, uma 
das empresas da Cast Group.

Por dentro da Indústria 
4.0 – Adoção

e Oportunidades
Wesley Augusto Eller (*)

Uma das abordagens que 
constantemente tenho enfo-
cado em meus discursos sobre 
atendimento a clientes é como 
esse tema ainda persiste como 
um problema ou um desafi o a 
ser superado. De fato, por mais 
que se tenha trabalhado nesse 
assunto, e pelo tempo que já 
se passou, tenho insistido em 
dizer que parece que ainda 
não encontramos um mapa 
seguro que nos tire desse 
confuso e obscuro labirinto de 
reclamações, mau atendimento, descortesia, descumprimento 
de promessas, atrasos, falta de qualidade e por aí vamos.

É sem dúvida um tema intrigante. Apresentar um cami-
nho para uma tentativa de se sair desse estado de coisas é 
sempre desafi ante. É claro que esse caminho passa por uma 
compreensão da natureza e seus aspectos que o relaciona-
mento com o cliente apresenta e eu quero aqui tratar de um 
desses aspectos.

Acredito sinceramente que um dos entraves que nos impede 
de olhar o problema com clareza é o de considerar o atendi-
mento a clientes como uma área ou serviço isolado dos demais, 
parecendo possuir uma certa autonomia. A percepção desse 
problema aparece nitidamente quando há uma situação que 
envolve um atendimento ruim e como solução logo se cogita 
em submeter aos que estão nessa atividade a um treinamento. 
É evidente que sou a favor de que se treine funcionários, porém 
não é esse o ponto que quero destacar. Os funcionários precisam 
ser treinados, mas se a empresa não possuir uma mentalidade 
de serviço ao cliente, esse treinamento não terá consistência e 
nem durabilidade. É uma verdade, até mesmo muito comum, 
de ouvirmos funcionários que se queixam sobre o fato de que 
os treinamentos não causam nenhum impacto no cotidiano das 
empresas e que seus ensinamentos logo se dissipam na rotina 
de trabalho.

Aqui temos um ponto im-
portante e que precisa ser 
salientado. O atendimento é 
a parte visível da empresa (a 
fi gura do iceberg aqui é boa) 
e ele é sempre um refl exo 
daquilo que a empresa pen-
sa. Ele não é determinante, 
mas sempre determinado. 
O atendimento, não importa 
aqui se é uma área ou um 
serviço, nunca vai expressar 
aquilo que a empresa não é de 
fato. Seguindo esse raciocínio, 

não pode haver uma empresa nota cinco com um atendimento 
nota dez. A mentalidade da parte maior irá sempre determinar 
a parte menor. Essa é a razão fundamental para a nossa afi r-
mação sobre o ato de se treinar os que atendem clientes. Um 
treinamento é sempre útil e necessário, porém ele nunca terá 
força sufi ciente para romper a mentalidade que preside uma 
empresa. Poderá oferecer conhecimentos, oferecer habilidades, 
técnicas, mas uma instituição que não tenha o espírito de servir 
em seu DNA e o cliente como prioridade, irá inevitavelmente 
sufocar os conhecimentos, as habilidades e as técnicas advindas 
de um treinamento.

Alguns, então, poderiam indagar se o próprio treinamento não 
seria um vetor para a mudança de mentalidade de uma empresa 
que almeja a excelência em seus serviços. E a resposta é sim, o 
treinamento pode vir a se tornar um fator de mudança de men-
talidade. Pode ser a oportunidade da pregação do evangelho da 
excelência, pode vir a ser a semente dessa transformação, não 
há dúvida disso. Mas aquelas empresas que, de fato, aspiram a 
excelência precisam ter consciência de que necessitam, antes 
de mais nada, de uma forte e convicta predisposição para essa 
mentalidade de serviços. É essa convicção dominante do ca-
ráter da empresa que vai garantir a efi cácia dos treinamentos, 
particularmente sobre atendimento a clientes.    

(Fonte: Paulo César Silva é especialista em Atendimento ao Cliente da 
consultoria Mais Cliente).

Sem mentalidade de serviço ao cliente, 
treinamentos serão inefi cientes

Rodrigo Souza (*)

Poderíamos listar aqui como principais causas as novas 
ameaças cada vez mais sofi sticadas e em maior número, a 
complexidade dos ambientes das empresas somada a uma 

crescente variedade de tecnologias ou a falta de capacitação 
das equipes responsáveis pelos serviços administrados e pela 
proteção dos ambientes. Ainda poderíamos culpar o baixo índice 
de conscientização dos colaboradores sobre a importância da 
informação, aliado à ausência de processos e procedimentos. 
Porém, a verdade é que não existe uma resposta correta para 
esta pergunta.

A grande questão na prática é de fato superar este desafi o, 
mas isso é muito mais difícil e complexo do que saber a raiz da 
questão. Isso porque são inúmeras variáveis que compõem este 
cenário, e o caminho que leva ao sucesso das iniciativas deve 
levar em conta todas as variáveis e, então, traçar estratégias 
para que o controle dos agentes e ambientes minimize os riscos 
de incidentes.

É importante implementar controles internos e regras claras 
de compliance, que devem estar em linha com a legislação e 
ser adotados como uma oportunidade de aperfeiçoamento dos 
parâmetros de mercado e negócios, além de serem um guia de 
padrões éticos de controles, conferindo transparência à organi-
zação e controle de acesso às informações.

A gestão está associada à diminuição da incerteza em relação a 
eventos futuros, no caso da segurança da informação de inciden-
tes no ambiente virtual, seja por contaminação de vírus, ataques 
hackers, sequestro de informações, entre muitos outros riscos 
cibernéticos. O controle também pode aumentar a efi cácia das 
operações, por meio da diminuição de custos ou de tempo de 
execução de processos inefi cientes e não estruturados.

Para isso, é preciso implementar ainda uma metodologia de 
monitoramento, com sistemas inteligentes que promovam o 
acompanhamento sistemático de algumas variáveis, nos quais 
se avalia se os objetivos estão sendo alcançados, se os limites 
estabelecidos estão sendo cumpridos e se eventuais falhas estão 
sendo prontamente identifi cadas e corrigidas. Os agentes críticos 
a serem obrigatoriamente avaliados nos processos de segurança 
da informação são: ameaças, processos, indicadores e pessoas, 
o agente mais crítico.

As ameaças talvez sejam a variável mais óbvia desta lista, pois, 
normalmente, é o principal foco da maioria das equipes de se-
gurança cibernética. Com o aumento do número de aplicações 
disponíveis, principalmente devido ao surgimento de dispositi-
vos móveis inteligentes (smartphones e tablets) atualmente, as 
ameaças se multiplicam a uma velocidade exponencial e, quanto 
maior este número, maior é o número de malwares que tentam 
explorar cada uma dessas ameaças. A sofi sticação e a velocidade 
com a qual estes malwares são desenvolvidos é o que torna o 
controle das ameaças um processo nada fácil de ser executado.

Como superar os desafi os 
da segurança da informação
Um dilema para líderes em diversas corporações é descobrir os motivos de a segurança da informação 
ter se tornado um dos maiores desafi os já enfrentado

O segundo item de nossa lista de variáveis é um dos mais 
relevantes para o controle de ameaças cibernéticas, trata-se da 
defi nição e implementação de processos de resposta à incidentes, 
com etapas bem estabelecidas e regras a serem cumpridas, já que 
é por meio dele que é possível organizar e defi nir como as ameaças 
devem ser mitigadas dentro da organização. Muitas instituições 
falham nesta questão, pois não possuem metodologias defi nidas 
e viáveis para conter incidentes de segurança.

O terceiro item da lista é a variável a qual as áreas de segurança 
da informação conferem menor grau de criticidade, uma visão 
que pode ser fatal, pois, por meio de indicadores bem defi nidos, 
podemos avaliar se nossos controles (tecnológicos ou não), 
processos e procedimentos são efetivos e efi cazes. Trata-se de 
um critério que permite mensurar se a estratégia de segurança 
da informação de uma empresa é assertiva ou não.

Por fi m, a quarta variável é a mais importante, pois é o elo mais 
fraco da corrente no processo de proteção dos dados, que é o 
fator humano. Uma equipe sem a capacitação adequada, com 
colaboradores pouco conscientizados é, sem dúvida nenhuma, 
o maior desafi o de uma organização que busca excelência e efi -
ciência na proteção de suas informações.

Não existe uma receita pronta a se aplicar para superar todos os 
desafi os da segurança da informação, porém, para obter sucesso 
nas iniciativas, algumas questões devem ser consideradas, são 
elas: capacitação da área de segurança da informação e de todos 
os colaboradores em um processo contínuo, defi nição de uma 
metodologia a ser seguida, alinhamento com a gestão da companhia 
e com os objetivos de negócios, mensurar as iniciativas. Além 
disso, é importante possuir um conjunto de soluções tecnológicas 
que não só protejam os ambientes virtuais, mas também possuam 
mecanismos de resposta rápida e efi caz a incidentes.

É impossível prever quando, como e onde será realizado um 
novo ataque como o Petya e o Wannacry, mas é possível estar 
preparado para evitar ataques e, se não em sua totalidade, con-
seguir mitigar os desdobramentos destes incidentes, que, além 
de danos à reputação, podem resultar em perdas fi nanceiras, de 
marca e mercado.

Garantir a segurança da informação de uma organização é um 
processo continuo que deve ser reavaliado e reajustado de acordo 
com as constantes mudanças do cenário em todo o mundo. O 
gerenciamento de risco consiste em trabalhar com conclusões 
sufi cientes de premissas insufi cientes, já que não podemos prever 
eventos futuros e que certamente ocorrerão. 

(*) É Sócio e Diretor de Tecnologia da Security4IT
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Esta quinta é o oitavo dia da lunação. Lua em bom aspecto com Mercúrio permite excelentes ideias desde o início da ma-

nhã. Boas novas podem surgir. Embora possa haver instabilidade emocional que tende a prejudicar as relações. A Lua em 

aspecto negativo com Vênus pode trazer difi culdades nos relacionamentos torna difícil estabelecer algum acordo. A Lua em 

mau aspecto com Plutão deixa as emoções intensas e os problemas podem vir à tona, ainda mais mágoas e ressentimentos. 

A tarde deve ser mais tranquila. O Sol em bom aspecto com Júpiter traz maior positividade. Será ótimo eliminar as emoções 

negativas para que seja possível seguir um caminho novo de abertura e crescimento.  
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Lua em bom aspecto com Mercúrio 
permite excelentes ideias desde o 
início da manhã. Boas novas podem 
surgir. As atividades ganham nova 
energia e poderá obter o apoio das 
pessoas aos seus projetos profi ssio-
nais. Boa disposição com uma sen-
sação de que o dever foi cumprido.  
99/399 – Amarelo.

A Lua em aspecto negativo com 
Vênus pode trazer dificuldades 
nos relacionamentos torna difícil 
estabelecer algum acordo. Aliviam 
as tensões dos últimos dias e surge 
uma grande motivação. Até ganhos 
através da compra ou venda aumen-
tam. 87/287 – Branco.

Haverá durante todo o dia traços 
de emoções contidas, frieza em 
relacionamentos e a insegurança. 
Evite forçar uma situação ou revelar 
seu desagrado no começo do dia. 
Mesmo assim, pode haver intolerân-
cia e restrições aos desejos e uma 
maior tendência ao mau humor. 
65/465 – Cinza.

Precisa seguir suas metas, sem 
desviar-se do rumo que foi traçado. 
Precisa evitar mal-entendido que 
acabe provocando graves problemas 
pessoais e amorosos nesta quinta. 
Mantenha a harmonia e concilie as 
situações para poder ser mais feliz 
até o fi nal deste ano. 53/153 – Verde.

Precisa manter o bom senso nas 
relações profi ssionais na parte da 
manhã. Com a Lua plena em Capri-
córnio é preciso se organizar durante 
o dia. O fi nal do dia será de grande 
motivação para os deveres e trabalho. 
O começo da noite dará a sensação 
de que o dever foi cumprido. 58/358 
– Amarelo.

Evite agir sem pensar ou usar pala-
vras duras que abalem uma relação 
que já esteja difícil. Lua capricor-
niana gera insegurança quanto 
ao próprio valor de cada um. Não 
adianta forçar uma situação, pois 
irá prejudicar sua imagem pessoal 
ainda mais. 78/478 – Verde.

A Lua em mau aspecto com Plutão 
deixa as emoções intensas e os 
problemas podem vir à tona, ainda 
mais mágoas e ressentimentos. A 
tarde deve ser mais tranquila. O dia 
é bom para renovar estoques, fazer 
trocas e permutas, benefi ciando as 
transações. 53/453 – Cinza.

O Sol em bom aspecto com Júpiter 
traz maior positividade. Será ótimo 
eliminar as emoções negativas para 
que seja possível seguir um caminho 
novo. Boa disposição com uma sen-
sação de que o dever foi cumprido. 
Analise bem para tomar decisão 
importante. 78/878 – Azul.

Aproveite para encontrar soluções, 
evite o mau humor por questões cor-
riqueiras. A Lua em seu signo ajuda 
a organizar a vida e colocar tudo nos 
seus devidos lugares. A posse e as de-
monstrações de ciúmes atrapalham 
no amor. 57/357 – Marrom.

A Lua plena em Capricórnio ajuda a 
se organizar. De manhã pode haver 
intolerância e restrições aos dese-
jos e uma maior tendência ao mau 
humor. Atitudes fraternas e amigas 
ganham destaque favorecendo ativi-
dades e encontros em grupo na parte 
da noite. 89/389 – Branco.

Nesta quinta pode haver intolerân-
cia e restrições aos desejos. Procure 
pensar antes de falar e dizer o 
que pessoas não aceitam em seu 
temperamento, evite as queixas e 
lamurias. À noite contato com ami-
gos e familiares levantará seu astral 
nesta quinta-feira. 88/288 – Azul.

Este período exige muita paciência 
e bom senso. Embora possa tomar 
decisões, faça isso de forma pensada, 
vendo os dois lados de uma situação.  
A calma deve ser mantida diante de 
situações inesperadas no começo do 
dia. Não tenha pressa em nada, deixe 
tudo para a tardinha. 87/687 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 26 de Outubro de 2017. Dia de Nossa Senhora Mãe da Divina 
Graça, São Crisanto, São Boaventura de Potenza, São Flório, São Evaristo, 
São Damião de Finaro, e Dia do Anjo Jeliel, cuja virtude é a paz. Dia do 

Trabalhador na Construção Civil e Dia do Ofi cial de Música. Hoje 
aniversaria o cantor e compositor Milton Nascimento que faz 75 anos, o cantor 
Belchior que nasceu em 1946 e a atriz Fabiana Alvarez que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é corajoso e com uma tremenda 
habilidade para compreender os outros. Como é perfeccionista e idealista não 
deve permitir que a sua grande sensibilidade diminua com a sua autoconfi ança 
e o isole das pessoas. Possui intensa necessidade de imprimir a sua marca 
pessoal em suas atividades. Excelente planejador, não tem nenhuma vergonha 
de dizer que deseja o poder. Dono de um carisma e de uma liderança natural 
será capaz de conduzir as situações que dependam de si próprio, de forma 
segura e fi rme. É sempre procurado pela família e pelos amigos quando a 
situação é difícil de resolver.

Dicionário dos sonhos
JACARÉ- Cuidado com seus inimigos. Na água, perigo 
próximo. Na terra, afaste- se de pessoas traiçoeiras. Ver 
muitos jacarés, cuidado com especulações. Ser atacado, 
vencerá situação difícil. Ver morto, melhoria fi nanceira. Ser 
morto ou mordido por um jacaré, sorte no jogo. Números 
da sorte: 19, 37, 57, 59 e 60.

Simpatias que funcionam
Para ganhar dinheiro urgente: Esta simpatia deve ser 
realizada em uma noite de Lua Crescente. Na noite de Lua 
Crescente, acenda uma vela dourada e, numa pequena tige-
la, adicione cravos-da-índia e a noz-moscada. Misture bem. 
Feito isso, apenas se concentre e diga: “da abundância quero 
proximidade. Agora eu invoco o toque da prosperidade! Pois 
esse é o meu direito, e que assim seja!”. Ditas as palavras, 
mantenha-se concentrado e aguarde cerca de 20 minutos 
enquanto a vela queima. Passados os 20 minutos, apague a 
vela. Não é preciso deixar que ela queime até o fi m. A vela não 
deve ser apagada com as mãos ou nenhum outro instrumento, 
mas sim com um pequeno sopro. Já os cravos-da-índia e a 
noz-moscada que estavam na tigela precisam ser enterrados 
o mais próximo possível da porta da frente de sua casa – ou 
de seu prédio, caso viva em um apartamento.
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Tenha um olhar amoroso
Evite uma atitude negativa perante a vida. Por que baixar o 
olhar para os esgotos, quando há tanto encanto ao nosso re-
dor? Pode-se sempre achar alguma falha, mesmo nas maiores 
obras de arte, da música e da literatura. Mas não é bem melhor 
desfrutar seu encanto e esplendor?
A vida tem um lado claro e um lado escuro, pois o mundo 
da relatividade é composto de luz e sombras. Se você deixar 
que os seus pensamentos se ocupem com a maldade, você se 
tornará feio. Veja somente o bem em tudo, e você absorverá 
a qualidade da beleza.

Paramahansa Yogananda

Refl exõesRefl exõesRefl exões

O sismógrafo, equipamento 
que registra as vibrações da 
Terra, o computador mais rá-
pido do mundo e os primeiros 
métodos de impressão são 
algumas das invenções chi-
nesas que serão resgatadas 
na exposição “A Inovação 
na China”. Organizada pelo 
Instituto Confúcio para Negó-
cios FAAP, para celebrar seu 
5º aniversário, a exposição 
reunirá 39 fotografi as doadas 
pelo jornal chinês Xinhua 
News, especialmente sele-
cionadas. A exposição estará 
dividida em dois módulos: 
As conquistas em tempos 
antigos, com imagens que 
mostram como a China con-
seguiu se destacar na antigui-
dade; e Tecnologias líderes, 
que revelará o esforço do 

governo para atingir níveis de 
líderes mundiais nos campos 
de bioengenharia, computa-
dores e ciência espacial, por 
meio da introdução de uma 
série de “Superprojetos”. No 
mesmo dia da inauguração da 
exposição, serão feitas apre-
sentações culturais, como 
caligrafi a, canto tradicional 
chinês e tai chi com leque, 
realizadas pelos professo-
res e alunos do Instituto 
Confúcio. Para participar 
da inauguração é necessário 
fazer a inscrição (http://bit.
ly/FAAP-CONFUNCIO-AI-
NOVACAONACHINA).

Serviço: FAAP - Centro de Convenções. 
R. Alagoas, 903, Higienópolis, tel. 3662-
7288. De segunda, quartas quintas e sextas 
das 10h às 18h e aos sábados e domingos 
das 10h às 17h. Entrada franca. Até 7/11. 

Nota
Entre os dias 1º e 25 de novembro, a Cia. Teatro do Incêndio 

abre inscrições para o 3º Edital A Aurora é Coletiva – Residência 
Artística. Serão selecionados dois coletivos teatrais para desen-
volverem trabalhos de pesquisa estética e/ou imersão em suas 
produções. Durante quatro meses (de 1º de dezembro de 2017 
a 18 de abril de 2018), os grupos poderão trabalhar nas depen-
dências da sede do Teatro do Incêndio, tendo apoio fi nanceiro 
de R$ 16.000,00. As inscrições devem ser feitas unicamente 
pelo portal SP Cultura ( http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/
projeto/3248/), onde pode ser acessado o regulamento e o edital. 
Os selecionados serão convocados para uma reunião a fi m de 
formalizar a parceria, até o dia 30 de novembro.

A escrita polissêmica e cheia de 
possibilidades do autor canadense 
Daniel MacIvor (conhecido no Bra-
sil por In On It) na peça Here Lies 
Henry ganha uma versão dirigida, 
traduzida, concebida e interpretada 
pelo brasileiro Renato Wiemer, e com 
direção artística de Kika Freire, no 
monólogo “Aqui jaz Hery”. A peça 
apresenta um homem que entra em 
uma sala cheia de gente e começa 
a explicar “convincentemente” uma 
série de fatos sobre a existência 
humana. Nem ele mesmo sabe se é 
verdade - e nem teria como saber - 
por que mente tanto a respeito do 

amor, da morte, da homossexualida-
de, do corpo e da própria mentira. Ele 
se obriga a imaginar respostas para 
questõe  s como: O que acontece 
quando morremos? Como lidamos 
com a morte? O amor é real ou 
pura invenção da nossa cabeça? É 
preferível a verdade ou a felicidade? 
Seria o tempo uma mentira univer-
sal? A mentira é necessária para a 
vida, como afi rma o fi lósofo alemão 
Friedrich Nietzsche?

Serviço: Pequeno Ato, R. Doutor Teodoro 
Baima, 78, Vila Buarque, tel. 99642-8350. 
Segundas e terças às 21h. Ingressos: R$ 40 
e R$ 20 (meia). Até 19/12. 

Renato Wiemer no monólogo Aqui Jaz Hery.

Vania Abreu no show “Venturo”.

A cantora Vania Abreu 
mostra o novo show 
“Venturo”, dia 7 de 
novembro

Venturo é sinônimo de 
futuro. E a cantora 
volta aos palcos com o 

desejo de mover perguntas e 
sentimentos. Acompanhada 
por João Cristal (teclado), 
Xinho Rodrigues (baixo) e 
Chrys Galante (percussão) 
traz no repertório uma sele-
ção de canções gravadas em 
seus discos de carreira como 
Na Volta Que o Mundo Dá 
(Vicente Barreto/Paulo Cesar 
Pinheiro), Migrou (Chico Cé-
sar), Bem ou Mal (Maurício 
Gaetani), As Quatro Estações 
(Maurício Gaetani/Ary Sper-
ling/Cláudio Rabello) ePra 
Falar de Amor (Tenison Del 
Rey/Paulo Vascon). Há tam-

Vania Abreu

D
iv

ul
ga

çã
o

bém releituras para clássicos 
como, Quizas, Quizas, Quizas 
(1947) de autoria do cubano 
Osvaldo Ferrès, além da nova 
canção“Eu e Meu Amor (Mar-

celo Quintanilha). Por meio 
da escolha das canções, do 
roteiro, de frases e projeções a 
artista dialoga com os desafi os 
de seu tempo refl etindo sobre 

o que está por vir por meio da 
música.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740,  Campos Elíseos. Terça 
(7) às 21h. Ingressos: R$ 100 e R$ 70.

Agnaldo Rayol.

No sábado, dia 18 de novembro, o show especial e em 
única apresentação: “Agnaldo Rayol, 60 anos depois”. 
Em comemoração aos seus 60 anos de carreira, Agnaldo 
apresenta um espetáculo pautado por um refi nado 
repertório que passeia pelos seus grandes sucessos 
e novas canções. Um dos maiores nomes da música 
brasileira, conhecido nacionalmente por sua voz e com 
uma carreira coroada com muito sucesso, com mais de 
50 discos lançados e o carinho de milhões de fãs pelo 
Brasil e pelo mundo, Rayol já garantiu seu espaço de 
honra na música brasileira. O show foi preparado com 
muito carinho e será composto por um repertório com 
alguns de meus principais sucessos como Ave Maria, Mia 
Gioconda, Fascinação, New York, New York, As Rosas 
não Falam e Chão de Estrelas. Além, claro, de outras 
músicas inéditas”, comenta ele.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. 
Sábado (18) às 21h. Ingressos: de R$ 50 a R$ 140.

Comemoração
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        Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUCAS DE PAULA DE JESUS, profi ssão: aux. de padaria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Rosa de Jesus e de Simone de 
Paula de Jesus. A pretendente: IZABEL DRIKA ALVES DE CARVALHO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 01/09/1996, re-
sidente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Francisco Chavas Antunes de Carvalho 
e de Patricia Silva de Souza.

O pretendente: WESLEY CARNEIRO LAVELI, profi ssão: fi scal de prevenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilson Laveli e de Vanderly Carneiro 
Laveli. A pretendente: VANESSA DA SILVA, profi ssão: auditora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1987, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Pedro da Silva.

O pretendente: ARMANDO DOMINGOS DE ARAUJO, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1968, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides Domingos de 
Araujo e de Iracy Ramos da Cruz. A pretendente: CRISTIANE COELHO DE OLIVEI-
RA, profi ssão: monitor de desenvolvimento inf, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1973, residente e domiciliada em Osasco, SP, fi lha 
de João Coelho de Oliveira e de Marlene Francisco Coelho de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA, profi ssão: lavador de carro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 22/04/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourenço João da Silva e de Cicera Gomes da 
Silva. A pretendente: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, profi ssão: agricultora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 20/01/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josânia Maria da Conceição.

O pretendente: ROBSON PABLO DOS SANTOS DA SILVA, profi ssão: atendente 
de telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/11/1989, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de João Carlos Lessa da Sil-
va e de Regina Celia dos Santos da Silva. A pretendente: JAMILA ALVES DE SOUSA, 
profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimen-
to: 25/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel 
Pereira de Sousa e de Maria de Fatima Alves de Sousa.

O pretendente: ALEXANDRE PEREIRA PARANHOS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 09/09/1996, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Pedro Orlando Paranhos 
e de Madalena Pereira Paranhos. A pretendente: CAROLLINY DE PAULA TENORIO 
DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Erivan Tenorio dos Santos e de Daniela Theodoro de Paula dos 
Santos.

O pretendente: ELISMAR DE ARAÚJO LEAL, profi ssão: fi scal, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 09/10/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Pereira Leal e de Lúcia Valdeci de Araújo 
Leal. A pretendente: MARISA GONÇALVES ROCHA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Boninal, BA, data-nascimento: 04/03/1981, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João de Jesus Rocha e de Maria Rita Gon-
çalves Rocha.

O pretendente: NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1960, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Virgilio Cardozo de Oliveira e de Juven-
tina Cardozo de Oliveira. A pretendente: JOANA DONIZETI FERREIRA, profi ssão: 
empregada doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São José do Rio Preto, SP, 
data-nascimento: 09/12/1958, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Aimar Lopes Ferreira e de Maria Aparecida de Jesus Ferreira.

O pretendente: JOSÉ NOBRE DE SOUSA, profi ssão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Coremas, PB, data-nascimento: 30/10/1952, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Trajano de Sousa e de Maria das 
Dores Sousa Ramalho. A pretendente: NAIR DE SOUZA SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Tupã, SP, data-nascimento: 10/05/1965, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olegário David dos Santos e de 
Maria de Jesus Souza.

O pretendente: LEVY DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, naturalida-
de: Gália, SP, data-nascimento: 24/07/1952, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Benedito Antonio da Silva e de Maria de Lourdes Lima. A pretendente: MARI-
VALDA MARIA DA SILVA, profi ssão: arrematadeira, estado civil: viúva, naturalidade: 
Condeúba, BA, data-nascimento: 11/04/1958, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
fi lha de Sebastião Francisco de Oliveira e de Adelina Maria de Oliveira.

O pretendente: TIAGO ANDRÉ RODRIGUES, profi ssão: confeiteiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1980, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Lobo Rodrigues e de 
Odete Maria Vieira Rodrigues. A pretendente: KALIANDRA MARIA DE SOUSA, pro-
fi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cleide Maria de Sousa.

O pretendente: AILTON SANTOS VIEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 15/10/1965, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Gonsalves Vieira e de Balbina Batista Santos. A 
pretendente: MIRIAM DOS SANTOS LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Aracajú, SE, data-nascimento: 20/12/1972, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias Bezerra Lima e de Adeilza Agostinho 
dos Santos Lima.

O pretendente: FABIO DA SILVA CRUZ, profi ssão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Herminio Oliveira da Cruz e de Maria Aparecida 
da Silva Cruz. A pretendente: ROSANGELA VIEIRA DA ROCHA, profi ssão: opera-
dora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/02/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angelo Cir-
queira da Rocha e de Maria da Gloria Vieira Rocha.

O pretendente: FRANCISCO ELTON SOUZA SANTOS, profi ssão: metalúrgico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Antonio Ferreira dos Santos 
e de Selma Maria Souza dos Santos. A pretendente: ALINE PIRES DA SILVA, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson Hele-
no da Silva e de Eliane Rozimere Pires da Silva.

O pretendente: JOSÉ BARBOSA FERNANDES FILHO, profi ssão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Serra Preta, BA, data-nascimento: 21/03/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Barbosa Fernandes e de Anto-
nia Araújo dos Santos. A pretendente: DIVA MOTA DOS SANTOS, profi ssão: auxi-
liar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Quijingue, BA, data-nascimento: 
15/05/1951, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Dias da 
Mota e de Francisca Moreira Dias.

O pretendente: LEVI DE CASTRO SILVA MALAQUIAS, profi ssão: Gesseiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 23/05/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Malaquias Ribeiro 
e de Ana Celia de Castro Silva Malaquias. A pretendente: VIVIANE RAFAEL RODRI-
GUES, profi ssão: aux. de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-
nascimento: 09/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adilson da Silva Rodrigues e de Ana Maria Rafael Rodrigues.

O pretendente: FELIPE DE PAULA RAMOS, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Antonio Gonçalves Ramos 
e de Sueli de Paula Ramos. A pretendente: SHIRLEI SILVA AROEIRA, profi ssão: 
professora de edução infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 13/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jeremias Rodrigues Aroeira e de Availde Silva Aroeira.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA DA ROCHA, profi ssão: encarregado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Almenara, MG, data-nascimento: 29/06/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lidiomar Pereira dos Santos. A pre-
tendente: ADRIZZA SILVA ANDRADE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: Umburatiba, MG, data-nascimento: 18/01/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves Andrade e de Jorleide Gomes Silva.

O pretendente: RICARDO DE JESUS ALVES JUSTINO DA SILVA, profi ssão: lava-
dor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ricardo Justino da 
Silva e de Maria de Lourdes de Jesus. A pretendente: DALILA OLEGÁRIO DA SILVA 
FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/01/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ednaldo 
Luciano Ferreira e de Perla Olegário da Silva Rodrigues.

O pretendente: DIOGO FELIPE NASCIMENTO CANDIDO, profi ssão: consultor de téc-
nologia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1989, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Neivaldo Leves Candido e de Nicelia 
do Nascimento Candido. A pretendente: SARA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/01/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clarindo Ri-
beiro da Silva e de Maria Auxiliadora dos Santos.

O pretendente: JOÃO MOURA OLIVEIRA, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 12/10/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Moura Oliveira e de Therezinha Lindo Oliveira. A 
pretendente: ZULEIDE SANTOS, profi ssão: modelista, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1970, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Deusdeth Santos e de Maria Jose dos Santos.

O pretendente: DENILSO RAFAEL BRITO PIMENTEL, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 25/12/1992, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Brito Borge Pimentel e de Leoneide 
da Silva Brito. A pretendente: RAIANA DE SOUZA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Volta Redonda, RJ, data-nascimento: 18/12/1997, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alexandre de Souza e de Roselane 
de Souza.

O pretendente: DANIEL DE JESUS FILHO, profi ssão: técnico em edifi cações, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Manoel Vitorino, BA, data-nascimento: 29/08/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel de Jesus e de Gildete Nunes 
de Jesus. A pretendente: PRISCILA ALVES DA SILVA, profi ssão: farmaceutica, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1989, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jose Alves da Silva e de Izôlda Pereira da Silva.

O pretendente: JOSÉ DA SILVA VILELA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 25/07/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourenço Soares Vilela e de Maria Izabel da Sil-
va Vilela. A pretendente: SOLANGE DE SÁ SOARES, profi ssão: revisadeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 30/11/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João da Silva Soares e de Maria José 
de Sá Soares.

O pretendente: LEANDRO CAMPOS FIGUEIREDO DE SANTANA, profi ssão: 
aux. de cozinha, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/05/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano 
Campos de Santana e de Gislaine de Campos Figueiredo. A pretendente: SAMARA 
GARRILHO DE OLIVEIRA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nilson Lucio de Oliveira e de Gloria Matilde Garrilho.

O pretendente: JEAN VANDERLEI DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Vanderlei de Oliveira e de Maria 
Edite Gomes de Oliveira. A pretendente: THAIS NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: 
líder de balcão, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo 
Lima da Silva e de Josefa Olindina do Nascimento.

O pretendente: ALEXANDRE DAMACENO DIAS DO ESPIRITO SANTO, profi ssão: 
1/2 Ofi cial de máquina plasma, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/06/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Jacob Dias do Espirito Santo e de Ivonete Marisa Damaceno. A pretendente: RUTE 
CAIAFA MASCARENHAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha 
de Welliton Lima de Mascarenhas e de Priscila Caiafa Mascarenhas.

O pretendente: WELLINGTON BARBOSA DE SOUZA, profi ssão: técnico em en-
fermagem, estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
03/11/1982, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Rizonaldo Barbosa de 
Souza e de Terezinha Celina de Oliveira de Souza. A pretendente: CAMILA HELENA 
FAUSTINO APOLINÁRIO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1978, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de José Henrique Apolinário e de Maria Derly Faustino.

O pretendente: LEONARDO CARVALHO DA SILVA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliezer Caetano da Silva e de Sieyla 
de Carvalho Pinto da Silva. A pretendente: BRENDA MESQUITA ROCHA, profi ssão: 
servidora municipal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Dias da 
Rocha e de Antonia Alves Mesquita.

O pretendente: AGUINALDO INACIO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: manobrista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo Inacio da Silva e de Patri-
cia Lucia dos Santos. A pretendente: ANDREZA SUELLEN ALVES DIAS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Alves Dias e de 
Aguida Inez da Silva.

O pretendente: ELIVELTON JESUS DE SOUZA SANTOS, profi ssão: professor, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
30/10/1978, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Helenisio Souza Santos 
e de Tereza Regina de Souza Santos. A pretendente: ROSANGELA MARIA DE OLI-
VEIRA CORREIA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 30/05/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Juvenal Correia e de Noemia Maria de Oliveira Correia.

O pretendente: WILLIAM DOS SANTOS MAIA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizeti Oliveira Maia e de Maria Aparecida 
dos Santos. A pretendente: MARCIA DA SILVA XAVIER, profi ssão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 15/03/1991, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira Xavier e de Marinalva 
da Silva Xavier.

O pretendente: LEANDRO LESSA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Borges Lessa e de Arlene Lessa. A 
pretendente: TAMIRES ALVES MONDADORI, profi ssão: auxiliar administrativo, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1993, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Carlos Alberto Mondadori e de Marcilia Alves 
Pontes Mondadori.

O pretendente: LUIS FERNANDO ALVES OLIVEIRA, profi ssão: controlador de aces-
so, estado civil: solteiro, naturalidade: Rosário, MA, data-nascimento: 06/08/1994, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adelson Sousa Oliveira 
e de Claudia Cristina Carvalho Alves. A pretendente: NEUZILENE MARQUES, pro-
fi ssão: lavradora, estado civil: solteira, naturalidade: Rosário, MA, data-nascimento: 
06/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria das 
Graças de Fátima Marques.

O pretendente: RONILSON DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Souza e de Maria Iraci An-
tunes. A pretendente: SUZY BEZERRA MELO, profi ssão: técnica saúde bucal, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 21/12/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira Melo e de Marinalva 
Bezerra da Silva.

O pretendente: MAX WÉL BREHMER, profi ssão: bobinador, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Joinville, SC, data-nascimento: 02/07/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marli Brehmer Pereira. A pretendente: ZAIRA FERREI-
RA DE ANIAS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 24/11/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Carlos Carneiro de Anias e de Maria de Lourdes Ferreira.

O pretendente: GETÚLIO QUINTILIANO DE MOREIRA NETO, profi ssão: autôno-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laércio Quintiliano de 
Moreira e de Ivone dos Santos. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES 
SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Morada Nova, CE, 
data-nascimento: 11/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Rodrigues da Costa e de Maria Raimunda dos Santos Costa.

O pretendente: FELIPE FERNANDO DO ROSARIO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandra Regina do Rosario. A pretendente: 
MIKAELA CAVALCANTE CRUZ, profi ssão: aux. administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1997, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Regilânio da Cruz e de Marcia Ferreira Cavalcante 
Cruz.

O pretendente: RICARDO FERREIRA DE LIRA, profi ssão: analista de cobrança, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1980, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Ferreira de Lira e de 
Francisca Pereira Lira. A pretendente: ANA PAULA TORRES, profi ssão: instrutora de 
trânsito, estado civil: divorciada, naturalidade: Atibaia, SP, data-nascimento: 17/09/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ulisses Paulino Torres e 
de Raimunda Maria Torres.

O pretendente: LEONARDO PEDRO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de sondagem, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 23/09/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pedro da Silva e 
de Maria de Lourdes Costa Silva. A pretendente: CLAUDIA CRISTINA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geneci Luis 
da Silva e de Katia Cristina Carnete da Silva.

O pretendente: TIAGO GARCIA BAPTISTA, profi ssão: agente de bagagem e ram-
pa, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1987, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de João Agostinho 
Baptista e de Marilene Garcia Baptista. A pretendente: ANA JULIA OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO, profi ssão: assistente técnica de formação, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Pedro do Nascimento e de Marlene 
de Oliveira Maximiano.

O pretendente: MIKE DA SILVA CUNHA, profi ssão: aux. de pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosana da Silva Cunha. A pretendente: 
LORRAINE KIMBERLY ARAUJO DIAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sheila Araujo Dias.

O pretendente: LEDILSON FERREIRA DE LIMA, profi ssão: metroviário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pombal, PB, data-nascimento: 19/08/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Calixto de Lima e de Fran-
cisca Ferreira de Lima. A pretendente: DARLI MEDINA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1973, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reynaldo Medina e de Laura 
Aparecida Medina.

O pretendente: JOSÉ CARLOS SOARES NASCIMENTO JUNIOR, profi ssão: co-
letor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Soares Nas-
cimento e de Nilce Carvalho Nascimento. A pretendente: JADE PEREIRA ROSA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Michel Ale-
xandre Borges Rosa e de Marcia Honorio Pereira.

O pretendente: EDILSON MARQUES DE ALMEIDA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1967, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Petronio Marques de Almeida e de Maria das Dores 
Almeida. A pretendente: DALVA DE AMORIM BENEDITO, profi ssão: diarista, estado 
civil: viúva, naturalidade: Mandaguari, PR, data-nascimento: 12/10/1954, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Bispo de Amorim e de Izabel 
da Silva.

O pretendente: JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA SILVA, profissão: eletricista indus-
trial, estado civil: solteiro, naturalidade: Santa Cruz da Vitória, BA, data-nasci-
mento: 07/08/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Valdemar Pereira da Silva e de Valdelice da Silva Santana. A pretendente: 
ROSELY MIRANDA BISPO, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 18/07/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo de Sousa Bispo e de Edineusa 
Miranda Bispo.

O pretendente: NATALÍCIO BORGES DOS SANTOS, profi ssão: cozinheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ubaíra, BA, data-nascimento: 23/12/1971, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Bispo dos Santos e de Luzia 
Pereira Borges. A pretendente: JUCIMARA SANTOS DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Iguaí, BA, data-nascimento: 28/10/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Avando Jesus da Silva e de Creusa 
Santos da Silva.

O pretendente: RICARDO JOSE MORAES, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 01/09/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilson Jose Moraes e de Sebastiana de Oliveira Moraes. 
A pretendente: MONICA DOS SANTOS, profi ssão: arrematadeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 09/11/1979, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Domingos dos Santos e de Maria José 
de Lima dos Santos.

O pretendente: WESLEY DA ROCHA RIBEIRO, profi ssão: operador de máquinas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton dos Santos Ribeiro e de Mari-
nez da Rocha. A pretendente: VANESSA CANDIDA DOS SANTOS, profi ssão: copei-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wagner Alamino dos San-
tos e de Odete Candida dos Santos.

O pretendente: FÁBIO MOREIRA BRAGA, profi ssão: empresário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1977, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Moreira Braga e de Ana Pereira Braga. 
A pretendente: DANIELE SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: supervisora fi nanceira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 15/12/1987, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Rosalvo Pereira dos Santos e de Edna Maria 
Souza dos Santos.

O pretendente: EVERALDO CESAR INFANTE, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1981, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rita de Cassia Infante. A pretendente: LU-
ZÂNGELA DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 18/07/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Pereira dos Santos e de Maria de Belém dos 
Santos Pereira.

O pretendente: MOISES MONTELO PEREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itapecuru-Mirim, MA, data-nascimento: 19/05/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Acacio Alves Pereira e de Rai-
munda Helena Montelo Pereira. A pretendente: MIRIÃ DOS SANTOS NASCIMENTO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ernandes 
Matias do Nascimento e de Dilvan dos Santos Nascimento.

O pretendente: GENIVAL SOARES DE LIMA, profi ssão: aposentado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ribeira do Pombal, BA, data-nascimento: 05/11/1971, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tereza Soares de Lima. A pretendente: 
ARIUSA NAGLIATI, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/09/1960, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Otavio Nagliati e de Maria da Conceição Nagliati.

O pretendente: HONIVON JOSÉ DE ALMEIDA, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Aracatu, BA, data-nascimento: 12/04/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juracy José de Almeida e de Maria Zilda de Al-
meida. A pretendente: DANIELE CRISTINA TOTH DA SILVA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1985, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Raimundo da Silva e 
de Rosa Maria Toth da Silva.

O pretendente: ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUSA, profi ssão: promotor de ven-
das, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ferreira de Sou-
sa e de Maria Antonia de Sousa. A pretendente: RAILDA REIS MURAMOTO, profi s-
são: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/11/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
José Alcantara Pereira e de Gilda Reis Ferreira.

O pretendente: THIAGO HAMILTON MONACO MORAES DE OLIVEIRA TELLES, 
profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 31/12/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Hamilton de Oliveira Telles Junior e de Rute Eduarda Monaco de Moraes Oliveira Telles. 
A pretendente: VANESSA MOLINA LOPES, profi ssão: auxiliar de serviços, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 08/09/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odilio Lopes e de Leonice 
Maria Molina.

O pretendente: VICTOR LUCAS ROCHA CARVALHO, profi ssão: digitador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Miguel Carvalho Neto e de Silvana Rocha Car-
valho. A pretendente: ANA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO, profi ssão: ana-
lista de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anael Pereira 
do Nascimento e de Maria das Neves Santos do Nascimento.

O pretendente: ALAN SODRE CAVALCANTE, profissão: 1/2 ajustador mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luzimar Cavalcante 
Tome e de Jacira Aparecida Teixeira Sodre. A pretendente: DEUZANIRA DOS 
SANTOS MARQUES, profissão: aux. de embalagem, estado civil: solteira, na-
turalidade: Camocim, CE, data-nascimento: 03/09/1993, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Antonio Carlos Marques Dourado e de Maria Euzanira 
dos Santos.

O pretendente: JONATHAN BRITO REGO, profi ssão: servente, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Auto de Morais Rego e de Célia Maria Brito da 
Silva Rego. A pretendente: JULIANA MORAES ALARCAN OLIVEIRA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1994, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Ferreira de Oliveira 
Filho e de Ivone Gomes de Moraes Oliveira.

O pretendente: VAGNER BARBOSA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zeli Margarida da Cruz. A pretendente: MILENE 
ALVES DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 21/07/1977, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Antonio Francisco dos Santos e de Maria Alves dos Santos.

O pretendente: JENIVAN DE JESUS DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Camaçari, BA, data-nascimento: 14/03/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eraldo Nunes Viana dos Santos 
e de Zenaide de Jesus dos Santos. A pretendente: SAMELA RIBEIRO DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edinilson 
Ribeiro da Silva e de Raquel Ribeiro da Silva.

O pretendente: FLAVIO VALDEMIR ROCHA SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 10/02/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Caldas Santos 
e de Joselita Rocha Caldas Santos. A pretendente: HÁLIDA PATRICIA VICTORINO, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 05/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valeria 
Patricia Victorino.

O pretendente: IZAQUIAS RAMOS DA SILVA, profi ssão: repositor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Gameleira, PE, data-nascimento: 07/03/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Ramos da Silva e de Maria Betânia da 
Silva. A pretendente: JENNIFER SOUZA CUNHA, profi ssão: operadora de caixa, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Soares da Cunha e de Maria 
de Souza Mota Cunha.

O pretendente: ROSIMEIRE MACIEL DE LIMA, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 24/07/1973, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio de Lima e de Josefa Maciel de 
Lima. A pretendente: AMANDA AFONSO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Humberto Gomes da Silva e de Maria 
do Carmo Afonso Ribeiro.

O pretendente: EMERSON DE OLIVEIRA AFONSÊCA, profi ssão: recepcionista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Afonsêca Filho e de So-
nia de Oliveira Afonsêca. A pretendente: ALCIONE MARCIA DE SOUSA, profi ssão: 
camareira, estado civil: solteira, naturalidade: Altos, PI, data-nascimento: 13/12/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luis de Sousa e de 
Raimunda Santana de Sousa.

O pretendente: MÁRCIO APARECIDO DA SILVA, profi ssão: lider de ponto, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Vicente da Silva e de Madalena 
Galvani da Silva. A pretendente: EMANUELE VIEIRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 24/02/1991, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Antonio dos Santos e 
de Anízia Alves Vieira dos Santos.

O pretendente: DIEGO ROCHA PINTO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 03/05/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josimar Souza Pinto e de Maria Arlene Rocha 
Pinto. A pretendente: DANIELA LUIZA SOUSA, profi ssão: autônoma, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Vitória da Consquista, BA, data-nascimento: 06/10/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Antônio de Sousa e de Diva 
Luiza de Sousa.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LUIZ CARLOS PEREIRA DE GODOY, profi ssão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1945, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Pedro Pereira Godoy e de Eugênia Neves Godoy. 
A pretendente: ANA PAULA DE SOUZA LOPES, profi ssão: cozinheira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1974, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Guerra de Souza Lopes e de 
Tereza Fontes Maia.

O pretendente: JEFFERSON TENORIO FERREIRA, profi ssão: ajudante de elétrica, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1989, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Tenorio Ferreira 
Filho e de Sebastiana Vieira de Araujo Ferreira. A pretendente: MARCIA REGINA DA 
SILVA CASTRO, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Miguel Antonio Neco da Silva e de Ana Creusa da Silva.

O pretendente: MARLON SILVA CERQUEIRA, profi ssão: auxiliar de procução, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1993, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Carlos Cerqueira e de Maria José da Silva. A 
pretendente: LUIZA MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1998, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Gomes da Silva e de Sandra Ferreira de Lira da Silva.

O pretendente: WESLLEY LEITE DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Rodrigues da Silva e de Silvete de Lima 
Leite da Silva. A pretendente: MICHELE NATALIA FEITOSA DE OLIVEIRA, profi s-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Helio de Oliveira e de Silvana Ferreira Feitosa.

O pretendente: HÉRCULES ANTONIO PINHEIRO, profi ssão: locutor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/07/1980, residente e domici-
liado em Suzano, SP, fi lho de José Valfrido Pinheiro e de Maria Aprecida Lucia de Lima. 
A pretendente: ANDREIA CARLA FARIAS DA SILVA, profi ssão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 02/01/1973, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ely Farias da Silva Filho e de Nazare da 
Conceição Farias da Silva.

O pretendente: MATHEUS FILIPE ROSA LIMA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Filipe Pereira Lima e de Elaine Aparecida 
Rosa Lima. A pretendente: NATALIA REGINA NUNES DA SILVA, profi ssão: operado-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1994, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carmosina Nunes da Silva.

O pretendente: CLAUDINEY SILVA, profi ssão: op. de produção, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 08/10/1982, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Orlando Silva e de Valdeci dos Santos Silva. A pretendente: GUIO-
MAR FERNANDA ANGAROLA, profi ssão: op. de máquina, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1984, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sonia Rafaela Angarola.

O pretendente: ANDRÉ SOARES DA SILVA, profi ssão: técnico eletrônico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Soares da Silva Filho e de Marta Miguel da Silva. 
A pretendente: ANA PAULA DE OLIVEIRA MONTEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Monteiro e de Norma Maria de Oliveira.

O pretendente: JEFFERSON DE PAULA FERREIRA, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Londrina, PR, data-nascimento: 29/06/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito de Paula Ferreira e de Herli 
Cristina Machado. A pretendente: DAYANA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: técni-
ca em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erismar Dias 
da Silva e de Sandra Maria Rodrigues.

O pretendente: VICTOR AUGUSTO BARRETO SANTOS, profi ssão: estudante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1992, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Valdir Francisco dos Santos e de Olga Barreto 
Santos. A pretendente: MARIELE CHAVES DA FRANCA, profi ssão: estudante, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 22/04/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubervaldo Paiva da Fran-
ca e de Rosilma Lenares Chaves da Franca.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS QUEIROZ, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rufi no de Queiroz Filho e de Ma-
ria Goreti dos Santos Queiroz. A pretendente: CAREN CRISTINE SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elisvaldo Silva e de Shirley 
Nunes da Silva.

O pretendente: SIDNEY ANTONIO XAVIER VIANA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 28/04/1960, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joviniano Pereira Xavier e de Fran-
celina Rodrigues Viana. A pretendente: SIMONE CRISTIANE DA SILVA, profi ssão: 
aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1973, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Orlando da Silva e 
de Beatriz Augusta da Silva.

O pretendente: DANIEL MACHADO, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Barretos, SP, data-nascimento: 05/08/1963, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Verissimo Machado e de Geralda Soares de 
Oliveira Machado. A pretendente: NARA PINHEIRO PEREIRA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pinheiro, MA, data-nascimento: 02/02/1974, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João da Cruz Pereira e de Ciria 
Pinheiro Pereira.

O pretendente: RODOLFO ANTUNES RIBEIRO, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Antunes Ribeiro e de Rosana 
Antunes Ribeiro. A pretendente: VANESSA BRITO DOS SANTOS, profi ssão: agen-
dadora, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 
23/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bernardino 
Ribeiro dos Santos e de Marleide de Oliveira Brito.

O pretendente: KAYQUE SIMOES ALBA, profi ssão: caminhoneiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Soares Alba e de Flavia Carmo 
Simoes. A pretendente: DANIELA SANTANA CORDEIRO, profi ssão: caminhoneira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio José Pinto Cordeiro e 
de Sonia Maria Santana Cordeiro.

O pretendente: CRISTIANO SILVA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 18/05/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dionizio Moreira da Conceição e 
de Maria das Graças Pereira da Silva. A pretendente: SIMONE DE OLIVEIRA DE 
JESUS, profi ssão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Heronias Lopes de Jesus e de Maria Auxiliadora de Oliveira.

O pretendente: DEIVIDI JUSTINIANO DE JESUS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nicanor Justiniano de Jesus e de Maria 
Vitalina de Jesus. A pretendente: TIRZA DAMARIS MINHONE, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1981, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izac Minhone e de Olga Daloia 
Minhone.

O pretendente: AUDYJANE GOMES RIBEIRO, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Gonçalo dos Campos, BA, data-nascimento: 20/11/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Ribeiro e de Maria da 
Conceição Gomes Ribeiro. A pretendente: ROSANE ESPOSITO, profi ssão: atendente, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1989, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourdes Aparecida Esposito.

O pretendente: RUAN SILVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: analista de suporte, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josemir dos Santos e de Vero-
nice Silveira. A pretendente: GABRIELY MONTEIRO ARRUDA, profi ssão: técnico 
em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto 
Arruda e de Marilene de Abreu Monteiro.

O pretendente: EDILSON JOSÉ EVANGELISTA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nazaré da Mata, PE, data-nascimento: 11/09/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Domingos Evangelista e de 
Maria de Fátima Ribeiro Evangelista. A pretendente: CLEONICE GOMES DA MOTA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Carpina, PE, data-nascimento: 
03/12/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Go-
mes da Mota e de Severina Josefa da Silva.

O pretendente: WILLIAM ROBERTO SIQUEIRA SOARES, profi ssão: almoxari-
fe, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
26/12/1984, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Sidnei de 
Jesus Soares e de Vera Lucia Bernardo de Siqueira. A pretendente: KARINA APARE-
CIDA FERREIRA, profi ssão: cabelereira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 25/04/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Diomar Ferreira e de Germana Aparecida Pinto Ferreira.

O pretendente: JORGE RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Januaria, MG, data-nascimento: 06/03/1965, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Mangel da Silva e de Ana Rodrigues 
da Silva. A pretendente: ELIANE SILVA LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pio XII, MA, data-nascimento: 24/12/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Avelino de Lima e de Isabel Silva Lima.

O pretendente: SERGIO PAIVA RODRIGUES, profi ssão: op. de máquina blister, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdinar Rodrigues de Moura e 
de Marlene Paiva Gomes Rodrigues. A pretendente: JOYCE MARIA DOS SANTOS 
COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Parnaíba, PI, data-nasci-
mento: 29/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anto-
nio Batista costa e de Maria Jovelina dos Santos Costa.

O pretendente: LUIS GUSTAVO DO PRADO BATISTA MELLO, profi ssão: operador 
de caixa, estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
06/08/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Ba-
tista Mello e de Sandra Mara do Prado. A pretendente: GIOVANA FERNANDES DE 
SOUSA, profi ssão: monitora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Fabio Barbosa de Sousa e de Claudia Andrea Fernandes.

O pretendente: ALCIDSON FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: professor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 25/03/1972, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helenita Fernandes dos Santos. 
A pretendente: REGINA DA SILVA VIEIRA, profi ssão: segurança, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joelito da Silva Vieira e de Dalva Pereira da Silva.

O pretendente: KLEBER TADEU MONTEIRO ALVES, profi ssão: motoboy, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Monteiro Alves e de Dulce de 
Castro Alves. A pretendente: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
01/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Fran-
cisco da Silva e de Edinalva Ferreira da Silva.

O pretendente: IBRAHIM AYOBAMI AZEEZ, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Nigeria, data-nascimento: 13/04/1990, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Ibrahim Mudashiru Azeez e de Toyin Azees. A pretendente: SIBELI 
MARQUES DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo da Silva e de Raimunda Marques da Silva.

O pretendente: JAELSON COSMO DE BRITO, profi ssão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 18/01/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Cosmo de Brito e de Neuza Maria de Brito. A pre-
tendente: ROBERTA MOYSES FERNANDES, profi ssão: motorista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1975, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genesio Ferandes e de Marlene Avelino Moyses Fernandes.

O pretendente: LEANDRO SOARES DA SILVA, profi ssão: analista de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Abreu e Lima, PE, data-nascimento: 23/08/1983, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Soares da Silva e de Lindalva 
Maria de Oliveira Silva. A pretendente: THAIS OLIVEIRA MENDES, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/08/1990, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Santo Men-
des de Oliveira e de Selenita Lucas de Oliveira Mendes.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: DOUGLAS SANTOS GUIMARÃES, solteiro, técnico de enfermagem, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 08/07/1985, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Paulo Antunes Guimarães e de Vanilma dos Santos Guimarães. A 
pretendente: DANIELA KEIKO ONISHI, solteira, enfermeira, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 09/10/1981, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Yoshio Onishi 
e de Yvette Prudenciana Rodrigues Onishi.

O pretendente: HELDER MOURA GOMES, solteiro, médico, natural de Maceió - AL, 
nascido em 20/09/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Joaquim Gomes e de Maria Gorete de Moura Gomes. A pretendente: NATÁLIA COSTA 
FERNANDES GOMES, solteira, médica, natural de Natal - RN, nascida em 16/05/1986, 
residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos Gomes da Silva e de Jussara 
Costa Fernandes Gomes.

O pretendente: JOÃO CARLOS LAPA, solteiro, ajudante geral, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 23/06/1965, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Waldemar 
Rodolpho Lapa e de Annita Cordone Lapa. A pretendente: VALDILENE JANUÁRIO DO 
NASCIMENTO, solteira, do lar, natural de Itambé - PE, nascida em 21/11/1963, residente 
e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de José Januário do Nascimento e de Alzira Maria 
da Conceição.

O pretendente: RICARDO MORENO BISACHI, solteiro, analista de sistemas, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 08/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Ivo Paulo Bisachi e de Izabel Cristina Bisachi. A pretendente: TATIANA ANTU-
NES SANCHES, solteira, empresária, natural de São José dos Campos - SP, nascida 
em 06/06/1985, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Eric Serge Sanches e 
de Rosana Antunes Sanches.

O pretendente: MARCOS ROBERTO XAVIER DOS SANTOS, solteiro, autônomo, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 20/09/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Jocelino Xavier dos Santos e de Josefa Francisca dos Santos. A pretendente: PRISCILLA DE 
SOUSA CAMPOS, solteira, assistente tec. administrativo, natural de Manaus - AM, nascida em 
18/12/1980, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Rose Mary de Sousa Campos.

O pretendente: ESTEVAM DE SENA FONSECA, divorciado, empresário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 01/08/1968, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Francisco Estevam da Fonseca e de Leoni Maria de Sena Fonseca. A pretendente: 
DENISE DE SOUZA ALVES, divorciada, pianista, natural de São José do Rio Preto - SP, 
nascida em 06/05/1981, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de José Alves e de 
Berenice Cremonin de Souza Alves.

O pretendente: JEAN PAUL ANDRE, solteiro, informática, natural do Haiti, nascido em 07/09/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Polfi l Andre e de Belioune Gabriel. A 
pretendente: ROBINE PIERRE, solteira, professora, natural do Haiti, nascida em 09/03/1988, 
residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Castel Pierre e de Marie Andree Lavineau.

O pretendente: RODRIGO JORGE DE OLIVEIRA, solteiro, analista comercial junior, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 14/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de João Pedro de Oliveira Filho e de Lourdes Jorge de Oliveira. A pretendente: 
DANIELLE CARDOSO HONORATO, solteira, analista comercial junior, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 05/08/1983, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de 
Antonio Honorato e de Benicia Cardoso dos Santos Honorato.

O pretendente: MARCELO TAKEO TOMITA, solteiro, consultor de TI, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 03/09/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Takemitsu Tomita e de Nilda Silva dos Santos Tomita. A pretendente: PATRÍCIA 
HARUMI KOGA, solteira, analista fi nanceiro, natural de São Paulo - SP, nascida em 
15/12/1986, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Mamoru Koga e de 
Eloisa Kazuko Tanigawa Koga.

O pretendente: EMERSON DA FONSECA SANTOS, solteiro, policial militar, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 04/04/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Israel dos Santos e de Deodecia Antoninha da Fonseca Santos. A pretendente: 
KAROLINE DOS SANTOS PINHEIRO, solteira, nutricionista, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 12/07/1986, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Jaime Pinheiro 
e de Elza Rogério dos Santos Pinheiro.

O pretendente: ALAN CARDOSO DA SILVA, solteiro, analista, natural de São Pau-
lo - SP, nascido em 09/01/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Arão Santos da Silva e de Maria Suely Cardoso da Silva. A pretendente: SARAH 
JORGE MELLO FREIRE, solteira, recepcionista, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 24/04/1986, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de José Souza Mello 
Freire e de Soraya Jorge.

O pretendente: ALEXANDRE RESENDE DE ANDRADE, solteiro, encarregado de expe-
dição, natural de São Paulo - SP, nascido em 24/091974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Helena de Andrade Betim. A pretendente: MARILEIDE PEREIRA 
DA SILVA, divorciada, segurança (desempregada), natural de Baixio -CE, nascida em 
02/09/1977, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Pereira da Silva 
e de Franscisca Cascimiro da Silva

O pretendente: LUIZ CARLOS OLIVEIRA FAGUNDES, divorciado, analista fi scal, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 16/08/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Celio Fagundes e de Maria de Fatima Oliveira Fagundes. A pretendente: 
CELINA MAYUMI SHIMOGAITO, solteira, advogada, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 19/01/1975, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Akira Shimogaito e de 
Yoco Luiza Shimogaito.

O pretendente: ROGÉRIO RESSIO, solteiro, analista de suporte, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 13/06/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Carlos Roberto Ressio Lopes e de Maria Vivalda Ressio. A pretendente: VIVIANE 
GRECCO BRANDÃO, solteira, enfermeira, natural de São Paulo - SP, nascida em 
03/03/1975, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Nelson Brandão e de 
Ivone Grecco Brandão.

O pretendente: MARCIO LUIS SATO, divorciado, analista de sistema jr, natural de 
Campinas- SP, nascido em 08/05/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Nelson Sato e de Ilda Boldorini Sato. A pretendente: GABRIELA MONTEIRO 
FIGUEIRA DE ANDRADE, divorciada, assistente de importação jr, natural de São 
Bernardo do Campo - SP, nascida em 01/06/1983, residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Joaquim Figueira de Andrade Neto e de Elisabete Aparecida 
Monteiro de Andrade.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Apesar do cenário ainda 
de incertezas no país, houve 
lenta recuperação do consu-
mo dos lares em 2016 e 2017. 
As conclusões são da mais 
recente edição do Consumer 
Insights, estudo elaborado 
pela Kantar Worldpanel. De 
acordo com o levantamento, 
no segundo trimestre de 
2016, apesar do baixo cres-
cimento em toneladas, os 
consumidores adquiriram 4% 
a mais de unidades do que 
no mesmo período em 2014. 
Em 2017, esse percentual 
se eleva para 7%. Então, o 
crescimento em unidades 
compradas ultrapassa o 
período pré-crise, porque 
os lares estão comprando 
embalagens menores.

A recuperação, no entanto, 
vem marcada por uma mu-
dança de comportamento: as 
categorias básicas têm sido 
priorizadas. Seguem fi rmes e 
fortes nas despensas do país 
chá líquido, complemento 
alimentar, suco congelado, 
água mineral e torradas in-
dustrializadas por exemplo, 

Consumo apresenta sinais de 
recuperação; itens básicos 

dominam a lista de compras
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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:

16º Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: HERBERT SHOITI HIGUTCHI, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 01/10/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Massato Higutchi e de Hideko Sassaki 
Higutchi. A pretendente: PAULA ROSATI DOMINGUES, estado civil solteira, profi ssão 
secretária, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 28/04/1978, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Domingues e de 
Vera Marina Rosati Domingues.

O pretendente: JEFERSON SABINO BENTO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em Santo Andre - SP (1º Subdistrito), no dia 04/11/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Sabino Bento e de Tania Sueli Labella 
Bento. A pretendente: ELISABETH PEREIRA GAMA, estado civil solteira, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 31/10/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira de Matos e de 
Valdira Matos da Gama.

O pretendente: VICTOR ALBUQUERQUE NADAL, estado civil solteiro, profi ssão coor-
denador de crédito e cobrança, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 26/11/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Antonio Nadal e 
de Catia Albuquerque Nadal. A pretendente: PAULA CAROLINE SANTOS SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Teresina - PI (1ª Circunscrição), no dia 
20/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo de 
Tarso Ribeiro da Silva e de Diná dos Santos Silva.

O pretendente: RODOLFO FRAGA RODRIGUES COSTA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão empresário, nascido nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 04/07/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Rodrigues Costa e de 
Nádima Fraga de Oliveira Rodrigues. A pretendente: LARISSA AURICHIO GRAÇA, 
estado civil solteira, profi ssão gerente comercial, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no 
dia 15/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cecilio 
Alves da Graça e de Ana Maria Auricchio Graça.

O pretendente: JOÃO LOPES DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em Bocaiuva do Sul - PR, no dia 15/08/1967, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Tobias do Nascimento e de Marcolina 
Lopes do Nascimento. A pretendente: LINEIA SANCHES, estado civil divorciada, pro-
fi ssão do lar, nascida em Mafra - SC, no dia 09/02/1956, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Cesar Sanches e de Margott Plothow Sanches.

explicam o bom desempenho 
do Norte e Nordeste. 

O Consumer Insights revela 
também que apenas atacarejo 
e farmácia continuam atrain-
do novos lares compradores, 
com destaque para o primei-
ro, único canal que manteve 
um ritmo de crescimento 
contínuo. Entre as cestas, 
mercearia doce e higiene 
voltaram a crescer, enquanto a 
cesta de perecíveis apresenta 
retração – 10,2% em variação 
de unidades e 13,1% em varia-
ção volume toneladas. Mesmo 
com maior aumento de preço, 
as commodities seguiram 
crescendo em volume (2,4%)

O relatório divulgou tam-
bém dados do Brand Foo-
tprint, revelando que mesmo 
com a globalização, as gran-
des marcas que se destacam 
no país são brasileiras – 66% 
das 50 maiores foram desen-
volvidas internamente ou 
têm atuação exclusivamente 
local. 

Fonte e mais informações: 
(www.kantarworldpanel.
com/br). 

enquanto petit suisse, leite 
pasteurizado, iogurte, ali-
santes, sopa, creme de leite 
e lâminas de barbear, entre 
outros itens, foram deixa-
dos de lado. Entre os que 
voltaram para o carrinho de 
compras estão inseticidas, 
limpador sanitário, água de 
coco e bronzeador.

A região Norte e Nordeste 
volta a crescer e a impulsio-
nar o Brasil. Apesar de puxar 
a queda de frequência de 
compras (-3,5%), os lares da 
região passam a levar 7,9% 
mais volume por compra. 

Segundo os dados, a região 
registrou alta de 7,2% no 
volume em toneladas no 
período analisado. Números 
muito superiores a Grande 
Rio (queda de 3,3% em volu-
me em toneladas e 10,1% em 
volume por ocasião) e Grande 
São Paulo (queda de 2,1% em 
volume em toneladas e 4,7% 
em volume por ocasião), por 
exemplo. O crescimento do 
hábito de fazer compra em 
atacarejo e a recuperação do 
varejo tradicional, impulsio-
nada pela cesta de bebidas, 
são alguns dos fatores que 

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

Empresas & Negócios


