
O ministro da Fazenda, 
Henrique Meireles, 
disse ontem (26) que 

este é o momento de aprovar a 
reforma da Previdência, prin-
cipalmente para os partidos 
que pretendem estar no poder 
em 2019. “É interesse de todas 
as áreas políticas a aprovação 
da reforma da Previdência 
agora, neste governo, porque 
todos aqueles partidos que 
aspiram estar no poder em 
2019, acredito que estarão 
muito melhor, se vieram a 
ganhar, independente qual o 
partido que seja, se a reforma 
da Previdência já tiver sido 
aprovada”.

Aprovação da reforma da 
Previdência interessa a todos 
os partidos, diz Meirelles

Na avaliação de Meirelles, os 
parlamentares que votarem a 
favor da reforma da Previdência 
poderão usar isso como plata-
forma eleitoral para a campanha 
de 2018. “Na medida em que a 
votação dessas reformas todas 
e o avanço da economia levam à 
criação de empregos, à infl ação 
mais baixa, levam portanto à 
melhora do padrão de vida de 
todos, eu acredito que isso é 
uma excelente plataforma elei-
toral para todos os parlamentes 
que aprovam o governo”.

Para o ministro, se a reforma 
não passar no Congresso agora, 
terá que ser apresentada no-
vamente por quem governar o 

Brasil a partir de 2019. “Se não 
for agora, certamente terá que 
ser enfrentada em 2019 porque 
a trajetória atual de despesas é 
insustentável”. Meireles parti-
cipou de uma reunião-almoço 
da Câmara Brasil-Alemanha 
no início da tarde de ontem 
em São Paulo. Ele veio direto 
para o encontro após se reunir 
pela manhã com o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia.

Segundo Meirelles, a expec-
tativa do governo é que a refor-
ma da Previdência seja aprova-
da pela Câmara de acordo com 
o relatório do deputado Arthur 
Maia (PPS-BA), relator da pro-
posta na comissão especial da 

Meirelles negou que haverá enxugamento da medida,

deixando o projeto apenas com a alteração da idade mínima.

Casa. Com relação a reforma 
tributária, ainda não existe 
um cronograma defi nido pois o 
projeto não está pronto e segue 
em processo de discussão em 

Brasília. “A ideia da reforma 
tributária é racionalizar a es-
trutura de impostos do Brasil, 
torná-la mais simples. É uma 
simplifi cação tributária”, co-

mentou, ao ressaltar que é um 
projeto “grande, abrangente 
e complicado”, envolvendo 
interesse da União, Estados, 
municípios (ABr/AE). 
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“A igualdade
nos faz repousar. 
A contradição é 
que nos torna 
produtivo”.
Wolfgang von Goethe (1749/1832) 
Filósofo alemão 

BOLSAS
O Ibovespa: -1,01% Pontos: 
75.896,35 Máxima de +0,51% 
: 77.061 pontos Mínima de 
-1,12% : 75.813 pontos Volume: 
8,62 bilhões Variação em 2017: 
26,02% Variação no mês: 2,16% 
Dow Jones: +0,31% Pontos: 
23.400,86 Nasdaq: -0,11% Pon-
tos: 6.556,77 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2840 Venda: R$ 3,2845 
Variação: +1,42% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,36 Venda: R$ 3,46 
Variação: +1,07% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2438 Venda: R$ 
3,2444 Variação: +0,18% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2430 
Venda: R$ 3,4270 Variação: 
+1% - Dólar Futuro (novembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,39% 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$ 1.269,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,73% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,100 
Variação: +0,38%

Cotação: R$ 3,2920 Variação: 
+1,75% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,1654 Venda: US$ 1,1655 
Variação: -1,36% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8250 Venda: R$ 
3,8270 Variação: +0,1% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7600 Ven-
da: R$ 3,9830 Variação: estável

-0,87% Pontos: 76.675 Máxima 
(pontos): 77.755. Global 40 
Cotação: 923,193 centavos de 
dólar Variação: +0,86%

Prova do Saresp
Nos dias 8 e 9 de novembro, 

a Secretaria da Educação aplica 
mais uma edição das provas do 
Saresp (Sistema de Avaliação do 
Rendimento Escolar do Estado de 
São Paulo). Neste ano, mais de 1 
milhão de estudantes do 3º, 5º, 7º, 
9º anos do Ensino Fundamental e 
à 3ª série do Médio farão o exame 
nas 91 Diretorias. Os dados extraí-
dos subsidiam o planejamento dos 
professores e as metas das escolas. 

Empresários esperam 

aumento da demanda nos 

próximos seis meses.

O fim das demissões na 
indústria está perto do fi m. A 
avaliação é da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), que 
divulgou ontem (26) a Sonda-
gem Industrial de setembro. O 
indicador registra que o número 
de empregados na indústria al-
cançou 49 pontos em setembro, 
valor próximo aos 49,1 pontos 
registrados em agosto.

O índice varia de zero a 100 
pontos e, quando está abaixo 
dos 50 pontos, mostra queda 
no emprego. Como está próxi-
mo da linha divisória, o índice 
indica que o fi m das demissões 
está se consolidando, diz a CNI. 
A pesquisa mostra também 
que, depois da forte alta de 
agosto, a produção diminuiu 
em setembro, registrando 48,1 
pontos. “Embora ainda esteja 
abaixo da linha divisória dos 
50 pontos, o índice é superior 
aos 45,8 pontos registrados no 
mesmo mês do ano passado”.

Quanto à capacidade ins-
talada da indústria, embora 
os resultados indiquem que a 
indústria está em recuperação, 
a utilização média da capacida-
de instalada fi cou em 66% em 
setembro, um ponto percentual 

Padilha: votação fi cou 
dentro do normal

Brasília - O ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
disse ontem (26), que o resul-
tado da votação na Câmaras 
“foi absolutamente normal” e 
“não surpreendeu”. Comentou 
que, se forem somados os 251 
votos dados a favor do governo 
e os 25 ausentes, são 276 vo-
tos que impediram a abertura 
de investigações pedidas pelo 
Ministério Público. “Quem vota 
contra o governo, votou”, avaliou 
o ministro. “Compreendemos as 
razões daqueles que se ausenta-
ram”, comentou. E acrescentou: 
“Cada um tem sua explicação 
pessoal”. O ministro afi rmou que 
os partidos que compõem a base 
têm 390 parlamentares. “Vamos 
conversar com os líderes e, se-
guramente, vamos encaminhar 
agora uma nova agenda para 
que possamos alavancar esse 
momento, que é riquíssimo para 
a economia nacional”, disse. Ele 
citou a geração de empregos 
por seis meses consecutivos, a 
infl ação abaixo dos 3% e a taxa 
de juros em 7,5%. “Temos de 
aproveitar esse momento e ala-
vancar medidas legislativas para 
fazer com que o brasileiro tenha 
com mais rapidez a redução do 
desemprego que aí está” (AE).

Presidente do Santander 

Brasil, Sérgio Rial.

São Paulo - O presidente do 
Santander Brasil, Sérgio Rial, 
afi rmou que o País é “de longe, o 
grande pilar” de crescimento para 
os resultados globais do grupo, 
dos quais seguiu respondendo 
por 26%. “Em nove meses, en-
tregamos todo o lucro líquido do 
ano passado”, comemorou o exe-
cutivo, em coletiva de imprensa, 
na manhã de ontem (26).

No acumulado de janeiro a 
setembro, o lucro do banco foi 
de R$ 7,201 bilhões, crescimento 
de 34,6% em relação aos nove 
primeiros meses de 2016. No 
terceiro trimestre, fi cou em R$ 
2,586 bilhões, montante 37,3% 
superior ao visto em igual inter-
valo do ano passado, de R$ 1,884 
bilhão. Ao entregar tais números, 
o Santander renovou a marca de 
melhor resultado trimestral des-
de que desembarcou no País, em 
2000, após a compra do Banespa.

Segundo Rial, o banco tem 
condições de continuar me-
lhorando o seu retorno sobre o 
patrimônio líquido médio (ROE), 
aproximando-se ainda mais dos 
bancos privados. Ele garantiu 
ainda que o foco do espanhol não 
é parar por aí e que apesar de já 
ter superado a meta para 2018, 

A conferência dos presiden-
tes do Parlamento Europeu 
decidiu entregar o “Prêmio 
Sakharov 2017” aos membros 
da oposição venezuelana por 
sua “liberdade de pensamento”. 
O anúncio feito ontem (26) 
premiará a Assembleia Nacio-
nal, através de Julio Borges, e 
todos os prisioneiros políticos, 
incluindo Leopoldo López, 
Antonio Ledezma, Daniel Ce-
ballo, Yon Goicoechea, Lorent 
Saleh, Alfredo Ramos e Andrea 
Gonzalez.

A premiação chega em um 
momento em que a oposição 
ao presidente Nicolás Maduro, 
reunida sob a coalizão Mesa de 
Unidade Democrática (MUD), 
está se esfacelando. A eleição 
de quatro governadores que 
pertencem ao Aliança Demo-
crática, e que juraram perante à 
nova Constituinte venezuelana 
foi a gota d’água. Atualmente, a 
Assembleia Nacional está “de-
sabilitada” após Maduro levar 
adiante uma Assembleia Cons-
tituinte. Com isso, ele voltou a 
obter a quase totalidade dos 
representantes no Legislativo 
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Oposição venezuelana: 

“liberdade de pensamento”.

O presidente Michel Temer 
confi rmou na tarde de ontem 
(26) ter sancionado o projeto 
que torna crime hediondo o 
porte ilegal de arma de fogo de 
uso restrito das Forças Arma-
das, durante uma solenidade 
com a presença do prefeito do 
Rio, Marcelo Crivella. “Sancio-
nei esse projeto que impede o 
uso de armas de porte exclusivo 
de uso do Exército, da Marinha 
e da Aeronáutica. Porque é 
isto que afl ige o povo do Rio 
de Janeiro”, disse o presidente.

O prazo para a sanção do 
projeto de lei estava terminan-
do. A iniciativa da proposta foi 
de autoria do próprio Crivella, 
quando ainda era senador, ten-
do sido aprovado no plenário 
da Câmara em agosto. O crime 
hediondo prevê tratamento 
mais severo pela Justiça. O 
condenado, ao receber a pena, 
deve cumpri-la inicialmente em 
regime fechado.

Antes da fala de Temer, Cri-
vella tinha feito seu discurso 
e pedido providência presi-
dencial a respeito do tema. 

Temer sancionou projeto que torna crime hediondo

o porte ilegal de arma de uso restrito.
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José Cruz/ABr

Temer: “não há como tratar 
bandidos com rosas na mão”

O prefeito citou, inclusive, o 
assassinato do coronel da PM 
Luiz Gustavo Teixeira, ocorrido 
ontem, para reforçar a situação 
de violência da cidade. O presi-
dente falou em enfrentamento 
à criminalidade, lembrando da 
sua atuação como secretário de 
Segurança Pública no estado de 
São Paulo, e afi rmou que “não 
há como tratar bandidos com 
rosas na mão”.

“Vamos entrar cada vez mais 
no combate feroz e necessá-
rio, na proporção de que toda 
ação deve corresponder a uma 
reação igual e contrária. Você 
tem que responder na forma 
pela qual a bandidagem age. 
Veja que crime pavoroso [o as-
sassinato do coronel da PM do 
Rio], que envolve uma pessoa 
dedicada ao combate à crimi-
nalidade”, completou (ABr).

UE dá Prêmio Sakharov
para oposição venezuelana

e está reescrevendo a Carta 
Magna do país.

A votação foi duramente 
criticada tanto pela oposição 
como pela comunidade inter-
nacional, que acusam o atual 
presidente de querer se tornar 
um “ditador”. López, através do 
coordenador do partido Vonta-
de Popular, Freddy Guevara, 
informou que a “utilidade” da 
MUD chegou ao fi m e propôs 
uma “nova unidade” que tenha 
como objetivo “sair da ditadu-
ra e não conviver com ela”. 
A entrega da premiação, que 
chega a sua 29ª edição, será em 
Estrasburgo durante a plenária 
no dia 13 de dezembro (ANSA).
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Período de demissões na 
indústria está perto do fi m

abaixo do registrado em agosto. 
A pesquisa mostra ainda que as 
perspectivas dos empresários 
do setor industrial para os pró-
ximos seis meses são positivas.

 “Os indicadores de expecta-
tivas para a demanda, a compra 
de matérias-primas e as expor-
tações continuam acima dos 50 
pontos, que separa o pessimismo 
do otimismo. Isso indica, avalia 
a CNI, que os “empresários es-
peram o aumento da demanda, 
da compra de matérias-primas 
e da quantidade exportada nos 
próximos seis meses” (ABr).

Brasil é o ‘grande pilar’ de 
crescimento do grupo

de 15,6%, o grupo considerou 
“prematuro” revisá-la.

Existe espaço para a demanda 
por crédito no Brasil voltar a cres-
cer no ritmo de dois dígitos, de 
acordo Rial. Esse avanço, porém, 
conforme o executivo, pode não 
se materializar em 2018 uma vez 
que o País passa por um processo 
de retomada do lado econômico. 
De acordo com ele, a carteira 
de crédito imobiliário, na qual o 
banco está com uma campanha 
de juros menores, deve voltar a 
crescer em um ritmo mais forte 
a partir do primeiro trimestre de 
2018 (AE).

Andrés será candidato à 
presidência do Corinthians

Ex-dirigente e atual deputado 

Andrés Sanches.

São Paulo - O famoso ex-
-dirigente e atual deputado 
federal pelo PT vai concorrer 
ao pleito contra Antônio Roque 
Citadini, Romeu Tuma Júnior e 
Osmar Stábile. O nome dele foi 
consenso entre os membros da 
situação, que formam a chapa 
Renovação e Transparência. 

Foi feita uma espécie de 
sondagem no clube para saber 
como o nome de Andrés seria 
aceito entre os sócios e o retor-
no foi bem positivo. Ele é visto 
como o único nome com força 
para derrotar Antônio Roque 
Citadini, favorito neste início 
de corrida eleitoral. Existe a 
possibilidade de novos candi-
datos serem anunciados nas 
próximas semanas.

O ex-presidente nega que 
precise passar por qualquer 
especulação no clube para se 
candidatar. “Frequento o clube 
desde garoto. Fui presidente 
por quase cinco anos e todos os 
sócios sabem o que fi z de certo 
e errado no clube. Infelizmente, 
as pessoas fi cam falando isso e 
aquilo, mas quem me conhece 
sabe o que eu sou e o que eu 
fui para o Corinthians”, disse 
Andrés.
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A visão dos representantes 
da Renovação e Transparência 
é que existe sim uma porcen-
tagem que rejeita o ex-presi-
dente, mas a maioria defende 
seu retorno ao cargo máximo 
do clube, que atualmente tem 
sido ocupado por Roberto de 
Andrade. Inicialmente, ele 
não queria ser candidato e foi 
convencido pelos membros do 
grupo. Andrés já disse algumas 
vezes que preferia se distanciar 
da política do clube, mas que 
estava a disposição caso fosse 
necessária sua maior presença.

Roberto de Andrade teve 
Andrés como um de seus 
principais cabos eleitorais para 
vencer a eleição passada (AE).
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COLUNA DO HERÓDOTO

Ele entrou para a nossa 

história no século 

passado. E nunca 

mais saiu. O fenômeno 

foi inicialmente 

caracterizado pela 

prática na América 

Latina. Depois se 

espalhou para outros 

rincões  do mundo.

O populismo no Brasil 
está associado à ascen-
são ao poder de Getúlio 

Vargas, e viveu colado em 
sua biografi a até a sua morte 
trágica em 1954. O termo tem 
conotações diversas, mas de 
um modo geral é entendido 
como uma relação direta en-
tre um líder carismático e as 
massas. Nisso o ditador foi um 
mestre. O populista abre um 
diálogo direto com a população 
e abre mão de intermediários 
como os partidos e os políticos 
de uma maneira geral. 

Considera-se um represen-
tante da população desas-
sistida e capaz de mudar em 
muito pouco tempo, e com 
energia, uma situação dese-
jada pelos seus seguidores. O 
Brasil não foi o único pais onde 
se  desenvolveu o populismo, 
há exemplos marcantes em 
outros países latino america-
nos. É um modo de agir que 
cai no gosto popular uma vez 
que o líder se propõe a ser um 
verdadeiro salvador da pátria. 

Partidos políticos frágeis, 
acusados de corrupção, repre-
sentantes apenas das camadas 
privilegiadas abrem um campo 
enorme para a crença que 
um Dom Sebastião apareça, 
saia ele do meio  do mar ou 
de qualquer outro rincão. É 
a esperança personifi cada em 
uma só pessoa. Daí para o culto 
à personalidade é um passo. 
Não havia uma só repartição 
pública que não ostentasse 
a foto de Vargas com a faixa 
presidencial. Não precisava de 
ninguém para governar uma 
vez que se revestia de uma au-
réola mística, quase religiosa.

O  termo ganhou uma cono-
tação pejorativa e não raro os 
adversários políticos se acusam 
de propor medidas populistas. 
Não se aplicou a outros líderes 
a mesma denominação, como 
a Mussolini, Hitler ou Stalin, 
uma vez que eles se apoiavam 
em poderosos partidos únicos. 
Contudo, popularmente, a 
expressão migrou do poder 
executivo e atingiu também 
o legislativo e o judiciário. 
Leis aprovadas sem nenhuma 
constatação científi ca ou na 
realidade ganham o apoio de 
parte da opinião pública. Uns 
por ignorância, outros porque 
têm interesses impublicáveis.  

São chamadas de leis popu-
listas .Um exemplo marcante 
é a aprovação no Congresso 

de da chamada “pílula  do 
câncer”. Muitos acreditavam 
que ela seria capaz de curar 
qualquer tipo de câncer. Os 
motivos foram da pior espécie, 
atender ao reclamo popular, 
que os laboratórios imepediam 
a venda do produto para não 
perder o monopólio. Com a 
mesma velocidade que ganhou 
ampla repercussão na socieda-
de, desapareceu. Não se fala 
mais na tal pílula. Porém, o 
que aconteceu com as pessoas 
com essa terrível doença, que 
abandonaram tudo o que se 
pesquisou? 

Provavelmente não se cura-
ram. Os defensores dessa 
droga também sumiram. Não 
assumem a responsabilidade 
pela sua irresponsabilidade. 
Foi a reedição de outro trata-
mento milagroso  na década 
de 1970, o chá da casca do  
ipê roxo. A árvore símbolo do 
Brasil foi cultuada como um 
milagrosa. Também não se 
ouve mais falar disso. 

Os  políticos aprovaram a 
comercialização de remédios 
inibidores de apetite. É verda-
de que com o apoio de alguns 
médicos. Os produtos estão 
liberados sem a aprovação da 
ANVISA, o órgão que avalia a 
efi cácia e a segurança de todos 
os medicamentos vendidos nas 
farmácias. É impensável que 
nos Estados Unidos alguma 
droga seja liberada sem a anu-
ência do FDA. Ou na Europa, 
sem o aval da Agência Européia 
de  Medicamentos. 

Que conhecimentos cientí-
fi cos tem parlamentares para 
licenciar um remédio? É o 
populismo legislativo, dizem 
uns. Outros dizem que ele 
chegou também no judiciário 
e no ministério público. Ambos 
são acusados de interpretarem 
as leis sob pressão popular 
para agradar a galera. Outros 
ainda afi rmam que o ego fi cou 
incontrolável diante de power 
points ou temas sensíveis 
como a fi scalização do trabalho 
semelhante a escravidão. O 
populismo pulou dos livros de 
teoria política para a internet 
e ganhou popularidade. 

Decisões judiciais populistas 
pautam a mídia e promovem 
grandes debates, condenam 
uns ao inferno e alçam outros 
ao céu. É um vale tudo que 
enfraquece a democracia re-
presentativa, que já tem pouco 
apoio no Brasil. Os populistas 
de todos os poderes brincam 
com fogo, e geralmente o re-
sultado não é dos melhores. 
Como disse o ex-ministro do 
Supremo Bernard-Henri Lévy 
: “populismo é a enfermidade 
senil das democracias". 

Chamem a ANVISA. 

(*) - Áncora e editor chefe do Jornal 
da Record News, autor

de manuais de jornalismo.

Heródoto Barbeiro (*)

Enfermidade 
senil
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A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, fala na abertura 

do seminário Mulheres na Justiça, na Embaixada da França.

As declarações foram 
dadas durante um semi-
nário sobre as mulheres 

na Justiça, realizado na Embai-
xada da França, em Brasília. 

Cármen Lúcia respondeu a 
uma felicitação do embaixador 
da França, Michel Miraillet, que 
destacou que o Brasil é um dos 
poucos países com mulheres 
ocupando quatro cargos de 
cúpula no Judiciário. Além das 
três que compunham a mesa, 
ele contou ainda a presidente 
do STJ, ministra Laurita Vaz. 
Cármen ressaltou que a presen-
ça de mulheres na cúpula do Ju-
diciário pouco teria signifi cado 
para além de uma coincidência 
histórica numa sociedade “que 
não se acostumou que o nome 
autoridade não se declina, não 
tem sexo”. 

Ela revelou já ter sido barrada, 
por exemplo, de entrar na casa 
de amigos por funcionários que 
esperavam por um homem, ja-
mais imaginando a possibilidade 

Milhares acompanham a 

cerimônia fúnebre

do rei Bhumibol.

A cidade de Bangcoc parou 
ontem (26) para acompanhar 
o cortejo fúnebre do corpo 
do rei da Tailândia, Bhumibol 
Adulyadej, morto em outubro 
do ano passado. Os restos 
mortais foram cremados em 
uma cerimônia pública. As 
autoridades estimam que mais 
de 300 mil pessoas andaram 
pelas ruas da cidade, vestidas 
com roupas pretas, para fazer 
a última saudação ao monarca 
que fi cou 70 anos no poder. 

Os estabelecimentos co-
merciais da capital foram 
fechados, para que os ritos 
e celebrações pudessem ser 
acompanhados por todos os 
cidadãos. Chamado de “pai” 
pela população, o rei Bhumi-
bol foi o principal responsável 
pelo desenvolvimento do país 
e teve seu corpo cremado em 
uma estrutura dourada, com 53 
metros de altura e 60 de largura, 

Mais da metade da equipe 
que trabalha no combate ao 
incêndio no Parque Nacional 
da Chapada dos Veadeiros e 
arredores, em Goiás, é formada 
por voluntários. São morado-
res, visitantes, profi ssionais 
de outros estados e aqueles 
que têm um carinho imenso 
pelo lugar. Doações recebidas 
do Brasil inteiro sustentam o 
combustível e a alimentação 
dos brigadistas, além de pos-
sibilitar a compra de materiais.

O incêndio já é o maior 
registrado na história do Par-
que Nacional e atingiu, até o 
momento, 64 mil hectares, o 
equivalente a 26% da unidade 
de conservação federal. O fogo 
também atinge fazendas loca-
lizadas próximas ao parque. 
A situação se agravou desde 
o dia 10, quando o Parque 

Vladimir Putin é a capa da 
revista The Economist desta 
semana.  Em meio ao centená-
rio da revolução de outubro, a 
Rússia está novamente sob o 
controle de um tsar. Dezessete 
anos depois de Vladimir Putin se 
tornar presidente, seu domínio 
sobre a Rússia é mais forte do que 
nunca. O ocidente, que ainda vê a 
Rússia em termos pós-soviéticos, 
às vezes o classifi ca como o líder 
mais poderoso de seu país desde 
Stalin. Tanto os reformistas libe-
rais quanto os tradicionalistas 
conservadores em Moscou estão 
falando sobre Putin como um tsar 
do século XXI.
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Após um dia de tensões na 
Catalunha, o presidente da 
região, Carles Puigdemont, 
rejeitou ontem (26) a ideia 
de convocar eleições locais 
por “falta de garantias” do 
governo de Madri. Mais cedo, 
após a imprensa espanhola 
veicular que ele estava pen-
sando em convocar um novo 
pleito, um clima de tensão 
se instaurou em Barcelona. 
Milhares de estudantes que 
haviam ido para a frente do 
Parlamento para protestar 
contra a ativação do artigo 
155 se revoltaram com a no-
tícia e começaram a chamar 
Puidgemont de “traidor”.

“Nessas últimas horas, 
considerei a possibilidade de 
exercer minha função e con-
vocar eleições. Muita gente 
me interpelou. Meu dever 
e minha responsabilidade é 
esgotar todas as vidas para 
encontrar uma solução dialo-
gada e fi rmada”, disse perante 
aos parlamentares. Segundo 

Sociedade brasileira é 
“patrimonialista” e “machista”, 

afi rma Cármen Lúcia
A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, afi rmou ontem (26) que o fato de ocupar a chefi a de um 
dos poderes da República não passa de um dado “circunstancial” num país cuja sociedade permanece 
em grande medida “patrimonialista, machista e muito preconceituosa com a mulher”

De acordo com elas, há um 
constrangimento constante da 
sociedade brasileira para que 
a mulher priorize as relações 
afetivas e a família, acima da 
própria realização pessoal, o 
que não ocorre, nem de perto, 
em relação aos homens. “O 
simples querer feminino é en-
carado como uma forma de ou-
sadia”, disse Grace Mendonça. 
“Ainda que ocupando um cargo 
que tenha uma percepção de 
autoridade, ainda somos vistas, 
sim, com estranheza”.

Em sua fala, Cármen Lúcia fez 
questão de destacar que a face 
mais grave desse constrangi-
mento social em relação à mu-
lher se expressa no feminicídio.

“Continua havendo mulheres 
mortas, e não apenas pelos 
companheiros , mortas por 
uma sociedade que não vê que 
a mulher não é a causadora do 
feminicídio, que é um homicídio 
causado somente por ela ser 
mulher”, disse (ABr).

de que a presidente do Supremo 
fosse uma mulher. A ministra 
lembrou que a presença de 
mulheres na cúpula do Judici-
ário brasileiro não se refl ete nos 
números do Judiciário, que tem 
muito menos juízas e procura-
doras mulheres do que homens. 
Tampouco, disse, se refl ete na 

representação política, ressal-
tando a baixa presença feminina 
no Congresso.

Cármen Lúcia, Grace Men-
donça e Raquel Dodge foram 
unânimes em destacar a im-
posição de uma vida quase 
“monástica” às mulheres que 
almejem cargos de liderança. 

Após tensão, líder da Catalunha 
descarta convocar eleições

ainda Puigdemont, “militamos 
pela paz e pelo civismo e vamos 
continuar mais fi rmes do que 
nunca”. Para o líder catalão, o 
governo da região tentou ter 
uma “resposta responsável” do 
governo de Mariano Rajoy, mas 
que comprovou “com decep-
ção” que nada poderia ser feito.

“A responsabilidade exigi-
da chega para alguns e, para 
outros, permite-se a total ir-
responsabilidade. É a política 
de ‘por eles’ e não ‘com eles’”, 

acrescentou. Sobre a ativação 
do artigo 155, que deve ser 
aprovado ainda hoje pelo Se-
nado e que tirará a autonomia 
da Catalunha até a realização 
de novas eleições, Puigde-
mont afi rmou que a medida 
é “fora da lei e abusiva”. “A 
sociedade catalã nos trouxe 
até aqui. Tentei ter a mesma 
serenidade e esgotar todas 
as opções que tinha em mi-
nha mão”, acrescentou ainda 
(ANSA).

Um ano depois, corpo 
do rei da Tailândia é 

cremado

Voluntários envolvidos 
no combate ao 

incêndio na Chapada
Nacional fi cou fechado devido 
às chamas. O fogo chegou a ser 
controlado e voltou em outros 
focos no dia 17.

Um das maiores frentes de 
voluntários é a Rede Contra 
Fogo que centralizou as do-
ações. Até as 11h de ontem 
(26), foram arrecadados R$ 
347,8 mil, recebidos pela inter-
net de mais de 4 mil doadores 
em todo o país. A rede surgiu 
há três anos como forma de 
organizar o combate ao fogo 
em propriedade de amigos e 
em propriedades vizinhas. “Na 
Chapada é assim, pegou fogo, 
todo mundo corre lá para aju-
dar”, conta Sílvia Hennel, uma 
das fundadoras da Rede, que 
surgiu há três anos como forma 
de organizar o combate ao fogo 
em propriedade de amigos e em 
propriedades vizinhas (ABr).

especialmente construída para 
a celebração.

O monarca morreu no dia 13 
de outubro de 2016 e seu corpo 
estava sendo conservado no 
palácio do governo, seguindo 
uma tradição budista (ANSA).

Putin é capa da
The Economist

CNBB: desumana 
a portaria sobre 
trabalho escravo

A CNBB classifi cou ontem (26) 
de desumana e considerou um 
retrocesso a Portaria do Ministério 
do Trabalho, que alterou as regras 
para classifi cação e combate ao 
trabalho escravo. “Tal iniciativa 
elimina proteções legais contra 
o trabalho escravo arduamente 
conquistadas, restringindo-o ape-
nas ao trabalho forçado com o 
cerceamento da liberdade de ir e 
vir. Permite, além disso, a jornada 
exaustiva e condições degradantes, 
prejudicando assim a fi scalização, 
autuação, penalização e erradi-
cação da escravidão por parte do 
Estado brasileiro”, disse em nota 
a CNBB, que repudiou a portaria.

O secretário-geral da CNBB, dom 
Leonardo Steiner, disse que a me-
dida “diminui a força no combate 
ao trabalho escravo” por mudar a 
defi nição do que seja essa prática 
e os modos de averiguação e puni-
ção. Para o bispo, as pessoas não 
devem ser tratadas como objetos 
de ganância. “A pessoa humana 
tem a sua grandeza, tem a sua dig-
nidade, e nós todos, eu creio, como 
sociedade brasileira, queremos 
cuidar dos nossos irmãos e irmãs 
que trabalham e trabalham em 
um trabalho pesado, que nós não 
desejamos que seja forçado” (ABr).
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Por que há poucas 
mulheres em

cargos de liderança?

A - BusinessDay
O Rotary Club Avenida Paulista realiza o Business Day 2017, a primeira 
rodada de negócios aberta ao público em geral. O evento acontece no 
Hotel Meliá Paulista, no dia 10 de novembro, das 8h30 às 12h45. É desti-
nado a empresários, profi ssionais liberais e comerciantes que pretendem 
divulgar seus produtos e expandir seus negócios. O valor da inscrição é 
de R$ 100 e para os interessados em participar do almoço após o evento, 
o valor é de R$ 150. Além da oportunidade de se fazer networking entre 
profi ssionais de diversas áreas, haverá uma palestra sobre o momento 
econômico brasileiro,  liderada pela economista Marcela Ponce Kawau-
ti, com mais de dez anos de experiência em Macroeconomia, atuando 
no Bradesco, Itaú Unibanco e JP Morgan. Inscrições pelo site (http://
businessday.com.br/index.html). 

B - Mercado de Datacenters
A 9ª edição do Congresso DCD Brasil acontece nos próximos dias 30 
e 31, no Centro de Eventos Pro Magno. Mais de 1.200 profi ssionais do 
setor de TI devem participar, compondo um perfi l formado por decisores 
neste segmento - presidentes, vice-presidentes, líderes de projetos. 
A conferência de abertura será apresentada por Gustavo Caetano, 
fundador e CEO da Samba Tech. O especialista apresenta a palestra 
“Pense Simples”, que leva o nome de seu livro. Considerado o “Mark 
Zukerberg” brasileiro, Gustavo contará o que as empresas devem fazer 
para conseguirem inovar de forma simples e, assim, se diferenciarem 
num mercado cada vez mais competitivo. Mais informações: (https://
goo.gl/XAMNA6).

C - Cinema ao Ar Livre
Entre os dias 8 e 26 de novembro, o Shell Open Air levará clássicos e 
os mais recentes blockbusters do circuito cinematográfi co para a maior 
tela de cinema ao ar livre do mundo – com o tamanho de uma quadra 
de tênis - em pleno Jockey Club de São Paulo. Com 21 fi lmes, além de 
apresentações musicais e espaço gastronômico, o evento abriu a venda 
de ingressos que poderão ser feitos pelo site (www.openairbrasil.com.
br). Os ingressos tem valores de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Entre 
as atrações estão a cinesérie de Quentin Tarantino, “Kill Bill”; o acla-
mado drama de Christopher Nolan, “Dunkirk”; além de clássicos como 
“Curtindo a Vida Adoidado” e “Titanic”, que chega às tela gigante em 
uma versão remasterizada. Entre as atrações musicais estão a banda 
Cachorro Grande e Dream Team do Passinho cantando Jackson 5.

D - Indústria Química
A Associação Brasileira da Indústria Química realiza, no dia 8 de dezembro, 
o 22º Encontro Anual da Indústria Química, encontro de representantes 
do governo e profi ssionais da indústria química para debater as tendências 
do setor; a inserção da química nacional no cenário global; as mudanças 
no cenário energético e de matérias-primas mundial; e os impactos no 
setor químico. Aconteve no WTC Events Center. Sua programação terá 
a apresentação dos dados referentes ao faturamento, participação no 
PIB e balança comercial do setor em 2017. Serão divulgados também 
os números do faturamento da indústria química por grupos de produ-
tos – químicos de uso industrial; produtos farmacêuticos, fertilizantes; 
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos; defensivos agrícolas; sabões 
e detergentes; tintas, esmaltes e vernizes; fi bras artifi ciais e sintéticas; 
outros. Saiba mais acessando o site: (www.enaiq.com.br).

E - Correndo nas Seychelles
Desde 2008, as Ilhas Seychelles recebem corredores do mundo inteiro, 
que participam da Seychelles Eco-Friendly Marathon. Realizada no último 
domingo de fevereiro, a corrida apresenta um lado do trajeto montanhas 
verdes repletas das características fauna e fl ora do país. De outro, as 
águas cristalinas do Oceano Índico e as pedras graníticas, que marcam a 
paisagem seychellois, são uma boa fonte de inspiração para quem participa 
da prova. Locais e estrangeiros podem escolher entre quatro tipos de 
prova: maratona, meia maratona e corridas de 10 Km e 5 Km. Todas têm 
início em Beau Vallon, uma praia conhecida de Mahé, principal ilha de 
Seychelles, e o trajeto que os competidores devem seguir percorre uma 
boa parte do litoral norte, garantindo visuais incríveis ao longo de toda a 
prova. Mais informações, acesse (www.visiteseychelles.com).

F - Festival Vegano
Organizado pela Ong Move Institute, a segunda edição do Festival Ve-
gano - Move It acontece  até 23 de dezembro, de quinta a domingo das 
11h às 20h. Localizado no encontro da Av. Paulista com a Al. Rio Claro, 
na estação Trianon, o Festival tem entrada gratuita, conta com diversos 
expositores e 5% da renda será doada para Ongs de proteção animal. O 
intuito é o de divulgar produções livres de ingredientes de origem animal, 
apoiar pequenos produtores e gerar impacto sustentável apresentando 
alternativas éticas às pessoas. Durante seus 43 dias, uma das regiões 
mais movimentadas será palco de uma gastronomia saborosa e sem 
nenhum insumo animal. Outras informações: (www.moveinstitute.org).

G - Montblanc no E-commerce
Confi rmando a tradição de pioneirismo e liderança no segmento de luxo 
e atenta às mudanças de comportamento dos consumidores, a Montblanc 
inova ao lançar a primeira plataforma de vendas online entre as Maisons 
do Grupo Richemont no Brasil. A Boutique Virtual Montblanc, como foi 
batizada, é parte da estratégia de rejuvenescer o portfolio e aproximar 
o cliente da marca. Basta acessar o site (www.montblanc.com) para ser 
direcionado para a Boutique virtual. Completo, o novo canal oferece todo 
o portfolio Montblanc separado por categorias (instrumentos de escrita, 
couro, relógios, produtos inteligentes, acessórios, stationary e refi s) e 
suas respectivas coleções, além de produtos exclusivos para este canal. 

H - Chocolates Exclusivos
Que tal receber em casa chocolates Premium, preparados pela marca que 
representa toda a excelência da produção artesanal brasileira? A chocolateria 
curitibana Cuore di Cacao acaba de disponibilizar o seu “Clube do Chocolate” 
exclusivo em todo Brasil. A proposta é uma oportunidade incrível para quem 
ama chocolate e quer experimentar mensalmente produções inéditas. As 
entregas são feitas sempre na terceira semana de cada mês. As caixas, entre 
200g e 250g, trazem criações exclusivas para o “Clube do Chocolate Cuore 
di Cacao”. Os preparos não estão disponíveis para venda na loja ofi cial da 
marca ou em lojas multimarcas. As assinaturas custam de R$ 45 a R$ 60 por 
mês de acordo com o plano escolhido, mais taxa de envio, que é calculada de 
acordo com a região. Para fazer parte do Clube basta enviar um e-mail para 
(contato@cuoredicacao.com.br). Informações (www.cuoredicacao.com.br).

I - Vinhos em 90 Minutos
A nova aposta da Sonoma, e-commerce que foca em uma curadoria de vinhos 
para clientes que já são apaixonados pela bebida, é entregar em 90 minutos. 
O serviço, inédito no Brasil, começa a funcionar e é gratuito para alguns bair-
ros da cidade. O serviço “Entrega 90” será válido para qualquer pedido em 
qualquer valor, dentro da grande São Paulo. Pedidos acima de R$ 150 para 
endereços que estão em um raio de 7 km do Itaim Bibi, bairro paulistano onde 
está localizada a sede da empresa, terão a entrega em 90 minutos gratuita. 
Isso contempla localidades em bairros como Jardins, Vila Olímpia, Moema, 
Pinheiros, entre outros. Para as demais localidades, a Sonoma faz entregas 
em um raio de 40 km de Itaim Bibi com um frete que varia de R$ 15 a R$ 50. 
Saiba mais no tel. (11) 97240-8153 ou (www.sonoma.com.br).

J -  Mulheres em Destaque
Nos dias 29 e 30 de novembro acontece a 7ª edição do Fórum Mulheres 
em Destaque, no Villa Blue Tree. Os principais executivos do mercado 
estarão reunidos com líderes de grandes empresas e organizações para 
debater a importância da ascensão das mulheres aos cargos de liderança 
nas corporações e discutir a diversidade como vantagem competitiva 
para o crescimento dos negócios. O Fórum é reconhecido como o maior 
encontro de líderes engajados com a causa da equidade de gênero, conta 
com a cooperação da ONU Mulheres e do HeforShe, e tem o apoio insti-
tucional da FGV, Insper, Movimento Mulher 360, entre outros parceiros 
estratégicos (www.forummulheresemdestaque.com.br).
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Nas últimas décadas, as 

mulheres têm ganhado 

cada vez mais espaço no 

ambiente corporativo, 

antes dominado pelo 

sexo masculino

Há quem acredite que o 
mundo do trabalho já 
não faz distinções por 

gênero – mas não é bem isso 
que acontece quando se trata 
de cargos de liderança.

Apesar de representarem 
43,8% dos trabalhadores no 
Brasil, as mulheres ocupam 
apenas 37% dos cargos de ge-
rência, de acordo com o IBGE. 
Quando se trata dos comitês 
executivos das grandes em-
presas, esse número cai para 
10%. Além disso, elas ainda 
recebem o equivalente a 76% 
do salário dos homens.

Essa desigualdade de gê-
nero ainda é recorrente nas 
empresas em todo o mundo. 
Neste ano, um relatório da 
consultoria americana Bos-
ton Consulting Group (BCG) 
mostrou que, ainda que as-
pirem cargos de liderança, as 
mulheres são desencorajadas a 
chefi ar. Entre os motivos estão 
as microagressões que sofrem 
no dia a dia, a falta de oportu-
nidades ao longo da carreira e, 
ainda, a falta de exemplos de 
mulheres na liderança.

Em empresas mais diversas 
com relação ao gênero, todos 
os funcionários se sentem 
encorajados a aspirar cargos 
de direção. Para as mulheres, 
enxergar outras pessoas do 
sexo feminino na chefi a pode 
incentivá-las a buscar o cres-
cimento na carreira. 

E essa diversidade não é im-
portante apenas para encorajá-
-las, mas também pode trazer 
resultados fi nanceiros para as 
companhias. De acordo com 
um estudo de 2016 do Peter-
son Institute for International 
Economics, empresas com ao 
menos 30% de presença femi-
nina em cargos executivos têm 

um lucro 15% maior.
Para mudar esse cenário, 

as empresas precisam criar 
políticas de recursos humanos 
mais inclusivas, sem qualquer 
distinção por gênero. Mas isso 
não é papel apenas do profi s-
sional de RH: tanto a direção da 
empresa quanto os funcioná-
rios precisam trabalhar juntos 
para tirar as ideias do papel e 
colocá-las em prática.

De acordo com a consultoria 
BCG, algumas ações podem 
ser tomadas para garantir uma 
empresa mais igualitária: nos 
processos seletivos, é reco-
mendado que haja um número 
igual de homens e mulheres, 
o que garantirá um quadro de 
funcionários mais misto. Além 
disso, incluir as mulheres nas 
interações cotidianas e na 
tomada de decisões é funda-
mental para que elas se sintam, 
de fato, parte da equipe. 

Outra questão fundamen-
tal para garantir a equidade 
é a criação de políticas que 
garantam a permanência das 
mulheres nas empresas, faci-
litando o equilíbrio entre vida 
pessoal e profi ssional. Entre 
elas, a licença maternidade 
para o pai e a mãe, a instalação 
de berçário nos escritórios, a 
adequação de metas após o re-
torno da licença-maternidade, 
o home offi ce e a fl exibilização 
de horários de entrada e saída.

A superação das diferenças 
precisa partir de todos, em um 
esforço coletivo para transfor-
mar a cultura interna da orga-
nização. Quando as lideranças 
entendem isso, conseguem 
conscientizar toda a empresa 
e minimizar qualquer tipo de 
resistência. Uma sociedade 
mais justa exige a igualdade 
de gênero em todos os seus 
ambientes – e o mundo corpo-
rativo não pode estar isolado 
da realidade.

(*) - É especialista em gestão 
estratégica de pessoas,

palestrante, coach executiva e
diretora da Emovere You

(www.emovereyou.com.br).

Claudia Santos (*)

Custo de vida na região 
metropolitana de São 
Paulo subiu 0,36% 

Os preços dos produtos e servi-
ços na região metropolitana de São 
Paulo subiram 0,36% em setembro, 
ante a variação de 0,39% registrada 
em agosto. Com esse desempenho, 
o indicador acumulou alta de 2,09% 
nos nove meses de 2017, um por-
centual bastante abaixo dos 5,39% 
apurados no mesmo período do ano 
passado. No acumulado dos últimos 
12 meses, o indicador subiu 3,25%, 
sendo que em setembro de 2016, a 
alta era de 8,57% - entre outubro 
de 2015 e setembro de 2016. 

Os dados são da pesquisa Custo 
de Vida por Classe Social, realizada 
mensalmente pela FecomercioSP. 
Entre os nove grupos analisados, 
somente dois apontaram variação 
negativa de preços no período: 
Alimentação e bebidas (-0,07%) e 
Habitação (-0,59%). Ainda que a 
dispersão de queda entre os grupos 
tenha diminuído nos últimos três 
meses, vale ressaltar que as duas 
categorias que registraram queda 
nos preços em setembro compro-
metem, somadas, cerca de 40% do 
orçamento familiar.

O grupo Transportes (0,75%) foi 
o principal responsável pela alta 
do medidor dos preços dos pro-
dutos no varejo. Os produtos que 
integram o subgrupo veículo pró-
prio apontaram queda de 0,55%, 
enquanto os preços do subgrupo 
combustíveis registraram aumento 
de 1,91%, com destaque para os se-
guintes itens: óleo diesel (3,01%), 
gasolina (2,39%) e etanol (1,03%). 

Segundo a FecomercioSP, o 
custo de vida ainda oscila em pa-
tamares muito mais moderados do 
que nos anos anteriores, e apenas 
isso já garante uma restrição or-
çamentária muito menor para as 
famílias (AI/FecomercioSP).

A recuperação da economia é um fator que justifi ca o aumento 

dos gastos com viagens.

Os  resultados superaram 
em 32,6% e em 15,9%, 
respectivamente, os 

gastos registrados em iguais 
períodos de 2016. As despesas 
mensais foram as maiores para 
o período desde setembro de 
2014, quando fi caram em US$ 
2,377 bilhões.

O chefe adjunto do Departa-
mento Econômico do BC, Rena-
to Baldini, explicou que o dólar 
mais barato que no ano passado 
estimula as viagens ao exterior. 
“A recuperação da atividade é 
um fator que justifi ca o aumento 
dos gastos com viagens, mas a 
taxa de câmbio é um fator mais 
determinante”, disse. Baldini 
disse ainda que não se espera 
grandes variações na taxa de 
câmbio nos próximos meses.

Já as despesas de estran-
geiros em viagem no Brasil 

O hábito de guardar dinheiro ajuda não extrapolar os ganhos e 

manter um maior controle de suas fi nanças.

O brasileiro segue enfren-
tando dificuldades para ter-
minar o mês com sobras de 
dinheiro. Dados do Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação 
Nacional  de Dir igentes 
Lojistas (CNDL) revelam 
que 73% dos consumidores 
não conseguiram guardar 
nenhuma parte de seus 
rendimentos no último mês 
de agosto. Apenas 20% dos 
entrevistados foram capazes 
de poupar ao menos parte do 
salário que recebem. 

Entre os consumidores das 
classes C, D e E, o índice é 
ainda menor e cai para 15% 
das pessoas consultadas. Nas 
classes A e B, a proporção de 
poupadores cresce para 36%, 
mas ainda assim, é a minoria. 
O número de poupadores tem 
se mantido estável em um 
baixo patamar nos últimos 
meses. Em julho, o percentual 
de poupadores havia sido de 
19% e em junho, de 21%. En-
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Gastos de brasileiros no exterior 
aumentaram 32,6% em setembro
Os gastos de brasileiros no exterior chegaram a US$ 1,716 bilhão, em setembro, e acumularam
US$ 14,145 bilhões nos nove meses do ano, informou ontem (26) o Banco Central (BC)

do ano. Baldini destacou que a 
tendência é de continuidade do 
processo de redução do défi cit 
em transações correntes, que 
deve fi car abaixo da projeção do 
BC de US$ 16 bilhões deste ano.

O resultado positivo fi cou em 
US$ 434 milhões. No mesmo 
mês de 2016, houve défi cit de 
US$ 504 milhões. No acumu-
lado deste ano, as transações 
correntes registraram saldo 
negativo de US$ 2,706 bilhões, 
contra US$ 13,590 bilhões em 
igual período de 2016. A conta 
de serviços costuma registrar 
saldo negativo. Em setembro, 
o défi cit fi cou em US$ 2,879 
bilhões e nos nove meses, em 
US$ 24,335 bilhões. Por outro 
lado, o superávit comercial che-
gou a US$ 4,918 bilhões, no mês 
passado, e a US$ 51,224 bilhões, 
de janeiro a setembro (ABr).

fi caram em US$ 407 milhões, 
em setembro, e em US$ 4,360 
bilhões de janeiro ao mês passa-
do. Com os gastos de brasileiros 
no exterior maiores que os de 

estrangeiros no país, a conta 
de viagens internacionais fi cou 
negativa em US$ 1,309 bilhão, 
no mês passado, e em US$ 
9,785 bilhões, no acumulado 

Sete em cada dez brasileiros 
não conseguiram guardar 

dinheiro em agosto

tre os que conseguiram poupar 
no último mês de agosto e se 
recordam do valor, a média 
dos recursos guardados foi de 
R$ 516.

Entre os brasileiros que não 
pouparam nenhum centavo, 
49% justifi cam receber uma 
renda muito baixa, o que invia-
biliza ter sobras no fi m do mês. 
A falta de renda, em meio a um 
cenário de desemprego, tam-
bém pesa, sendo mencionada 
por 17% desses entrevistados. 
Há ainda 15% de consumidores 
que disseram ter enfrentado 

imprevistos e 12% que reco-
nhecem ter difi culdades para 
controlar gastos e manter a 
disciplina de poupança.

“Mesmo que não se poupe 
grandes quantias, o hábito 
de guardar dinheiro ajuda o 
consumidor a não extrapolar 
os ganhos e manter um maior 
controle de suas fi nanças. Mais 
importante do que o valor que 
se guarda, é a regularidade 
com que se faz a poupança”, 
afi rma a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti 
(SPC/CNDL).



O impacto da quarta 
revolução industrial 

na sociedade
Estamos surfando numa 

nova onda de mudanças 

radicais na produção 

industrial, resultado 

da convergência 

da robótica, da 

nanotecnologia, 

da biotecnologia, 

das tecnologias de 

informação e da 

inteligência artifi cial

Esta nova revolução in-
dustrial, a quarta, tam-
bém conhecida como 

Industria 4.0, está provocando 
mudanças muito rápidas na 
indústria e no modo como os 
negócios ocorrem no mercado, 
na relação com os clientes e 
na demanda de seus produ-
tos. A humanidade viveu três 
revoluções industriais desde 
o século XVIII. A primeira 
introduziu a máquina a vapor, 
passou pela segunda caracte-
rizada pelo uso da eletricidade 
e da produção em massa, em 
seguida a terceira, que teve 
como referência a tecnologia 
e a automação, chegando na 
atual, a quarta, da era digital.

A revolução que estamos 
vivenciando é mais rápida 
que as anteriores e provoca 
sensíveis mudanças na forma 
como produzimos, distribuí-
mos e consumimos. A quarta 
revolução industrial em curso 
se caracteriza pela aceleração 
de todos os processos inova-
dores. De acordo com Klaus 
Schwab, em seu livro “A quarta 
revolução industrial”: “Esta-
mos a bordo de uma revolução 
tecnológica que transformará 
fundamentalmente a forma 
como vivemos, trabalhamos e 
nos relacionamos. Em sua es-
cala, alcance e complexidade, 
a transformação será diferente 
de qualquer coisa que o ser 
humano tenha experimentado 
antes”.

As revoluções industriais não 
afetam somente a tecnologia. 
Ao longo da história transfor-
maram sistemas econômicos, 
políticos, sociais e ambientais. 
Com a indústria 4.0 não será 
diferente. Seus impactos fi ca-
rão cada vez mais visíveis e 
isto está ocorrendo numa ve-
locidade sem precedentes. As 
tecnologias emergentes criam 
novas formas de mobilidade, 
de comercialização, de gera-
ção de valor e distribuição de 
oportunidades. O desafi o mais 
importante que temos hoje é 
garantir que essas oportuni-
dades sejam distribuídas de 
modo equitativo.

A história nos ensina que 
todas as revoluções têm ga-

nhadores e perdedores. Há, 
portanto, urgente necessidade 
de garantir que mais pessoas, 
tanto quanto seja possível, 
participem desse futuro de 
tecnologias cada vez mais 
sofi sticadas. Ao governo cabe 
aumentar seus investimentos 
em educação, fortalecendo 
o ensino de ciências e mate-
mática com base em novos 
valores. A produção industrial 
dependerá, cada vez mais, 
da educação em áreas que 
possibilitem a formação de 
talentos capacitados a cria-
rem e gerirem processos de 
alto desempenho com base 
em valores como respeito ao 
meio ambiente e à diversidade 
humana.

A participação é fundamen-
tal nesse processo. Os sistemas 
tecnológicos não são neutros, 
expressam e refl etem a ética 
e as intenções de seus proje-
tistas. Num contexto político, 
que vivemos, de baixa con-
fi ança e grande desigualdade 
é essencial encontrar formas 
de fazer com que, cada vez 
mais os cidadãos sejam capazes 
de construir juntos o futuro, 
em vez de se arriscarem-se 
num cenário dominado por 
tecnologias que os tornem 
mais vulneráveis, os exclua ou 
imponha custos inaceitáveis. 

Estando em seu início, a 
quarta revolução industrial, 
há uma janela de oportunida-
des aberta para atuação dos 
governos em todos seus níveis 
de articulação – municipal, 
estadual e federal. Em diversas 
áreas existe a possibilidade de 
avanços desde a utilização da 
inteligência artifi cial na justiça 
criminal como o uso de drones 
para melhorar a produtividade 
agrícola. Não há setor da so-
ciedade imune às mudanças 
que estão ocorrendo e as que 
estão por vir. 

O que temos que garantir é 
que a Industria 4.0 seja primei-
ramente e sobretudo centrada 
no ser humano, que aqueles 
que tomam as decisões, as 
lideranças tecnológicas e os 
cidadãos de modo geral devem 
colaborar juntos e projetarem 
sistemas baseados em valores 
humanos compartilhados. 
Temos uma grande oportuni-
dade de providenciar que os 
sistemas emergentes da quarta 
revolução industrial possa po-
tencializar o bem comum, pre-
servando a dignidade humana 
e protegendo o meio ambiente 
para as futuras gerações. 
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Cabral será transferido 
para presídio federal 
de Campo Grande

O ex-governador do Rio de Janei-
ro, Sérgio Cabral, será transferido 
para a Penitenciária Federal de 
Campo Grande. Segundo o Depen, 
do Ministério da Justiça, a remoção 
ocorrerá nos próximos dias. Por 
questões de segurança, o Depen 
não divulgará antecipadamente a 
data da ida de Cabral para Mato 
Grosso do Sul, limitando-se a for-
necer detalhes do procedimento 
apenas após a conclusão da trans-
ferência.

A transferência foi determinada 
na última segunda-feira (23) pelo 
juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara 
Federal Criminal, que atendeu 
a pedido do procurador federal 
Sergio Pinel, que alegou falta de 
segurança no presídio onde Cabral 
se encontra, em Benfi ca, no Rio. 
O ex-governador mencionou ter 
informações a respeito dos negó-
cios da família de Bretas, que seria 
dona de uma das empresas mais 
importantes do ramo de bijuterias 
do Rio de Janeiro. 

A declaração foi interpretada 
pelo juiz e pelo MPF como uma 
tentativa de intimidação e um 
indício de que Cabral estaria re-
cebendo informações indevidas 
dentro do presídio. A defesa do 
ex-governador recorreu da deci-
são, que o advogado Rodrigo Roca 
classifi cou de arbitrária, mas, o 
desembargador Abel Gomes, da 
Primeira Turma Especializada do 
TRF2, negou o pedido de liminar 
para impedir a transferência do 
ex-governador para um presídio 
federal (ABr).

Eunício diz que 
pauta econômica 
é prioridade no 
Senado

O presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, disse ontem (26) que a 
Casa tem obrigação de ajudar o 
Brasil e seu desenvolvimento nas 
áreas econômica e social, inde-
pendentemente do presidente da 
República que esteja governando. 
De acordo com o senador, pauta 
econômica com foco na geração 
de emprego e renda deve ser 
prioridade.

“Nós temos a preocupação eco-
nômica, que atinge diretamente o 
consumidor brasileiro, o contri-
buinte, o cidadão pobre deste país 
afora que precisa de emprego, de 
renda, que precisa colocar comida 
na mesa para sua família. Esta é a 
preocupação que nós temos neste 
momento. Temos preocupação 
com a pauta econômica que faça 
o desenvolvimento do Brasil. Não 
são apenas os problemas econô-
micos, mas também os sociais de 
interesse da sociedade, do dia a 
dia da população”, disse Eunício.

Sobre a reforma da Previdência, 
prioridade do governo Temer, Eu-
nício disse que esta deve ser uma 
preocupação da Câmara, onde está 
em análise atualmente, e não do 
Senado.“Todos sabem que a gente 
precisa fazer algum tipo de ajuste 
na Previdência, mas todo mundo 
também sabe que o momento polí-
tico não é muito oportuno para se 
alterar posicionamentos que vão de 
encontro a sociedade brasileira”, 
avaliou o peemedebista (ABr).

Deputados e representantes de policiais se reuniram no 

gramado em frente ao Congresso, onde foram fi xadas cruzes 

simbolizando os mortos.

Parlamentares, policiais e 
viúvas de profi ssionais mortos 
em razão da atividade que 
exerciam pediram ontem 
(26), na Câmara, mais atenção 
do Estado à categoria, que 
consideram desamparada. 
Eles querem mais rigor na 
punição de assassinos de po-
liciais e melhores condições 
de salário e de vida desses 
profi ssionais. O assassinato 
de policiais foi tema de uma 
comissão geral realizada no 
Plenário da Câmara, a pedido 
dos deputados do DEM Efraim 
Filho (PB), Alberto Fraga 
(DF) e Sóstenes Cavalcante 
(RJ).

De acordo com o 10º Anu-
ário Brasileiro de Segurança 
Pública, em 2015 foram 
mortos 358 policiais civis 
e militares em todo o País. 
Destes, apenas 91 estavam 
trabalhando. Os números 
são piores que os de guerra, 
na avaliação dos deputados. 
“Ingressar numa força de se-
gurança pública não deveria 
nunca ser mais perigoso do 
que ir a uma guerra. Mas, 
segundo as estatísticas, isso 
é o que tem ocorrido no Rio 
de Janeiro”, afi rmou o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, em discurso lido por 
Efraim Filho.

O deputado Aliel Machado 
(Rede-PR), relator da comissão 
especial que analisa a revisão 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), defen-
deu, ontem (26), o aumento 
do período de internação de 
adolescentes infratores como 
alternativa à discussão da re-
dução da maioridade penal. No 
último dia 24, ele apresentou 
substitutivo ao projeto do Se-
nado em que prevê o aumento 
para até dez anos do período de 
internação de adolescentes em 
regime especial de atendimento 
socioeducativo, desde que a 
conduta infracional envolva 
morte. 

Hoje o tempo máximo pre-
visto de internação é de três 
anos. Machado propõe grada-
ções para o período máximo 
de internação, no caso de ato 
que envolva morte, conforme 
a idade do infrator:

• entre 12 anos completos 
e 14 anos incompletos de 
idade: 3 anos;

• entre 14 anos completos 
e 16 anos incompletos de 
idade: 5 anos; 

• entre 16 anos completos 
e 17 anos incompletos de 

idade: 7 anos; e 
• entre 17 anos completos 

e 18 anos incompletos de 
idade: 10 anos.

O relator considera que hoje 
há um equívoco no ECA, ao 
tratar o adolescente de 12 anos 
igual o adolescente de 17 anos. 
“Não pode um adolescente de 
12 anos que furtou uma bola-
cha poder fi car internado até 3 
anos, e um adolescente de 17 
que cometeu um latrocínio, um 
homicídio, poder fi car apenas 
seis meses”, disse.

O texto mantém a previsão, 
já contida no ECA, de que a 
autoridade judiciária determine 
o tempo máximo de interna-
ção a que o adolescente será 
submetido conforme cada 
caso. Essa decisão deverá ser 
reavaliada, por decisão funda-
mentada, no máximo a cada 
seis meses. A proposta não fi xa 
tempo mínimo de internação. 
Machado propõe ainda que, 
após completar 18 anos, o in-
ternado cumprirá a medida em 
estabelecimento separado dos 
demais.  O relatório continua-
rá a ser discutido na próxima 
terça-feira (31) - (Ag.Câmara).

A descriminalização do culti-
vo da maconha para uso pessoal 
foi debatida ontem (26) na 
Comissão de Direitos Humanos 
do Senado. O tema é objeto da 
sugestão legislativa que tem 
como relator o senador Sérgio 
Petecão (PSD-AC).

O médico psiquiatra Regis 
Eric Maia Barros defendeu a li-
beração do cultivo e lembrou as 
famílias de pessoas com várias 
doenças que têm obtido resul-
tados positivos com remédios 
produzidos a partir da planta.

“Imagine uma pessoa que você 
ama tendo cinco convulsões por 
dia na sua frente. Uma Casa 
Legislativa como essa não pode 
ter preconceitos toscos”, disse 
defendendo uma lei que regula-
mente o uso da substância. Aos 
críticos da ideia, o médico acres-
centou que o uso da maconha 
tem riscos, como um remédio 
para controlar a pressão arterial 
também tem. “Nada é livre de 
risco. Depende muito da sua 
caraterística pessoal, da forma 
como você usa e de questões 
ambientais”, ressaltou.

Mãe de um adolescente de 17 

A descriminalização do cultivo da maconha para uso pessoal foi 

debatida na Comissão de Direitos Humanos do Senado.
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Pesquisadores defenderam 
a medida, que aumentou 
a cobertura médica à 

população mais carente, mas as 
entidades médicas criticaram a 
ação, que permitiu a profi ssio-
nais sem revalidação de diploma 
e sem treinamento considerado 
adequado atender aos cidadãos, 
expondo-os a erros.

Felipe Proenço e Vinícius 
Ximenes, professores das uni-
versidades federais da Paraíba 
(UFPB) e de Brasília (UnB), 
respectivamente, defenderam 
que o programa foi importante 
para aumentar a cobertura de 
Atenção Básica e Saúde da 
Família, o acesso, a oferta de 
ações de saúde e para melho-
rar os indicadores e diminuir 
as internações da população, 
especialmente nos locais mais 
carentes. A iniciativa criada em 
2013 levou 18.240 médicos a 
4.058 municípios e 34 distritos 
indígenas brasileiros, elevando 
a média de profi ssionais por 
habitante e o atendimento à 
população.

O programa Mais Médicos dividiu opiniões na audiência pública da

Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
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Efi cácia do Mais Médicos 
divide opiniões no Senado
A adoção do programa Mais Médicos dividiu opiniões na audiência pública da Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado que discutiu o tema, ontem (26)

Segundo Proenço, o pro-
grama permitiu o aumento de 
médicos por mil habitantes 
especialmente nos municípios 
com mais de 20% da população 
vivendo em extrema pobreza, 
nas regiões Norte e Nordeste, 
locais com difi culdades para 
atrair profi ssionais. Vinícius 
Ximenes lembrou que o Mais 
Médicos está associado à 

melhoria da formação dos pro-
fi ssionais de Medicina. Como 
exemplo do que deve ser feito e 
aprimorado, citou as mudanças 
nas diretrizes curriculares que 
permitam menos simulações 
e mais contato com situações 
reais.

Ronald Santos, do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), 
lembrou que a atenção básica 

de saúde no Brasil precisa ser 
fortalecida, algo que o Mais 
Médicos propiciou, de alguma 
forma. “O programa possibilitou 
a democratização do acesso ao 
SUS, a ampliação da atenção 
básica, a superação dos vazios 
assistenciais e da concentra-
ção de médicos nas capitais e 
grandes cidades”,  opinou (Ag.
Senado).

Pedida mais políticas de Estado 
para proteção de policiais

Para Maia, a agressão dirigida 
contra policiais civis, militares, 
guardas municipais e demais 
agentes de segurança é uma 
afronta ao poder do Estado, 
além de ser uma tragédia pesso-
al para a vítima e suas famílias. 
O vice-presidente da Federação 
Nacional dos Policiais Federais 
(Fenapef), Flávio Meneguelli, 
defendeu o combate à impuni-
dade como forma de diminuir 
as mortes de policiais. “Essa 
impunidade todos sabemos 
como combater, mas ela não é 
combatida.”

Como vitória na luta pela 
valorização do profissional 
de segurança pública, alguns 

deputados citaram a Lei 
13.142/15, que passou a 
considerar crime hediondo 
o assassinato de policiais. “O 
criminoso puxa o gatilho sem 
pudor. Temos que pensar com 
rigor no caso de homicídios, 
são crimes hediondos. Não te-
nho dúvida de que assassinar 
um policial é um dos crimes 
mais hediondos”, afirmou 
Efraim Filho. Alberto Fraga 
anunciou que está entran-
do com outra medida para 
que quem matar um agente 
público no exercício de sua 
profi ssão não tenha direito 
à progressão de pena (Ag.
Câmara) (ABr).

Relator defende aumento 
de período de internação 
para adolescente infrator

Senado debate descriminalização 
do cultivo da maconha

anos que tem autismo severo, 
Vera Lúcia de Matos Cura, pediu 
que o Senado inclua em uma 
legislação a liberação do uso da 
maconha para tratar esse trans-
torno.  Ela acrescentou que há 
relatos diversos de pessoas como 
o fi lho dela que, quando tratadas 
com canabis, se acalmam. “A im-
portação é caríssima, inviabiliza o 
tratamento. Eu não vou cultivar 
para vender e sim para fazer 
remédio para o meu fi lho”, disse.

Os críticos da proposta que 
libera o uso da maconha acham 
que isso pode ajudar a mascarar 

a produção da droga por trafi -
cantes. “A descriminalização 
interessa a quem? Ao tráfi co de 
drogas e às falsas ONGs da paz!”, 
questionou o advogado Paulo 
Fernando Melo da Costa, vice-
-presidente da Associação Na-
cional Pró-Vida e Pró-Família. 
A intenção do senador Petecão 
é ouvir as opiniões de quem é 
contrário e favorável à descrimi-
nalização do plantio da cannabis 
pelos usuários, para decidir em 
seu relatório se a proposição 
deve prosseguir no Parlamento 
como projeto de lei (ABr).



Ao propormos a palavra 

Letramento, estamos 

sugerindo o conceito de 

sujeito letrado, envolto 

em práticas sociais

Quando falamos em 
alfabetização, logo pen-
samos em leitura e 

escrita, ou seja, aquilo que 
insere e capacita as pessoas 
no mundo, tendo em vista que 
nas sociedades letradas, como 
a nossa, as práticas sociais es-
tão, de certo modo, atreladas 
às práticas de leitura e escrita, 
por exemplo, desde a leitura de 
uma conta de energia, a escrita 
de um contrato de locação, até 
à leitura ou produção de um 
artigo científi co. 

Nessa perspectiva, outro 
processo já se articula, o de 
letramento. Conceito este que 
circula para além dos muros da 
escola. Ao propormos a palavra 
Letramento, estamos sugerin-
do o conceito de sujeito letrado, 
envolto em práticas sociais.

Durante muito tempo, e ain-
da hoje, a Alfabetização carrega 
consigo sentidos ligados ao 
sucesso ou fracasso escolar. 
Mas será que quando associa-
mos esses sentidos às nossas 
crianças estamos buscando 
compreender se elas sabem ler 
e escrever, ou se conseguem 
ler, escrever, compreender e 
se colocar no mundo?

Pois bem, aí está o fi o con-
dutor de nosso texto. Para 
nós, a Alfabetização vai muito 
além do ato de codifi cação 
e decodificação das letras/
palavras, ela carrega em si 
sentidos outros, que extrapo-
lam o mecanicismo do ensino. 
E ao pensarmos dessa forma, 
é impossível não alinhavar o 
conceito de Letramento junto 
ao de Alfabetização. 

Por Letramento compreen-
demos se tratar de um conjunto 
de práticas sociais da escrita, 
que implicam em graus de 
Letramento. Isto é, quando 
falamos em sujeitos letrados, 
referimo - nos a sujeitos, que 
estão inseridos em uma cultura 
letrada, em uma determinada 
sociedade e que são atraves-
sados e afetados de diversas 
maneiras pela escrita. Assim 
podemos dizer que, em nossa 
atual sociedade, muitos são 
sujeitos letrados independente 
de seu grau de escolaridade, ou 
seja, independente de saber ler 
e escrever. 

Seguindo essa linha de racio-
cínio, ao articularmos Alfabe-
tização e Letramento, estamos 
propondo uma educação trans-
formadora, capaz de formar 
sujeitos críticos, que possam 
se colocar no mundo, atuar, e 
assim, transformar a realidade. 
E para tanto, é preciso que este 
seja formado compreendendo o 
real funcionamento da leitura e 

escrita, o porquê de precisar-
mos escrever, registrar e ler e 
interpretar.

Ao passar dos séculos, a hu-
manidade foi sentindo cada vez 
mais a necessidade de registrar 
fatos, memórias que se perdiam 
com o tempo. Somente a pala-
vra já não bastava. Então assim, 
nasceu a escrita, com o objetivo 
de registrar e marcar o que a 
humanidade foi produzindo 
sócio historicamente. 

Primeiro com desenhos, 
sinais, ilustrações, depois 
símbolos, até chegarmos em 
um sistema simbólico de repre-
sentações como nosso alfabeto. 
Vale ressaltar, que tal sistema 
simbólico vem carregado de 
signifi cações que foram sendo 
construídas ao longo da his-
tória. Portanto, não há como 
pensar a escrita sem pensar o 
social, o político. 

Dessa maneira, ao sugerir-
mos o alinhavo Alfabetização/ 
Letramento, defendemos a 
ideia de que o cidadão precisa 
sim aprender o código da escri-
ta, mas não fi car preso somente 
a ele.  É necessário propiciar 
ao estudante compreender o 
porquê escrevemos, para quem 
escrevemos, e que tais sentidos 
de escrita serão interpretados 
de diversas maneiras, por di-
versos sujeitos. Sujeitos estes 
que vivem em uma sociedade 
letrada e que são afetados pela 
escrita de diversas maneiras. 

E que a leitura não fi que 
somente na decodifi cação do 
código linguístico, mas que ela 
avance no sentido de romper 
com sentidos únicos, já estabe-
lecidos. Que nossos estudantes 
possam interpretar a partir 
daquilo que já está lá posto, e ir 
além, transformando seu saber 
em novos saberes, podendo 
assim, dessa maneira, atuar de 
maneira signifi cativa em nossa 
sociedade. 

Nessa perspectiva, quando 
falamos em Letramento, um 
novo alinhavo faz-se necessá-
rio. Nessa tessitura um novo 
fio surge, o das Múltiplas 
Linguagens. Por meio delas 
é que poderemos alcançar 
uma educação voltada para 
o Letramento. O homem é 
atravessado e constituído a 
todo momento por várias lin-
guagens, sejam elas artísticas, 
musicais, matemáticas, enfi m, 
elas são múltiplas.  

Dessa forma, contemplando 
as Múltiplas Linguagens, for-
maremos cidadãos letrados e 
conhecedores do código da 
escrita, críticos e atuantes, que 
deixarão marcas profundas na 
história. E como a história está 
sempre em constante movi-
mento, fi ca inviável um ponto 
fi nal nesse bordado! 

(*) -É professora regente
da Educação Infantil, no Colégio 

Marista Champagnat em Ribeirão 
Preto, do Grupo Marista.

Alfabetização e Letramento: 
alinhavo necessário

Ana Paula Alberto Lopes (*)
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ALTERAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO
Empresa pode alterar o controle de ponto do eletrônico para o manual, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO DE EMPRESA DE LANTERNAGEM/FUNILARIA, EXPOSTO 
A AGENTES QUÍMICOS, PODE CONTRIBUIR A COM MAIS 30% DE 
INSALUBRIDADE, PARA APOSENTAR COM 25 ANOS?

Nos termos dos arts. 192 e 195 da CLT, e NR 7 e NR 15, deve ser 
providenciado Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Tra-
balho (LTCAT) assinado por Engenheiro ou Médico do Trabalho, no 
qual conste as condições de trabalho se existe insalubridade, em 
caso afirmativo o grau, e/ou periculosidade.

FUNCIONÁRIA SAIU MAIS CEDO DO TRABALHO PARA REALIZAR 
MATRICULA 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.

TRANSFERÊNCIA DO MENOR APRENDIZ
Empresa possui menor aprendiz cadastrado na Matriz e pretende 
transferir para a filial, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR VENDEDOR MOTOQUEIRO
Lojista pretende contratar vendedor/motoqueiro, para vender e 
realizar entregas de baterias de carro com motocicleta de proprie-
dade da empresa, qual seria a categoria ou função do funcionário, 
como proceder quanto ao risco de acidentes? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DO IRRF DE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS
Como proceder o desconto do IRRF para funcionários aposentados ou 
maiores de 65 anos na Folha de Pagamento? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Alphaville Urbanismo S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão realizada em 09/10/2017

Data, Hora e Local: 09/10/2017, às 16 horas, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar, São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensada. Presença: (i) Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação; (ii) o Agente Fiduciário; e (iii) a 
Companhia. Mesa: Daniel Marques Prado - Presidente, e Leticia Cardelli Buso Gomes - Secretária. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: 1. Retifi car os itens 5.1 e a alínea (iii) do item 5.14 da ata da AGD de 28 de junho de 2017 para que passem a constar 
a seguinte redação: “5.1 A outorga, em favor Debenturistas, conforme previsto na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 
30/11/2016, de cessão fi duciária (“Cessão Fiduciária CRI”) de: (i) certifi cados de recebíveis imobiliários subordinados da 27ª série 
da 1ª emissão de ISEC Brasil Securitizadora S.A. (atual denominação da SCCI Securitização de Créditos Imobiliários S.A.) 
(“Securitizadora”) emitidos nos termos do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários referente aos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 25ª, 26ª e 27ª séries da 1ª Emissão da SCCI Securitização de Créditos Imobiliários S.A.”, celebrado em 01/12/2016, 
conforme aditado, com valor nominal unitário correspondente a R$1.010,10 na respectiva data de emissão, que representam a 
totalidade dos certifi cados de recebíveis imobiliários subordinados da 27ª série da 1ª emissão da Securitizadora (“CRI Subordinados”); 
(ii) todos os direitos relativos aos CRI Subordinados, incluindo o direito ao recebimento, pela Companhia, de amortizações, resgates, 
liquidação antecipada ou ordinária, bonifi cações, rendimentos, prêmios, proventos, distribuições, disponibilidades e demais valores 
relacionados, a qualquer título, em dinheiro ou qualquer outra forma (“CRI Cedidos Fiduciariamente”); (iii) a totalidade (a) dos direitos 
creditórios de titularidade da Companhia contra o Banco Bradesco S.A. em decorrência dos recursos recebidos e que vierem a ser 
recebidos por conta da Companhia em pagamento dos CRI Cedidos Fiduciariamente, mantidos em depósito em conta vinculada de 
titularidade da Companhia (“Conta Vinculada CRI”), independentemente de onde se encontrarem, inclusive enquanto em trânsito 
ou em processo de compensação bancária; e (b) dos direitos sobre a referida Conta Vinculada CRI; e (iv) a totalidade dos créditos 
de titularidade da Companhia contra o Banco Bradesco S.A. decorrentes de investimentos permitidos vinculados à Conta Vinculada 
CRI.”. “5.14 (...): (i) contrato de formalização da Cessão Fiduciária CRI; e (...)”. 2. Ficam ratifi cadas as demais deliberações da AGD 
de 28/06/2017 não mencionados nesse ato. 3. Autorização para ajustar a Escritura de Emissão para refl etir os ajustes decorrentes 
da Instrução da CVM nº 583, de 20/12/2016, que revogou a Instrução CVM nº 28, de 23/11/1983. 4. Autorizar o Agente Fiduciário a 
praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações desta assembleia, incluindo, mas não se limitando, 
a assinatura do aditamento e consolidação à Escritura de Emissão, do aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária 
e do contrato de formalização da Cessão Fiduciária CRI. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral 
de Debenturistas e que não estiverem aqui defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado que 
lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e devem 
ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou 
renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão.  
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Debenturistas: Banco Bradesco S.A. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e 
Câmbio Ltda. Companhia: Alphaville Urbanismo S.A. Mesa: Daniel Marques Prado - Presidente, Leticia Cardelli Buso Gomes - 
Secretária. JUCESP nº 484.739/17-7 em 24.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

WORDING INFO LTDA. - ME, torna público que requereu à SEMA a Licença Unificada -
LU para fabricação de outros brinquedos e jogos não especificados anteriormente,
sito a Rua Armandina Braga de Almeida nº 479 - Jardim Santa Emilia - Guarulhos - SP.
- CEP 07141-003, através do Processo Administrativo nº 55440/2017.

LCJ S.A.
CNPJ nº 02.225.165/0001-97 - NIRE 35.300.151.151
Extrato da Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Data//Hora/Local: 24/10/2017, às 10:30 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente
- Léo Wallace Cochrane Júnior; Secretária - Liana Cochrane Miele. Convocação e Publicação: Dispensada. Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: (i) por considerarem excessivo ao cumprimento do objeto social da companhia, os acionistas,
aprovaram a redução do capital social da companhia de 6.890.000,00 para R$ 10.000,00, com uma redução, portanto,
de R$ 6.880.000,00, sem o cancelamento de ações. O montante de R$ 6.880.000,00, correspondente ao valor da
redução do capital, ora aprovada, é pago, neste ato, aos acionistas, de acordo com suas participações no capital
social. Em razão da redução de capital acima deliberada, fica alterado o artigo 5º do Estatuto Social da companhia que
passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “O capital social é de R$ 10.000,00, dividido em 37.140 ações
nominativas, sem valor nominal, sendo 12.380 ações ordinárias e 24.760 ações preferenciais. As ações ordinárias
estão divididas da seguinte forma: 6.314 ações ordinárias da classe “A” e 6.066 ações ordinárias da classe “B””.
Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. Data: SP, 24/10/2017. Mesa: (aa)
Presidente - Léo Wallace Cochrane Junior; Secretária - Liana Cochrane Miele. Acionistas Presentes: (aa) Leo Wallace
Cochrane Júnior; Liana Cochrane Miele e Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait, p.p. Léo Wallace Cochrane Júnior.

Especialistas da França, 
Portugal, México, Ar-
gentina, Itália, Espanha, 

Rússia, Turquia e Estados 
Unidos, também já chancela-
ram o documento em edições 
anteriores do evento.

O macarrão é um dos alimen-
tos mais apreciados. Sua cres-
cente popularidade em culturas 
ao redor do mundo pode ser 
atribuída não só à sua deliciosa 
versatilidade, mas também às 
suas contribuições nutricionais, 
por ser um carboidrato com-
plexo nutritivo que combinado 
com vegetais e proteínas é uma 
das opções de refeição mais 
práticas e saudáveis.

Formulada originalmente 
em 2004 pela Oldways, The 
International Pasta Organisa-
tion (IPO) e Associazione delle 
Industrie del Dolce e della Pasta 
italiane (AIDEPI), a declaração 
colaborativa reforçou os aspec-
tos de saudabilidade das massa 
e abordou temas que incluem 
gluten-free, nutrição esportiva 
e sustentabilidade. Nestes 13 
anos, o consenso já foi atuali-
zado duas vezes: em 2010 e em 
2015, com a assinatura de mais 
20 cientistas. 

Pesquisadores afi rmam que comer massa ajuda a emagrecer. 

Cientistas afi rmam: macarrão 
faz bem para a saúde

Durante o World Pasta Day, congresso que reuniu a indústria mundial de macarrão no Brasil, quatro 
cientistas brasileiros e turcos assinaram uma Declaração de Consenso Científi co sobre a Alimentação 
Saudável com Massas
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es rações, é possível entender que 

a dieta mediterrânea espalhou 
sua presença no continente. A 
combinação de macarrão, legu-
mes, peixe ou marisco e óleo é 
onipresente, mesmo em regiões 
distantes do litoral”.

Os novos signatários são: prof. 
dr. Dan Waitzberg, da USP; prof. 
dra. Elizabete Wenzel de Mene-
zes, da USP; prof. dra. Glaucia 
Maria Pastore, da Unicamp; e 
prof. dra. Nevin Sanlier, da Uni-
versidade de Biruni (Turquia). 
“Um efeito positivo das massas é 
a baixa resposta glicêmica pós-
-ingestão, que é uma consequ-
ência da estrutura e do tipo de 
amido, aumentando a sensação 
de saciedade e melhorando a 
sensibilidade à insulina, regu-
lando a microbiota intestinal. 
Além disso, a massa integral 
pode contribuir para o consumo 
diário de fi bras alimentares”, 
ressaltou Elizabete Wenzel.

Algumas mensagens-chave 
foram destacadas pelos cientis-
tas: macarrão fornece energia, 
mantém a saciedade por mais 
tempo, não engorda e, além 
de ser uma refeição saborosa, 
aproxima as pessoas (Fonte: 
Abimapi).

“Cientistas de todo o mun-
do continuam a incentivar o 
macarrão nas refeições”, disse 
Sara Baer-Sinnott, presidente 
da Oldways. “As assinaturas 
dos mais renomados especia-
listas internacionais são uma 
adição importante ao nosso 
esforço contínuo para obter o 
reconhecimento mundial dos 
benefícios do macarrão para 
a saúde e o meio ambiente e o 
papel das massas nas cozinhas 
em todo o mundo” completou.

Além de Sara, que apresen-
tou a Declaração de Consenso 
Científi co, o nutrólogo, médico-
-pediatra e diretor do Núcleo 
de Difi culdades Alimentares do 
Instituto PENSI – do Hospital 
Infantil Sabará – Mauro Fisberg, 
discutiu as questões econômi-
cas, nutricionais e culturais 
associadas ao macarrão. “Com 
base no fato de que a maioria 
dos países da América Latina 
tem macarrão como alimento 
rotineiro, em diferentes prepa-

O caso de uma italiana de 21 
anos que deu entrada em um 
hospital de Florença suando 
sangue deixou os médicos 
espantados. Mesmo sem ne-
nhum hematoma na pele, a 
jovem sangrava pelo rosto e 
pelas palmas das mãos. 

Segundo a paciente, os san-
gramentos começaram há três 
anos e tem duração de um a 
cinco minutos, dependendo 
da quantidade do fl uxo de san-
gue. O caso foi divulgado no 
Jornal da Associação Médica 
Canadense (CMAJ).

A jovem relatou aos médicos 
que o fenômeno acontece 
em diversas ocasiões, como 
ao praticar alguma atividade 
física ou dormir. No entanto, o 

sangramento fi ca mais intenso 
durante um período de maior 
estresse emocional.Após ser 
submetida a uma série de 
exames, a adolescente foi 
diagnosticada com hemati-
drose, uma doença rara que 
afeta uma pessoa em cada 10 
milhões. Desconhecida ainda 
por muitos médicos, a condi-
ção não tem possibilidade de 
cura e conta apenas tratamen-
tos para controlar ansiedade e 
o estresse do paciente.

De acordo com o historiador 
e hematologista Jacalyn Du-
ffi n, da Universidade Queen, 
de Ontário, desde 1880 foram 
encontrados 42 pessoas com a 
doença, sendo 18 nos últimos 
cinco anos (ANSA).

Doença rara faz jovem 
‘suar sangue’ na Itália

 “Quatro ou cinco xícaras por dia” são 

sufi cientes para reduzir a aparição de 

alguma doença cardíaca.

Amantes do café e do chocolate podem 
comemorar. Segundo uma nova pesquisa, 
o consumo dos dois produtos trazem 
efeitos positivos ao coração e reduzem 
as chances de desenvolver doenças car-
díacas.

Segundo Sebastiano Marra, diretor do 
departamento cardiovascular do hospital 
Maria Pia, em Turim, na Itália, os efeitos 
positivos do café acontecem “a longo prazo” 
e que “quatro ou cinco xícaras por dia” 
são sufi cientes para reduzir a aparição de 
alguma doença cardíaca.

O médico ainda revelou que ao analisar 
os dados de mais de 10 mil pessoas que 

Café e chocolate reduzem 
chance de doenças cardíacas

W
ik

iC
om

m
on

s tomam café diariamente, foi confi rmado 
que eles passaram a dormir melhor e tive-
ram menos crises de ansiedade. “O grão de 
café é a substância mais antioxidante que 
existe na natureza”, revelou ainda Marra 
com base no estudo.

Já sobre o chocolate, dados análogos 
foram encontrados para pessoas que con-
sumiam, com muita frequência, chocolate 
com 85% a 90% de cacau. A cidade de 
Turim hospedará um evento internacional 
de cardiologia entre os dias 27 e 28 de ou-
tubro. Nele serão debatidos as inovações 
na área e novos tipos de prevenção contra 
doenças cardíacas (ANSA).

Para Trump, trata-se da “maior crise sanitária”

da história norte-americana.

Em pronunciamento na 
Casa Branca, o presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, declarou ontem (26) 
“emergência de saúde pública” 
na crise dos opiáceos, que, 
segundo dados ofi ciais, mata 
mais de 33 mil pessoas por 
ano no país. Segundo o re-
publicano, trata-se da “maior 
crise sanitária” da história 
norte-americana.

“Mas podemos ser a geração 
que colocará fi m a essa crise”, 
disse, lembrando que o abuso 
de opiáceos (substâncias de-
rivadas do ópio, como heroína 
e morfi na) causa cerca de 100 
mortes por dia nos EUA. “Essa 
epidemia é uma emergência 
sanitária nacional e, como 
americanos, não podemos 

Trump declara crise dos opiáceos 
como ‘emergência pública’

Atualmente, o governo conta 
com apenas US$ 57 mil para as 
ações de combate aos opiáceos, 
mas a Casa Branca se compro-
meteu a buscar novos fundos 
com o Congresso. A decisão 
de “rebaixar” a crise levanta 
dúvidas na oposição sobre o 
real interesse de Trump em 
reduzir o consumo de opiáceos, 
uma vez que essa batalha pode 
colocar em jogo os interesses 
econômicos de grandes indús-
trias farmacêuticas.

A crise foi declarada “epidê-
mica” em 2011, mas começara 
ainda nos anos 1990, com a 
difusão de novos remédios 
analgésicos à base de ópio, 
mais efi cazes, porém com um 
risco muito maior de causar 
dependência (ANSA).

permitir que isso continue”, 
acrescentou. 

O presidente havia criado uma 
comissão para estudar possíveis 

respostas à crise, mas pretendia 
declarar “emergência nacional”, 
que pode obter mais recursos do 
que uma “emergência pública”.
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Os dados sobre a violência 

contra crianças e 

adolescentes no Brasil são 

alarmantes: há cerca de 

29 assassinatos por dia, 

a cada dois dias um bebê 

sofre violência sexual, 

em um ano mais de 76 

mil denúncias foram 

registradas

A despeito disso, o país 
tem uma das melhores 
legislações do mundo 

destinada a proteger a infân-
cia e a adolescência: nossa 
Constituição estabelece que 
crianças e adolescentes são a 
prioridade absoluta da nação, 
colocando-os inclusive a salvo 
de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, 
e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente traz previsões para 
operacionalizar essa garantia. A 
pergunta que fi ca é: o que falta 
para superarmos tal violência? 

Embora a violência física seja 
a mais facilmente perceptível, 
esse fenômeno pode ocorrer 
em diferentes formas – insti-
tucional, psicológica, sexual 
– e em diferentes contextos, 
do círculo familiar à internet . 
O que têm em comum é o fato 
de que toda violência é uma 
violação ao direito da criança e 
do adolescente, que pode gerar 
impactos danosos à vida do 
indivíduo, especialmente tendo 
em vista sua condição especial 
de desenvolvimento.

Ainda, vale destacar que a 
violência se constrói ciclica-
mente e, muitas vezes, começa 
na família. A título de exemplo, 
53% dos casos denunciados 
ocorreram na casa da vítima e 
em 66% dos casos de violência 
contra a mulher, os fi lhos pre-
senciam as agressões . Essa 
situação gera danos graves: 
além da tendência de repro-
duzir o que é observado em 
casa, pode acarretar problemas 
emocionais, psicossociais e 
cognitivos . 

No próximo mês de no-
vembro, será celebrado o Dia 
Mundial de Combate ao Abuso 
Infantil. Trata-se de uma data 
importante para dar visibili-
dade à urgência do tema, mas 
é preciso ter em mente que a 
superação da violência deve 
ser um esforço diário e que a 
responsabilidade é comparti-
lhada por todas e todos: poder 
público, família e sociedade em 
geral. Assim, é fundamental 
conhecer os mecanismos de 
combate à violência contra 
crianças e adolescentes. 

Nesse sentido, estão legal-
mente previstas iniciativas 
voltadas à prevenção e redução 
da violência contra crianças 
e adolescentes . Exemplo 
paradigmático é a Lei Menino 
Bernardo, que trata do direi-
to de ser educado e cuidado 
sem o uso de castigos físicos 
e de tratamento cruel ou de-
gradante, prevendo medidas 
como campanhas educativas, 
capacitação de profi ssionais, 
diálogo intersetorial, dentre 
outras. Para além disso, são 
tipifi cadas penalmente as con-
dutas que representam violação 
à integridade física e dignidade 
sexual. Mas, para que as leis se 
efetivem, é preciso agir. 

Assim, o primeiro passo é 
cobrar para que o poder público 
assegure serviços e políticas 
nessa área, que tenham orça-
mento sufi ciente, como inclu-
sive é garantido pela já citada 
norma da prioridade absoluta. 
Ainda, as famílias devem ser 
apoiadas e conscientizadas 
sobre seu papel de cuidado e 
referência, a fi m de garantir um 
ambiente capaz de assegurar 
o desenvolvimento integral de 
crianças e adolescentes. Por 
fi m, é preciso ter em mente 
que é dever de todos nós não 
naturalizar a violência e não 
silenciar perante a agressão. 
Para tanto, é possível recorrer 
aos órgãos competentes, como 
Conselhos Tutelares, Defenso-
rias Públicas, Ministérios Públi-
cos e Tribunais de Justiça, ou 
ainda contatar o Disque 100, um 
canal vinculado ao Ministério de 
Direitos Humanos e voltado ao 
recebimento e encaminhamen-
to de denúncias.

Também nessa linha, de faci-
litar ações em prol da infância 
e da adolescência, o Instituto 
Alana criou o Prioridade Ab-
soluta, um programa voltado a 
informar, sensibilizar e mobili-
zar pessoas na defesa prioritá-
ria das crianças, por meio da 
divulgação de seus direitos e 
da produção de conteúdo com 
orientações sobre como agir 
em casos de violação. Saiba 
mais em prioridadeabsoluta.
org.br e faça da infância a sua 
prioridade! É somente com a 
união de esforços e mobilização 
social que teremos um país 
que, verdadeiramente, coloca 
crianças e adolescentes em 
primeiro lugar.

(*) - Thaís Nascimento Dantas é 
graduada pela Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo 
(USP), advogada do programa 

Prioridade Absoluta do Instituto 
Alana e conselheira do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Conanda).

O combate à violência
contra crianças e
adolescentes: uma 
responsabilidade
de todos nós
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Especial

No ano 2000, a Fundação Cúpula Mundial da Mulher (WWSF) 
lançou o ‘Dia Mundial de Combate ao Abuso Infantil’, que deve 
ser celebrado todo dia 19 de novembro. A data tem o objetivo de 

chamar a atenção para o problema do abuso infantil e para a necessidade 
de difundir programas que possam prevenir essas práticas. Nesta come-
moração participam cerca de 130 países.

Tema muito importante e que precisa sair da sombra e vir à tona para 
que possa encontrar a cura. Com esse objetivo, o Jornal EMPRESAS & 
NEGÓCIOS começa uma campanha sobre o assunto. A cada sexta-feira, 
de hoje até o próximo dia 17, trará várias instituições e profi ssionais que  
abordarão o assunto. Acompanhe, leia, participe! Em nosso site, todas as 
matérias a respeito fi carão à disposição para leitura e pesquisa por tempo 
indeterminado.

(*) - Francisca Suely Barcelos

É bem complexo falar em Violência 
hoje em dia, quando o mundo vem 
se ressentindo de uma onda sem 

fi m de notícias sobre ataques de guerra, 
acidentes geográfi cos que desmontam 
cidades e vidas em função de tsunames, 
furacões, quedas de aviões (aviões que 
desaparecem no ar), 

enchentes devastadoras, que destroem 
completamente muitas cidades em questão 
de segundos, crimes coletivos como os 
que acontecem em alguns países, terro-
rismo etc. 

Quando nos atemos no dia a dia das 
cidades em que vivemos estamos sujeitos 
aos mais variados tipos de violências que 
permeiam as nossas relações sociais como, 
vítimas de assaltos, sequestros, abusos 
sexuais, assédio moral, desrespeito no 
trânsito etc.

Para falar de Estresse Pós Traumático 
é necessário selecionar  qual o  tema que 
iremos abordar, para focar no contéudo, 
dinâmica de como ocorre (causas) quais 
as consequências (sintomas) que estão 
contidas em cada situação de violência.

Tem sido uma constante em minha atua-
ção clínica como Psicóloga o atendimento  
de pacientes Vítimas de Violência. 

Independente da idade da pessoa, os 
traumas que  ela traz são sempre atua-
lizados, não importando quando tenham 
ocorrido. As sensações permanecem nas 
memórias do corpo como energia residual 
traumática.

Para o restabelecimento da  autorre-
gulação do indivíduo é necessário que se 
faça a elaboração dessa energia residual 
traumática, com a utilização da SE-Somatic 
Experiencing, que nos permite  transfor-
mar essa energia em conforto e bem estar 
devolvendo a tranquilidade à todo aquele 
que busca o equilíbrio para enfrentar as 
vicissitudes do dia a dia.

Violência é o ato de violar a integridade de 
alguém, submetendo-o, através da força ou 
coação, a constrangimento físico ou moral.

Podemos falar sobre alguns tipos de 
violência como se segue:

Violência Física
É quando  o uso da força ou atos de omis-

são praticados pelos pais, responsáveis ou 
outros, tem o objetivo claro ou não de ferir, 
deixando  ou não marcas evidentes. São 
comuns murros e tapas, agressões com 
diversos objetos e queimaduras causadas 
por objetos ou líquidos quentes.

Violência Psicológica
Rejeição, depreciação, discriminação, 

desrespeito e punições exageradas são 
formas comuns desse tipo de agressão, 
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(*) - Thaís Dantas

que não deixa marcas visíveis, mas marca 
por toda a vida.

Negligência
É o ato de omissão do responsável pela 

criança ou adolescente em prover as neces-
sidades básicas para seu desenvolvimento.
Violência Sexual:  é quando a criança ou 
adolescente é usado para gratifi cação 
sexual de um adulto, sendo induzida ou 
forçada a práticas sexuais com ou sem 
violência física.

Assédio Moral
Também se encaixa aqui, por começar 

muitas vezes como forma de abuso de 
poder.

Enfi m, a violência no cotidiano começa 
muitas vezes como uma simples falta de res-
peito, uma mentira ou uma manipulação. 
Se essas condutas não forem reprimidas, 
trarão consequências graves sobre a saúde 
psicológica das vítimas. 

Nas crianças abusadas durante a primeira 
infância o maior prejuízo pode ocorrer no 
seu desenvolvimento de personalidade. 
A primeira infância é fundamental para a 
estruturação  de caráter da mesma.Tudo 
o que acontece de bom ou de mal para a 
criança, determinará o adulto de amanhã.

À medida em que os traumas acontecem, 
eles vão se acumulando  no corpo da pessoa 
através do tempo, como memórias dentro 
das células como se fossem um grande 
arquivo da história de vida de cada um. 
Essas memórias enquanto resíduos  ener-
géticos dos traumas, vão desestabilizando o 
equilíbrio daquele que uma vez congelado 
diante de uma experiência avassaladora, 
terá sempre a mesma reação quando so-
licitado novamente a enfrentar qualquer 
ameaça a sua sobrevivência, seja ela de 
ordem física ou psíquica.

Vale lembrar e esclarecer que uma ex-
periência  só se torna traumática sempre 

que ocorre algo súbito, imprevisível e ame-
açador à nossa sobrevivência, levando-nos 
a experimentar sentimentos de incompe-
tência e desamparo. O ser humano só  se 
traumatiza quando não consegue lutar nem 
fugir,diante de uma situação de ameaça 
à sua integridade física ou psicológica, 
ele congela. No congelamento a pessoa 
não consegue  reagir para se defender da 
ameaça, ele paralisa.

Sabemos que todo trauma é uma violação. 
Uma violação na forma de uma invasão de 
nossos espaços mais profundos, mais pes-
soais e internamente mais sagrados. É uma 
ruptura de nossos limites pessoais, emocio-
nais, sexuais e energéticos. É também um 
sentimento  de uma inexplicável vergonha 
e culpa, de não ser capaz de formar rela-
cionamentos profundos e com segurança, 
e no íntimo, sentir-se congelado e fechado 
ou sentir-se inundado por emoções como, 
ódio, raiva, medo e terror. É um sentimento 
de total devastação.

Para tratar alguém que sofreu algum 
tipo de violência, o primeiro passo é tentar

identifi car o tipo de abuso sofrido. A 
identifi cação da violência sofrida será de-
terminante para a condução do tratamento 
por parte do terapeuta ao atuar com SE.

Conseguimos visualizar e conhecer o 
nível de traumas sofridos pela pessoa, 
quando conhecemos a dinâmica de seus 
relacionamentos interpessoais. Uma vez 
identifi cada e existência de traumas por 
trás de sintomas que prejudicam o de-
sempenho do sujeito diante dos desafi os 
da vida, podemos com certeza lançar mão 
do trabalho com a Técnica de SE-Somatic 
Experiencing para trazer de volta a saúde 
física e psíquica do indivíduo devolvendo 
a ele o prazer de viver aumentando a sua 
capacidade de restaurar as suas defesas 
criando o que chamamos de Resiliência.

(*) - Psicóloga /CRP. 15.155-5 - Diretora Presidente 
da Associação Brasileira do Trauma.



News@TI
Aplicativos BroadSoft Business agora estão 
disponíveis para empresas multinacionais

@A BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT), líder global em sof-
twares de Comunicações Unificadas em nuvem (UCaaS) e 

colaboração para Contact Centers (CCaaS), anunciou que o seu 
portfólio de comunicação em nuvem, BroadSoft Business, está 
disponível em todo o mundo por meio de diversos data centers. 
Esta expansão permite que as empresas multinacionais necessi-
tem somente de um provedor em seus sites internacionais para 
colaborar com colegas e clientes em todo o mundo ao mesmo 
tempo em que cumprem a plena conformidade regulatória e de 
segurança em diferentes países. Segundo um estudo divulgado 
pela McKinsey Global Institute, o número de dados trafegados 
entre diferentes locais do globo terrestre irá aumentar em até 
nove vezes nos próximos cinco anos devido ao aumento no fluxos 
de informações, pesquisas, comunicações, vídeos e transações 
(www.BroadSoft.com). 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3106-4171

São Paulo, sexta-feira, 27 de outubro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
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Contar sobre os desafi os 

que tive nesses seis anos 

à frente do GetNinjas 

tem sido uma tarefa 

cada vez mais frequente 

e estimulante

Ao compartilhar minha 
experiência, também 
aprendo muito. Venho 

colecionando as dúvidas e 
sugestões das centenas de pes-
soas, de empresas tradicionais 
ou iniciantes, que encontro em 
eventos, palestras e painéis. 
De forma geral, acabam sendo 
muito parecidas, o que me 
inspirou a compartilhá-las para 
que mais pessoas e negócios 
sejam impactados.

Sempre começo minhas 
palestras contando os motivos 
que me levaram a trocar um 
emprego formal, no mercado 
fi nanceiro, pela aventura de 
empreender. Sim, falo que é 
uma aventura, porque os de-
safi os são muitos, o que exige 
do empreendedor um perfi l 
profi ssional mais disposto a 
assumir riscos para propor 
novas ideias ao mercado.

Cada vez mais empresas 
tradicionais nos sondam em 
busca de inspiração. Esse 
perfi l mais ousado, que tenta 
algo diferente do que já é feito, 
que testa, é algo que elas ainda 
não sabem como adotar, mas 
precisam aprender para inovar 
em seus segmentos de atuação.

Seleção de talentos

Para manter um negócio 
inovador, é preciso antes de 
tudo contar com um time en-
gajado e colaboradores com 
uma identifi cação forte com 
a cultura e clima da empresa. 
E, acima de tudo, ter pessoas 
apaixonadas por criar negócios 
inovadores e com potencial de 
escalar e dominar o mercado.

Remuneração

É muito importante que to-
dos colaboradores tenham uma 
participação ativa na empresa, 
o que é possível oferecendo ao 
funcionário a possibilidade se 
tornar acionista da empresa, 
numa combinação de salário 
e equity. Isso ajuda a gerar o 
sentimento de dono e motivar 
as pessoas a darem o melhor 
para ver a empresa crescer e 
serem recompensadas pelos 
esforços no futuro.

Propósito de negócio

Não é só com equity que se 
motiva uma equipe. Mostrar 
para o time o impacto gerado 
pelo nosso negócio, é o melhor 
estímulo para que as pessoas 
se dediquem a dar o melhor 
de si. Isso pode ser incenti-
vado por meio de projetos de 
comunicação, usando vídeos, 
texto ou quadros espalhados 
pelas paredes do escritório, por 
exemplo, para contar histórias 
de sucesso dos usuários do seu 
produto ou serviço.

Organização dos times

Para continuar crescendo 
rapidamente e ajudar muito 
mais profissionais a terem 
clientes fieis, startups do 
mundo inteiro, incluindo as 
que já cresceram muito – como 
Uber, Netfl ix e Airbnb, uma 
estrutura de organização de 

times chamada Squad. Criada 
pelo Spotify, esse método 
propõe a divisão dos times em 
pequenos grupos com missões 
bem defi nidas sobre o produto. 
No GetNinjas, por exemplo, 
temos squads de aquisição, 
experiência do usuário, receita 
e marketing. Em cada um des-
ses times, há pessoas de tech, 
produto, design, BI e conteúdo, 
o que os torna bem completos 
e independentes.

Outra metodologia bastante 
adotada por startups, e que 
ajudou o Google a se estruturar 
e crescer, é o OKRs (Objecti-
ves and Key Results). Criada 
pelo ex-CEO da Intel, o OKR 
é uma forma de se defi nir, 
medir e reavaliar resultados 
num curto prazo, 3 meses. 
Isso garante aos times manter 
um direcionamento e inde-
pendência maior na execução 
dos projetos já pré-defi nidos 
e estipulados, o que permite 
tomar decisões mais rápidas 
para um crescimento contínuo 
do negócio.

Clima Organizacional

Outro ponto importante so-
bre um negócio de sucesso é o 
bem-estar da equipe. Para isso, 
o time de Recursos Humanos 
precisa ser bastante ativo e 
criativo. Sempre cito nas mi-
nhas palestras, as iniciativas 
lideradas pelo nosso RH, que 
visam melhorar a comuni-
cação entre os times. Como 
exemplo, temos o Papo Reto, 
um encontro mensal com uma 
conversa informal que ajuda no 
desenvolvimento e satisfação 
de toda a empresa.

Outras ações do RH, que 
também contam com partici-
pação e engajamento de todo 
time são os Embaixadores da 
Cultura e o Gente Ninja. Os 
embaixadores são formados 
por um grupo de cerca de 10 
funcionários que se reúnem 
periodicamente para construir 
uma cultura empresarial viva e 
ativa, que ajude a disseminar 
os propósitos da empresa para 
todos funcionários. O Gente 
Ninja é outro grupo que dis-
cute sobre tudo que engloba 
diversidade dentro e fora da 
empresa.

Com essas ideias de ações, 
empreendedores novos e 
também os mais tradicionais 
podem pensar em como tra-
zer ideias simples e ativas 
para dentro das organizações 
a fi m de estimular o poder 
criativo dos times e motivar a 
produção.

Iniciativas como essa são 
importantes para levarmos 
para empresários de todo país 
propostas inovadoras e de alto 
impacto social e econômi-
co. Assim, mostrando como 
startups lideradas pela nova 
geração estão revolucionan-
do a forma de se gerenciar e 
como indústrias de segmentos 
mais tradicionais podem im-
pulsionar seus negócios com 
iniciativas simples, mas de 
grande impacto.

(*) É fundador e CEO do GetNinjas, 
o maior aplicativo para contratação 
de serviços do Brasil. Formado em 

Engenharia da Computação pelo 
Instituto Militar de Engenharia (IME) 

e pós-graduado em fi nanças na 
COPPEAD, iniciou a trajetória como 

empreendedor aos 26 anos.

O que empresas 
tradicionais podem 

aprender com as startups
Eduardo L'Hotellier (*)

Gastão Mattos

Os americanos Jay Gould e James Fisk teriam tentado to-
mar o mercado do ouro na Bolsa de Valores de Nova York, 
obrigando o governo a intervir. O preço do ouro despencou 

e investidores perderam fortunas. Mas se o motivo foi realmente 
esse, hoje em dia o termo não tem nada de negativo. A data é 
celebrada pelos varejistas norte-americanos e de outras partes 
do mundo que já aderiram ao dia para promover grandes saldões 
para quem deseja antecipar as compras de Natal a preços bem 
convidativos.

No Brasil, um dos países que mais aderiram à data, o 24 de 
novembro é especialmente aguardado pelo e-commerce. A pri-
meira edição foi realizada em 2010, de forma totalmente online. 
Depois, outros players do varejo, on e offl ine, compreenderam 
a grande oportunidade de atrair os consumidores.

Em seis edições, os números do evento cresceram exponen-
cialmente, alcançando a impressionante marca de 1,9 bilhão de 
reais em vendas no ano passado e 2,92 milhões de pedidos (blog.
pmweb.com.br/infografi co-black-friday-2016-sucesso-historico/). 
O sucesso é tamanho que se cogita duplicar a data em 2018. A 
Associação Brasileira de Lojistas de Shopping e a organização da 
Black Friday avaliam a realização de uma edição em setembro 
e outra em novembro.

Para ver esses números crescerem ainda mais, os lojistas devem 
ter em mente que é necessário ir além de uma grande variedade 
de produtos a preços baixos. O consumidor está mais exigente 
e consciente e só aceitará promoções reais (lembrando que as 
ofertas "mascaradas" fi zeram com que o evento recebesse pesadas 
críticas e levasse um tempo para se recuperar). É preciso investir 
em tecnologia, segurança e logística, além de um atendimento 
impecável.

Há excelentes soluções de análise que, com o uso do big data, 
auxiliam o lojista a conhecer melhor o consumidor e o mercado 
no qual está inserido, de forma que possa realizar ações mais as-

Black Friday: como o e-commerce 
pode tornar a data ainda melhor?

Não se sabe ao certo quando e como se começou a usar o termo. Há historiadores que afi rmam que a 
expressão "Black Friday" nasceu no fi nal do século XIX após a quebra de duas instituições fi nanceiras 
no mesmo dia

sertivas com estes clientes, de acordo com as suas necessidades 
e aumentando as chances de conversão.

Pensando no e-commerce, é fundamental investir em certifi -
cações/selos de segurança. Os internautas já sabem reconhecer 
se um site é protegido e se podem, portanto, inserir seus dados 
pessoais e efetivar a compra.

Oferecer um leque variado de formas de pagamento – boleto, 
cartão de crédito, débito - também ajuda na conversão da venda, 
mas ressaltando, novamente: a transação fi nanceira precisa ser 
de máxima segurança e performance para o cliente não desistir 
no meio do processo de compra. 

Ferramentas de retentativa podem ser a solução para concretizar 
transações não realizadas por erros sistêmicos, enquanto que, 
para as demais opções, saber o motivo do abandono do carrinho 
ou a falta de confi rmação por outras razões viabiliza oferecer ao 
consumidor novas possibilidades de realização daquela compra, 
aumentando a taxa de conversão e elevando a satisfação do 
cliente com a loja.

Um site veloz e com boa navegabilidade é o mínimo que o cliente 
espera. O sistema de busca deve ser ágil, bem como os canais de 
comunicação, caso o cliente tenha dúvidas ou precise de mais 
informações. E outro grande "vilão" associado à data não pode 
ser negligenciado: a logística. É preciso reforça-la no período e 
garantir a entrega no prazo e com o produto preservado.

Todos os itens acima, se levados em consideração, podem 
contribuir para uma experiência de compra agradável. Seguindo 
passos básicos, escolhendo bons parceiros e concentrando-se 
no seu core business, o lojista do e-commerce pode contribuir 
enormemente para uma Black Friday muito bem-sucedida e 
estará preparado para quantas edições mais do evento o con-
sumidor desejar.

Sobre Gastão Mattos
 

(*) É CEO da Braspag, empresa do grupo Cielo.

Imagine que você vive em 
uma ilha com mais alguns 
habitantes. Cada um demora 
em média 12 horas para pescar 
um peixe que deverá manter 
vivo uma pessoa por apenas 
um dia. Certa vez, um mora-
dor, preocupado em não poder 
pescar caso fi casse doente, 
teve uma ideia: se ele comesse 
apenas metade de um peixe 
por dia, teria tempo livre para 
inventar um artefato que lhe 
permitisse pescar mais peixes 
de uma só vez. Ao abrir mão do 
consumo imediato, ele conse-
guiu desenvolver uma vara de 
pescar. Com ela, passou a pe-
gar três peixes por dia. Outros 
pescadores se animaram e ele 
começou a receber encomendas do artefato. Em pouco tempo, 
ele deixou de pescar e passou a se dedicar somente à fabricação 
das varas para outros pescadores, recebendo peixes em troca.

Porém, o acesso de todos os pescadores às varas gerou um 
problema: o excesso de peixes na ilha. Era preciso fazer algo 
além de pescar peixes. Assim, inspirados pela invenção da 
vara e pela sobra dos peixes, alguns pescadores abandonaram 
a atividade e migraram para outras: passaram a criar cadeiras, 
construir casas, em uma palavra: inovar. A ilha agora tem ali-
mentos mais diversifi cados e acessíveis, além de vários outros 
objetos, o que tornou seus habitantes mais satisfeitos e felizes.

O conto acima é um modo simplifi cado de entender a impor-
tância dos avanços tecnológicos e seus impactos na história. 
As mudanças, os avanços acontecem hoje o todo o tempo e 
em todos os lugares e muitas vezes passam desapercebidos. 
Somente teremos dimensão delas com o passar do tempo, com 
um olhar para trás.

Foi assim com as revoluções. Quando elas aconteceram, nin-
guém se deu conta do quão relevante e impactante elas seriam. 
A Revolução Industrial, por exemplo, teve início na Inglaterra, 
entre os anos de 1760 a 1860, estendendo-se à Alemanha, Fran-
ça, Rússia e Itália somente a partir de 1860 até 1900. Já entre 
o século XX e XX!, temos outra revolução, a Tecnológica, com 
a invenção do computador, fax, engenharia genética e celular, 
entre outras inovações. 

E hoje, estaríamos vivendo uma dessas revoluções que mar-
carão a humanidade para sempre?

Há poucas semanas, foi realizada em São Paulo mais uma 
edição da Futurecom, uma das maiores feiras de tecnologia 

da América Latina. Algumas 
das novidades: um drone 
fumigador com capacidade 
de pulverizar uma área espe-
cífi ca, sem afetar outras áreas 
de cultivo. Ou um drone que 
é capaz de detectar possíveis 
alterações no solo. Para o 
trabalhador da indústria, veja 
que interessante: uma espécie 
de adesivo que, acoplado ao 
capacete, identifi ca se todas as 
medidas de segurança foram 
tomadas. Os chamados "TAG 
RFID" desenvolvidos pela T-
-Systems, fi lial da Deutsche 
Telekom, estão conectados a 
um sistema que comunica ao 
trabalhador as ferramentas 
que ele precisa para executar 

uma tarefa. A plataforma obrigará o operário, por exemplo, a 
colocar óculos de proteção e fones de ouvido e, depois de ve-
rifi car se ele está qualifi cado para fazer esse trabalho, liberará 
a operação, conforme mostra reportagem do UOL.

Na área da saúde, a Logicallis desenvolveu um dispositivo 
que, acoplado às ferramentas cirúrgicas, não permitirá que 
uma gaze ou pinça seja esquecida dentro do paciente (ou seja, 
uma falha humana gravíssima, que pode levar alguém à morte, 
sendo evitada pela tecnologia).

Como afi rma o fundador da Oracle, Larry Ellison, um dos 
maiores ícones do mercado de tecnologia, a inteligência arti-
fi cial vai revolucionar o mundo. Ou seja, estamos a ponto de 
viver mais uma revolução (ou já estaríamos vivendo?). Em sua 
palestra de abertura do Oracle OpenWorld 2017 – evento reali-
zado anualmente em São Francisco, EUA, ele disse: "O machine 
learning e a inteligência artifi cial serão tão revolucionários como 
a internet foi um dia". E ainda "Machine learning fará com que 
as pessoas deixem de fazer trabalhos operacionais e tenham 
mais tempo para inovar". Também começamos a viver a era das 
moedas virtuais que trouxe a revolução das estruturas globais 
descentralizadas graças ao blockchain.

Quantas outras revoluções ainda virão? Impossível prever, bem 
como também é impossível permanecer estagnado mediante as 
transformações. O que é preciso fazer é viver cada uma delas e, 
se possível, antecipar-se ao que virá para tirar o melhor proveito 
de tudo. Você já inventou alguma coisa hoje? 

(Fonte: Mateus Azevedo é sócio da BlueLab e responsável pela Diretoria de 
MKT e Vendas).

A revolução tecnológica não vai 
parar! E você?
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Esta sexta é o nono dia da lunação. Lua faz conjunção com Mercúrio e a comunicação estará bastante ativada 

durante toda a sexta-feira. A percepção está a fl or da pele, permitindo a compreensão da nossa situação atual. 

As relações interpessoais vão afetar as nossas reações emocionais. Muita sensibilidade e compreensão, prin-

cipalmente à noite. A Lua em harmonia com Netuno traz empatia. Muito romantismo, cuidado com o outro 

e sexualidade ativada. Podemos expressar nossos afetos através do sexo, com muita conexão e intimidade. 
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Este é um período para redirecio-
nar a sua vida e suas relações. Há 
a ampliação do valor da amizade e 
forte inclinação para a observação e 
raciocínio em mente mutável junto a 
uma enorme adaptabilidade as novas 
situações. 77/577 – Verde.

E é preciso aproveitar as oportu-
nidades, as situações novas que se 
apresentam pela manhã. O dia é de 
bom humor e mais otimismo, com 
atitude entusiasta durante toda a ma-
nhã. Está sujeito a enfrentar confl itos 
pessoais e precisará ser maleável com 
as pessoas. 89/389 – Azul.

É bom neste momento de evitar 
impulsos, controlar as explosões de 
insatisfação e conter de forma rígida 
as pequenas discórdias. O descanso 
e o prazer estão bastante ativados. 
Coloquem em ação as decisões que 
foram tomadas e irá sentir-se bem 
nesta sexta. 94/594 – Branco.

Aumenta o seu entusiasmo para 
realizar as tarefas e os trabalhos do 
dia-a-dia. A Lua em Aquário ajuda 
a dar nesta sexta um bom pique 
social. Termine aquilo que começou 
e estava parado. As emoções ajudam 
a demonstrar o que se passa no seu 
íntimo. 86/286 – Branco.

Muita coisa deverá mudar em sua 
vida e um novo rumo será tomado 
neste fi nal de ano. O Sol em Escor-
pião aconselha a conter as explosões 
temperamentais. Fortes impulsos 
surgirão, despertando o seu desejo 
por alguém que conheceu há pouco 
tempo. 51/351 – Amarelo. 

Lua faz conjunção com Mercúrio 
e a comunicação estará bastante 
ativada durante toda a sexta-feira. 
A percepção está a fl or da pele, 
permitindo a compreensão da nossa 
situação atual. Seja direto e mais 
desenvolto na relação íntima e será 
mais feliz. 09/609 – Verde.

Com a Lua em Aquário torna o fi nal 
do dia muito bom para sair, pois ha-
verá animação e muito pique social. 
Mantenha-se fi rme em suas convic-
ções, mesmo diante de difi culdades. 
Atitudes simpáticas serão melhores 
do que uma atitude crítica demais. 
29/829 – Cinza.

Surgem novos objetivos de vida, mas 
veja antes se os antigos estão sendo 
cumpridos. Há uma ampliação do 
valor da amizade e forte inclinação 
para a educação e o aprendizado. 
Um novo envolvimento melhora a 
vida íntima e também o relaciona-
mento sexual. 50/450 – Verde.

Uma fase de recolhimento está co-
meçando com o Sol indo em direção 
a Sagitário vai dar início ao período 
mais delicado do ano. Pode começar 
a mudar o seu modo de ver a vida, 
com mais paixão e disposição no seu 
dia a dia. 67/567 – Marrom.

A Lua em Aquário no fi nal da manhã 
ajuda nas relações grupais, contatos 
com amigos e pessoas conhecidas. 
O Sol em Escorpião dá mais pique 
e agilidade para decidir. Faça uma 
análise antes de apontar defeitos 
do outro. Tenha atenção para que a 
ambição não o impeça ver a realida-
de. 79/879 – Azul.

A Lua em harmonia com Netuno 
traz empatia. Muito romantismo, 
cuidado com o outro e sexualidade 
ativada. Faça com que qualquer 
desejo possa se realizar, por mais 
impossível que pareça momento. 
Muito romantismo, cuidado com o 
outro e sexualidade ativada. 57/257 
– Branco. 

A organização das suas tarefas e 
compromissos será importante neste 
seu dia favorável. Profundidade nos 
processos de raciocínio ajuda a en-
contrar soluções neste dia do amor. 
A persistência poderá levá-lo ao 
sucesso, por isso não desista diante 
de obstáculos. 73/373 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 27 de Outubro de 2017. Dia de São Florêncio, Santa Sabina, São 
Vicente de Ávila, e Dia do Anjo Sitael cuja virtude é a paz. Dia Mundial de 

Oração pela Paz. Hoje aniversaria o desenhista Maurício de Sousa que faz 
81 anos, o ex-presidente da republica Luiz Inácio Lula da Silva completa 72 
anos, o ator Roberto Benigni que chega aos 65 anos, o músico Simon Le Bon 
que nasceu em 1958 e a atriz Kelly Osbourne que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é idealista e sensível, original e orgulhoso 
e cumpre sempre o que promete.  Intuitivo e analítico dotado de uma mente 
fértil e criativa que consegue impressionar os outros com suas ideias originais. 
Mesmo parecendo reservado e distante pode na verdade estar escondendo 
fortes emoções. É bastante sensível aos perigos, e costuma ser visto como 
portador de boa sorte, mas na verdade está apto a antecipar-se às surpresas 
ruins e evitá-las. Não costuma guardar rancor e aprecia ajudar aos demais sem 
exigir nada em troca. Embora goste de atividades sociais, costuma vestir-se 
e portar-se com sobriedade.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões fi nan-
ceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser 
roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, sua 
descrença não o deixa prosperar. Matar um, infortúnio. 
Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, irá superar 
difi culdades. Fazer parte de um bando e ser um ladrão, sorte 
no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números 
da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Proteger-se dos rivais: Se você está desconfi ada(o) de 
alguém está dando em cima de quem você ama, vá até um 
jardim qualquer e pegue uma pétala de rosa branca. Quando 
seu amor estiver junto a você, pegue a pétala, esmague-a com 
seus dedos e passe o sumo na nuca dele(a) disfarçadamente, 
sem contar a simpatia. Faça isso por 3 dias seguidos, rezando 
um pai nosso e oferecendo ao anjo da guarda de vocês.
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Cena do drama Tio Ivan.

A peça “Tio Ivan” será montada nos diversos ambientes de 
uma casa, que representará a fazenda da família, com todo o 
seu mobiliário de época. O público será inserido no espaço 
da representação e testemunhará as cenas privadas dessa 
família. Os personagens transitarão ao seu lado, à sua frente, 
às suas costas, ao seu redor. O espectador será obrigado a 
escolher, a todo momento, a que ação, reação ou situação 
dedicará sua atenção.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, Sextas e sábados às 16h. R. Três Rios, 
363, Bom Retiro, tel. 3222-2662. Entrada franca. Até 16/12.

Há um mês o cantor e compositor 
lançou seu EP, “Casa de Praia”, em 
formato digital pela Deck. O tra-
balho composto por quatro faixas 
ganhou um vídeo especial para cada 
uma delas. Ele apresenta agora o 
último clipe, da música “Anel de 
coco”. As imagens foram gravadas 

na praia de Calhetas, litoral norte 
de São Paulo, com direção de Ygor 
de Oliveira. 

Gabriel Elias lançou esse ano seu 
primeiro álbum, “Solar” (Deck). Com 
pouco tempo de carreira, ele já é um 
sucesso na internet, com mais de 1,3 
milhão de seguidores no Facebook 

e 20 milhões de visualizações em 
seu canal do YouTube. Até o fi nal do 
ano, ele segue em turnê pelo país, 
conquistando cada vez mais fãs em 
apresentações com ingressos esgota-
dos e com o público cantando a plenos 
pulmões suas canções. Mais informa-
ções: (www.deckdisc.com.br).

Pela primeira vez no Brasil, o espetáculo terá única 
apresentação, e também marca o lançamento do álbum 
“Hallelujha”com os tenores Jorge Durian, Armando 
Valsani e a soprano Giovanna Maira. Antecipando as 
comemorações de Natal acontece o show dos tenores 
Jorge Durian, Armando Valsani e a soprano Giovanna 
Maira, em “A Bela e os Tenores - Então é Natal”. Depois 
de 20 anos de sucesso se apresentando em espetáculos a 
bordo de diversos navios pelo mundo, o trio de cantores 
se apresenta, pela primeira vez no Brasil, neste show de 
lançamento do primeiro álbum de Natal  “Hallelujha”. 
Neste espetáculo canções clássicas e românticas inter-
nacionais, com temas natalinos como White Christmas, 
de Irvin Berlin, Adeste Fideles, de John Francis Wade, 
Ave Maria, de Johann Sebastian Bach e Charles Gounod 
e Panis Angelicos, de César Franck.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. 
Sexta (17) às 21h30. Ingressos: de R$ 30 a R$ 100.

Última apresentação 
do espetáculo 
“Melodrama da Meia 
Noite”

A Companhia Melodra-
mática traz à cena 
a investigação dos 

elementos que constituem 
o gênero teatral nascido 
na França no século XIX 
e exportado para o Brasil 
através do circo e de impor-
tantes companhias teatrais. 
Espetáculo de improvisação 
em que os atores executam 
jogos teatrais com situações 
melodramáticas. Vilão, moci-
nho e sofredor desenvolvem 
a dramaturgia a partir de 
temas comuns ao gênero – 
confl itos familiares, amores 
impossíveis, crianças troca-
das, revelações – e fazem o 
desfecho a partir do jogo do 
“detetive e assassino”. Du-
rante a encenação, o público, 
na fi gura de “povo de Paris”, 
pode jogar bolas de meia nos 
atores caso não gostem da 
atuação melodramática ou 

“Melodrama da Meia Noite”

lançar moedas para o palco 
como elogio à interpretação. 
Com Adriana Albuquerque, 
Henrique Moretzsohn, Gloria 
Diniz, Gui Terreri, Leonardo 

Vasconcelos, Paulo Merísio, 
Virgínia Castellões e Wesley 
May. Participações especiais: 
Gabriela de Paula, Igor Veloso, 
Leonardo Paixão, Maria de 

Maria, Ricardo Augusto e Rita 
Von Hunty.

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça 
Franklin Roosevelt, 158, Centro. Sábado (28) 
às 23h59. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Cena do espetáculo “Melodrama da Meia Noite”

Concerto de natal

Tenores Jorge Durian, Armando Valsani

e a soprano Giovanna Maira
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Despertar
Não siga o líder. Siga o seu Coração.
É o momento de dar uma pausa do esperado para que possa 
avançar para o propósito de sua jornada. Pode ser que você 
se sinta mais confortável quando fi zer alguns cursos e se 
educar, no entanto, um mentor que já está vivendo o próprio 
discurso poderia ser mais útil neste momento. É hora de 
ser a sua própria marca da magia e se tornar o líder desta 
grande mudança.
Você está despertando para um momento de maiores possibi-
lidades. Mude a maneira com que está encarando as coisas e 
tente ver que é a sua singularidade que impulsiona a jornada 
humana para novas alturas. É quando você vê que as suas 
habilidades, o que você tem a oferecer, é o que é realmente 
necessário para servir melhor à evolução da humanidade.
O Mantra para hoje é: “Eu sempre recebo e percebo os sinais 
que ajudam a me orientar nas melhores escolhas para mim.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Nota
musical 



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

A música, porque toca 

o normal da condição 

humana, provoca 

essa força atemporal e 

múltipla que é o desejo

O indivíduo na empresa, 
além de carregar em si a 
força de experimentar e 

ser mais, busca na sua relação 
com o trabalho, ter poder e 
ser reconhecido como alguém 
que sabe e tem valor, ele quer 
despontar e fazer a diferença. 
Como ser humano que é, ca-
minha em direção à conquista, 
ao status, à superação, mas 
precisa usar sua potência para 
estar em equipe, trabalhar em 
conjunto, realizar em parceria 
e atingir os objetivos que, 
antes de tudo, são os empre-
sariais. Isso remete ao esforço 
de uma atividade concreta 
com demandas ambientais e 
estruturais e também a uma 
atividade mental para direcio-
nar o desejo, que não para de 
se mover, no encontro com o 
outro e na limitação do exer-
cício em grupo.

Trabalhar em equipe impõe 
um ritmo coletivo, muitas 
vezes frustrante, que sinaliza 
para a história que se tece dia 
a dia, penetrada por disposi-
tivos que intervêm nas possi-
bilidades de ação e realização 
pessoal e laboral. Encontrar 
harmonia nesses desafios é 
a grande tarefa de superação 
e prazer. É como ouvir no 
silêncio, entre as notas de 
uma obra musical, a verdade 
mais profunda que habita em 
cada um e articular as tensões 
inerentes ao processo de vida.

Entre o desejo e a concre-
tude das experimentações da 
vida, o soar de um tempo, uma 
melodia que reverbera a in-
tensidade do material latente, 
intrapsíquico com a magnitude 
de uma natureza selvagem 
numa terra árida. Pela músi-
ca, pode-se compreender a 
relação limitante, imposta pelo 
instrumento sem, no entanto, 
deixar de ser enriquecida pelo 
artista que a executa, porque 
a imaginação e o talento do 
intérprete vão além das fron-
teiras demarcadas pelo corpo 
do instrumento.

Uma obra musical pode ser 
majestosa e pujante ou lírica 
e emotiva quando em mãos 
de quem transforma partitu-
ras em beleza sonora. Assim 
também, a empresa, apesar de 
sua solidez, alocação de car-
gos e funções e ordenação de 
gestos e posturas, conta com 
seus colaboradores que, por 
vezes, liberados das conven-
ções estabelecidas conseguem 
sonhar e romper barreiras, 

transformando normatividade 
em originalidade.

Toda organização possui 
uma ideologia coerente aos va-
lores e objetivos estabelecidos 
de acordo com a realidade em 
que que está inserida. Condi-
cionando o pensamento em 
atividade lógica e repetitiva, a 
estrutura empresarial se apega 
à meta principal, o lucro, es-
quecendo que o desconhecido 
pode oferecer renovação e rea-
daptação às novas tecnologias 
e às demandas de um novo 
tempo que é célere e volátil.

A orquestra é o conjunto de 
vários instrumentos, naipes, 
tamanhos e timbres que realiza 
seu propósito com exuberân-
cia, acolhida pela batuta de um 
maestro firme e competente, 
entretanto empático e bene-
volente. Com isso, o regente 
colabora com a motivação e 
a expansão da criatividade de 
seu grupo, na

certeza de que uma obra 
musical nunca se esgota em si 
mesma, mas cresce e se recria 
através dos vários olhares e 
leituras dados a ela. Todos 
os seus componentes e cada 
apresentação são importantes 
porque tem o potencial de avi-
var a curiosidade dos sujeitos 
e inspirar a coragem na escuta 
daquilo que muitas vezes se 
prefere ocultar.

Uma instituição liderada 
apenas por regras pré-esta-
belecidas, quando confronta-
da pelo mercado inovador e 
progressivo, deixa de crescer 
e caminha com certeza, rumo 
à morte prematura. Não ope-
rando no confronto entre o já 
estabelecido e o desconhecido, 
ignorando a modernização de 
seus concorrentes, não impul-
siona suas ações para soluções 
pioneiras, tão necessárias à sua 
sobrevivência.

Na música, na vida, na em-
presa, as estratégias se fazem 
necessárias para as mudanças 
apresentadas a todo instante 
devido ao avanço acelerado das 
tecnologias que rapidamente 
se tornam obsoletas. A saúde 
pessoal, coletiva e empresarial 
se articulam ao ritmo do con-
certo que se compõe na

intersubjetividade tolerante 
e compreensiva que alavanca o 
bem-estar na viagem ao desejo.

(*)ROSEMARY MANTOVANI - 
Pianista, compositora C.D.M.SP 

– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do 
livro “Poemas de Amor e Vida” 

Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga, 
com pós em neuropsicologia. 

(rosemary9mantovani@gmail.com)

(**)SUELI RUGNO - Psicóloga – 
IPUSP. Doutora em Semiótica e 
Linguística Geral – FFLCHUSP. 

Especialista em Psicologia 
Hospitalar-INCOR-HCFMUSP 

Bacharel em Letras Clássicas 
e Vernáculas – FFLCHUSP. 

(srugno@gmail.com)

Música e Psicologia na 
promoção da Saúde

Rosemary Mantovani(*) e Sueli Rugno(**)
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FELIPE FONSECA DE SOUZA,

RAÍSA HOLMO, 

ALESSANDRO FILGUEIRAS ROCHA,

BRENA MARQUES MAMEDE GALVÃO, solteira, 

CECILIA GABBAY RASCOVSCHI,

EDITH BAENA PIQUEIRA, 

MARCELO ZELANTE GÓES,

ANNA 
CAROLINA BIANCHI, 

FERNANDO LIMA ROCHA LOHMANN,

MARIANA BARBOSA DO REGO MONTEIRO, 

ao Subdistrito da pretendente.

RUY DE MELLO E FARO NETO,

MARIA KAROLINA DUARTE, 

MARCOS VINICIUS DE CAMPOS,

FLORA QUARTIM BARBOSA DE ARRUDA BOTELHO, 

MANASSES DOS SANTOS,

ISADORA ARAUJO FERREIRA, 

FABIO ROCHA DE SOUZA,

MARCELA RASTELI DE ALMEIDA, 

FERNANDO BARONE,

LUCIANA BARRADAS FRACCHETTA, 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
28º Subdistrito - Jardim Paulista

Katia Cristina Silencio Possar - 

VICTOR BRANCO FREGONESE,

MARCELA MACARI WIECK, 

FILLIPI AUGUSTO DE FREITAS FARIA,

MIRIAN ALVES DA SILVA, 

ROBERTO FERRARA BUSCATTI,

ANA 
PAULA BAGNI TAVARES, 

ADRIANO YU,

YARA SUZANA HWANG, 

GUILHERME LINS DE LIMA MENGE,

DANIELA CICARELLI LEMOS, 

CRISTIANO MANENTI,

JULIANA CRISTINA RODRIGUES 
DA MOTA, 

JOÃO PAULO PINTO FONSECA,

CLARISSA DE OLIVEIRA MIGLIORANZA, 

CAUÊ AYRES TEIXEIRA,

DANIELA DI CREDDO MAXIMO, 

PAULO DE OLIVEIRA PIEDADE VIDIGAL,

JOANA DE CARVALHO ALVES, 

RUI DOLABELLA PEREIRA,

KARLA DOS SANTOS MACIEL, 

LEONARDO HADDAD YUNES,

MARIA BEATRIZ SAMPAIO MOREIRA DE ALMEIDA PRADO, 

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Nossa Senhora do Ó. 

- -
- 

Nossa Senho

INTERDIÇÃO de HELENA MAGYARI PAPP -
-

CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. Ana Papp Silva
a da lei. - 

 

5ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro. EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO 
Edital de 1º e 2º Leilão ELSON DA ROCHA BATISTA 

-
-

trâmite pela 5ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo/SP
ALDENIR NILDA PUCCA -  
Nos termos do , FAZ SABER  l através do 

-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br),   
1. DESCRIÇÃO DO BEM: asolina, ano e 

-
 

2. AVALIAÇÃO: R$ 7.472,00 (JULHO/2016 - Conforme fl. 514 dos autos). 
3. ÔNUS: 

 
4. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 14.107,17 (MARÇO/2017). 
5. VISITAÇÃO:  

 
6. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão começa em 07/11/2017, às 13h05min, e termina em 10/11/2017, às 

13h05min e; 2º Leilão começa em 10/11/2017, às 13h06min, e termina em 30/11/2017, às 
13h05min. 

7. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – 
. DÚVIDAS E 

ESCLARECIMENTOS: tramitando a 
da, pelo 

-  
ELSON DA ROCHA BATISTA,  e demais 

interessados INTIMADOS 

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

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

Os dados são da nova pesquisa da 
Booking.com para Empresas, líder 
mundial em conectar viajantes de 

negócios com uma variedade de lugares 
incríveis para se hospedar. A empresa ouviu 
mais de 17.000 profissionais em 24 países.

Um terço dos profissionais brasileiros 
(27%) sentem que seu horário de traba-
lho e lazer são muito interligados. Não é 
surpresa dizer que, independentemente 
do mercado, os profissionais tentam tirar 
o máximo proveito de um destino ao viajar 
a trabalho. Três quartos (73%) dos brasi-
leiros estenderam uma viagem de negócios 
em algumas horas ou dias para aproveitar 
a cidade. No geral, 46% dos profissionais 
no Brasil valorizam essa capacidade de 
mesclar viagens de negócios com lazer 
em relação a benefícios mais tradicionais 
oferecidos pelo seu empregador.

Então, o que impulsiona os profissionais 
a combinar uma viagem de negócios com 
lazer? Os dois fatores principais têm base 
no destino em si – 74% dos brasileiros 
querem explorar uma cidade que ainda 
não visitaram, e 35% querem passar mais 
tempo no lugar favorito. Para aqueles que 
estendem suas viagens de negócios para 
ter um período de lazer, a maioria faz isso 
por 24 horas (41%), seguido por 2 a 3 dias 
(23%) e por algumas horas (32%).

A pesquisa também mostrou que 70% 
dos funcionários dizem que tirar tempo 

Ter oportunidades de viajar a trabalho é algo cada vez 

mais valorizado pelos profissionais.

Mercado de trabalho pode se 
beneficiar de profissionais que 
reiniciam carreira em busca de 
sonho ou após onda de demissões.

Em busca de realização, muitas 
pessoas têm largado carreiras con-
solidadas para investir em outros 
rumos. O recomeço com um novo 
curso faz necessária a volta à fase 
de estágios, o que traz benefícios 
às empresas. Daniela Misorelli, 
CEO da plataforma de recruta-
mento de estudantes Estagiários 
Online, aponta cinco razões para 
apostar no estagiário mais velho:

1. Muita experiência - A atua-
ção anterior em outros trabalhos 
proporciona ao estagiário conhecimentos que 
podem ser reaplicados e até calhar de ser a 
peça que faltava no quebra-cabeça de uma 
companhia, com sua experiência e habilidades;

2. Motivação para dar e vender - Se o pro-
fissional abdicou de uma carreira para ir atrás 

de trabalho para viajar mais

Sh
ut

te
rs

to
ck

para viagens de lazer oferece a eles maior 
satisfação profissional. Além disso, para a 
maioria (75%), as viagens de lazer ajudam 
a administrar melhor o stress e a pressão 
do trabalho. 

Ripsy Bandourian, diretor sênior de 
desenvolvimento de produto, da Booking.
com para Empresas comenta: “Ter opor-
tunidades de viajar a trabalho é algo cada 

vez mais valorizado pelos profissionais, 
liderado pela geração dos millennials. 
Além disso, mais do que nunca, os pro-
fissionais que viajam querem maximizar 
o tempo que passam em um destino de 
negócios tanto para trabalho quanto 
para lazer. 

Fonte e mais infotrmações: (http://www.
booking.com).

determinados a fazer a diferença 
tanto na própria vida quanto na da 
família. “Não há idade para iniciar ou 
retomar os estudos, basta a vontade 
de adquirir novos conhecimentos 
e a dedicação”, comenta a CEO do 
Estagiários Online;

4. Aprendizados da maturidade 
- Com mais vivência, o estagiário 
mais velho já passou por situações 
em que aprendeu o peso das esco-
lhas e das consequências de seus 
atos. Ele pondera mais antes de 
agir, não se envolve em conflitos à 
toa e é, ainda, uma boa influência 
para os colegas;

5. Benefícios da diversidade - A 
troca de experiências suscitada pelo convívio 
entre diferentes gerações soma à equipe e à 
empresa. O diálogo fica mais rico com a diver-
sidade de opiniões e, assim, pode-se chegar a 
melhores soluções e resultados.

Fonte: www.estagiariosonline.com.br

de fazer o que gosta é sinal de que ele estará 
empolgado nessa missão. Ele realizará, então, 
as tarefas com muita satisfação e disposição;

3. Dedicação e vontade de crescer - Há ainda 
aqueles que só tiveram a oportunidade de come-
çar uma formação superior mais tarde, e que estão 
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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:

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ANTONIO MENDES DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi s-
são operador de máquinas, nascido em Iguaí - BA, no dia 25/02/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Mendes da Silva e de 
Maria de Lourdes de Jesus Santos. A pretendente: NÚBIA PIRES FRANÇA, estado 
civil solteira, profi ssão copeira, nascida em Ibicuí - BA, no dia 25/04/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dermeval França e de Maria 
da Glória Pires França.

O pretendente: JOÃO NUNES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão ad-
ministrador, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 30/05/1961, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jeronimo Nunes 
da Silva e de Ernestina Floretino da Silva. A pretendente: ROSIMEIRE OLIVEIRA 
BARROS, estado civil divorciada, profissão servidora pública municipal, nascida 
nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 24/04/1968, residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Alves de Barros e de Raquel 
Oliveira Barros.

O pretendente: JOSÉ CLEUDES DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
chapeiro, nascido em Acaraú - CE, no dia 18/12/1968, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ferino de Freitas e de Maria Nilce de Freitas. 
A pretendente: ÂNGELA MARIA BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são faxineira, nascida em Limoeiro - PE, no dia 12/08/1965, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maximiano Bezerra da Silva e de Inacia 
Maria da Conceição.

O pretendente: MOHAMAD ZAWAR KESIBI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido na Síria - naturalizado brasileiro, no dia 20/06/1971, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ibrahim Kesibi e de Nadra Kesibi. A pretendente: TAÍS 
VIEIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Brasililândia- 
SP, no dia 16/01/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Paulo Alves e de Adaisa Gomes Vieira Alves.

O pretendente: ANDERSON KHAE PEREIRA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de produção, nascido nesta Capital, Nossa senhora do Ó - SP, no dia 15/12/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anderson Rodrigo 
Sampaio de Jesus e de Leonilda Pereira de Melo. A pretendente: REBECA MARTINS 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 
03/05/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo 
Gonçalves da Silva e de Ana Paula Martins.

O pretendente: ANDERSON KAIO DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro mecânico, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 24/05/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miranaldo dos Santos e de Luzia 
Felix de Souza Santos. A pretendente: TAÍSA CHOI BUSTAMANTE, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 11/06/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidnei Ribeiro Bustamante e de 
Ja Yung Choi Bustamante.

O pretendente: EVERTON NEVES GUASSU, estado civil solteiro, profi ssão funileiro, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 11/03/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Guassu e de Antonia Aparecida Campos Neves. A 
pretendente: FLÁVIA ANDREA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 27/09/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Edgar Rodrigues de Almeida e de Vera 
Lucia Evangelista de Almeida.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO VALENTE GOUVEIA JUNIOR, estado civil divor-
ciado, profi ssão motofretista, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/03/1965, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Augusto Valente Gouveia e de 
Omara Sandoli Gouveia. A pretendente: JULIANA CERQUEIRA DE BRITO, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi scal, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 02/06/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Cerqueira de 
Brito e de Juranice Maria de Brito.

O pretendente: RICARDO MENDES NUNES DA SILVA, profi ssão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/05/1969, residente e domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho 
de José Nunes da Silva e de Maria Eunice Mendes da Silva. A pretendente: PRISCILA 
MOULIN ENDO MENDES, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 10/02/1989, residente e 
domiciliada no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Eliseu Moulin Mendes 
e de Simone Endo Mendes.

O pretendente: MOIZES JOSE DE FREITAS JUNIOR, profi ssão: gráfi co, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 07/10/1988, 
residente e domiciliado na Vila Olinda, São Paulo, SP, fi lho de Moizes Jose de Freitas 
e de Nara Carvalho de Freitas. A pretendente: BRUNA DA SILVA VERONA, profi ssão: 
consultora jurídica, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, 
data-nascimento: 15/10/1992, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Ciderley Verona e de Solange Florisbela da Silva Verona.

O pretendente: MATHEUS SILVA DA ROCHA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 04/04/1997, residente e 
domiciliado no Sítio da Figueira, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Candido da Rocha e de 
Cicera da Silva. A pretendente: BRUNA PROIETE DE SOUZA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
26/12/1994, residente e domiciliada no Sítio da Figueira, São Paulo, SP, fi lha de Jorge 
Esterfeson de Souza e de Ana Maria Proiete de Souza.

O pretendente: SISLON FONSECA DA SILVA, profi ssão: coferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 26/03/1989, 
residente e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Luiz da 
Silva e de Rozilene Guedes Fonseca da Silva. A pretendente: FERNANDA VIEIRA 
BARBOSA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/02/1991, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo, 
SP, fi lha de Samuel Pereira Barbosa e de Ivonete de Fatima Vieira.

O pretendente: RUBENS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Mata Grande, AL, data-nascimento: 16/09/1969, residente 
e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de José Sebastião de Oliveira e de 
Eva Maria de Oliveira. A pretendente: MARIA ROZANGELA DE ARAÚJO, profi ssão: 
cuidadora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Delmiro Gouveia, AL, data-
nascimento: 16/08/1970, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
João Correia de Araújo e de Maria Helena Silva.

O pretendente: JOEDISON INÁCIO DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Colônia Leopoldina, AL, data-nascimento: 28/05/1981, 
residente e domiciliado na Vila Rosa Molla, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Inácio da 
Silva e de Maria José de Lima. A pretendente: DIONETE RODRIGUES VERÍSSIMO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Campina Grande, PB, data-
nascimento: 23/03/1981, residente e domiciliada na Vila Rosa Molla, São Paulo, SP, 
fi lha de Noberto Veríssimo da Silva e de Maria das Neves Rodrigues Veríssimo.

O pretendente: PEDRO IVO BORTOLIN, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1991, residente e domiciliado 
no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Bortolin e de Sonia de Fatima 
Cortês Bortolin. A pretendente: MAITÊ FUMAGALLI DIAS, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1989, residente 
e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Dias e de Cleide Fumagalli.

O pretendente: EDUARDO PERRONI CLARO, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 19/07/1987, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Claro e de 
Gislaine Perroni Claro. A pretendente: TALITA DE GODOI ROMAGNOLI, profi ssão: 
contadora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 15/07/1988, residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, SP, 
fi lha de Nilson Soler Romagnoli e de Sonia Maria Franco de Godoi Romagnoli.

O pretendente: BRUNO PIPEK, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
no Ibirapuera, São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1989, residente e domiciliado na 
Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Pipek e de Ilana Kaufman Pipek. 
A pretendente: JOYCE COSTA JAFA, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 10/07/1984, residente 
e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Edson Jafa e de Marcia 
Aparecida Costa Jafa.

O pretendente: CLAUDIO CACERES MARQUES, profi ssão:, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 17/12/1970, residente 
e domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Marques e de Mercedes 
Caceres Marques. A pretendente: ROSÂNGELA DUARTE, profi ssão:, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Londrina, PR, data-nascimento: 10/10/1967, residente e 
domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lha de José Haylton Silveira Duarte e de 
Zulmira Pianta Duarte.

O pretendente: RAFAEL SELVA ADDESSO, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 16/06/1987, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Ernesto Antonio Addesso 
e de Nadia Selva. A pretendente: PÂMELA PIZANI TONON, profi ssão: compradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 18/09/1988, 
residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Heraldo Tonon e de 
Solangela Monteiro Pizani Tonon.

O pretendente: CAIO JOÃO DA SILVA, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Agrestina, PE, data-nascimento: 22/04/1988, residente e domiciliado 
no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, fi lho de João José da Silva e de Amara Irene 
Conceição Silva. A pretendente: GEANE CAVALCANTE SOARES DA SILVA, profi ssão: 
assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, 
SP, data-nascimento: 12/08/1986, residente e domiciliada no Jardim Guairaca, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdeci Cavalcante da Silva e de Iliete Aparecida Soares da Silva.

O pretendente: ROBERTO FIRMO JUNIOR, profi ssão: arquiteto e urbanista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 14/01/1980, residente 
e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Firmo e de Neuza do 
Prado Firmo. A pretendente: LIGIA DE MAIO FERNANDES BRAGA, profi ssão: dentista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1979, 
residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Augusto de 
Oliveira Fernandes Braga e de Angela de Maio Fernandes Braga.

O pretendente: IVAN PEREIRA, profi ssão: programador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 09/03/1989, residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Ana Profetiza Pereira. A pretendente: 
LUCAS DE PAULA CAVALCANTI SANTOS, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1992, residente 
e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos dos Santos e de Maria 
Aparecida de Paula Cavalcanti Santos.

O pretendente: BRUNO DANIEL BESERRA, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 18/03/1988, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Francisco De Assis Rocha 
Beserra e de Maria Niuva Barboza Beserra. A pretendente: JÉSSICA DOS SANTOS 
SILVA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 31/03/1991, residente e domiciliada na Vila 
Ivg, São Paulo, SP, fi lha de Osmario Oliveira da Silva e de Marlene dos Santos Silva.

O pretendente: JOÃO SABINO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: analista de crédito, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
19/01/1968, residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de João 
Sabino da Silva e de Aparecida Soares de Lima Silva. A pretendente: VIVIAM 
APARECIDA SANT’ANA MARTINHO, profi ssão: assistente comercial, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 22/01/1981, 
residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de José Manuel Martinho 
e de Doraci Sant’Ana Martinho.

O pretendente: ANDRÉ ROMÃO QUINHONEIRO, profi ssão: analista de suporte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
28/06/1983, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Lourival 
Quinhoneiro e de Maria Albina Romão Quinhoneiro. A pretendente: VANESSA SCALI, 
profi ssão: coordenadora administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 08/04/1987, residente e domiciliada na 
Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Celso Scali e de Maria de Lourdes da 
Silveira Scali.

O pretendente: JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA, profi ssão:, estado civil: viúvo, naturalidade: 
em Barbalha, CE, data-nascimento: 21/10/1963, residente e domiciliado na Vila Bela, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Vieira e de Margarida dos Santos Vieira. A pretendente: 
MARLENE SILVA DO NASCIMENTO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Tarauacá, AC, data-nascimento: 04/04/1966, residente e domiciliada 
na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Valmerina Silva do Nascimento.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA JÚNIOR, profi ssão: policial militar, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 
10/09/1987, residente e domiciliado na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Carlos de Almeida e de Maria Macedo Costa de Almeida. A pretendente: JÉSSICA 
BERNARDO DE LIMA, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1990, residente e domiciliada na Vila 
Ivg, São Paulo, SP, fi lha de Jeferson Bernardo de Lima e de Andreia Maria Cesar 
Bernardo de Lima.

O pretendente: THIAGO BARIONI AARÃO, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 09/07/1986, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Pereira Santos 
Aarão e de Elisabete Aparecida Montagneri. A pretendente: CHRISTIANE DESIDÉRIO 
MARINS, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/10/1987, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Marins e de Ivany Desidério Marins.

O pretendente: ROGER CARVALHO DE ALMEIDA, profi ssão: gerente de eventos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1992, 
residente e domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Jose de Almeida e 
de Elaine Aparecida Bernardo. A pretendente: MARIANA GRACIANO REIS MIRANDA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, 
SP, data-nascimento: 05/09/1993, residente e domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo, SP, 
fi lha de José Carlos Reis Miranda e de Ana Graciano Reis Miranda.

O pretendente: DANILO MARIO DA FONSECA, profi ssão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1988, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Alves da Fonseca e de 
Celia Aparecida Mario. A pretendente: JÉSSICA CORREA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1986, residente e 
domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Walter Donizetti Corrêa e de Maria 
Edimar da Rocha Corrêa.

O pretendente: ANDRÉ DA ROSA NEVES, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Nova Iguaçu, RJ, data-nascimento: 09/09/1977, residente e 
domiciliado na Vila dos Minérios, São Paulo, SP, fi lho de Almir Rodrigues Neves e de 
Maria da Rosa Neves. A pretendente: MONIQUE BATISTA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: viúva, naturalidade: em Nova Iguaçu, RJ, data-nascimento: 13/04/1986, 
residente e domiciliada na Vila dos Minérios, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Pinto da Silva 
e de Betânia de Lima da Silva.

O pretendente: CEZAR DE ARAUJO, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 31/05/1971, residente 
e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Maria Marli de Araujo. 
A pretendente: CLAUDIA DIAS DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
25/03/1971, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de 
Adauto Geraldo da Silva e de Ondina Dias da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS TAVARES JUNIOR, profi ssão: analista de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/05/1987, residente e domiciliado na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos 
Tavares e de Lindaura Gonçalves da Silva Tavares. A pretendente: SARA SOARES 
DOS SANTOS, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 05/02/1988, residente e domiciliada na Vila Ivg, São Paulo, SP, 
fi lha de Jeronimo Soares Santos e de Maria Candóia dos Santos.

O pretendente: NATHAN TUBINO RAMOS DE OLIVEIRA, profi ssão: cozinheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1990, residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Ramos de Oliveira 
e de Simone Ramos Nogueira de Oliveira. A pretendente: TATIANA CATHARINA 
TORRES, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do 
Sul, SP, data-nascimento: 06/10/1991, residente e domiciliada no Parque São Lucas, 
São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Torres e de Maria Isabel Torres.

O pretendente: FERNANDO DE JESUS SOARES, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 28/03/1965, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus e de 
Evanir de Araujo de Jesus. A pretendente: FABIANA MARIA DA SILVA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Sertânia, PE, data-nascimento: 
20/01/1985, residente e domiciliada na Vila Tolstoi, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo 
Alexandre da Silva e de Maria do Socorro Feitosa da Silva.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: THIAGO VINÍCIUS ANDRADE, profissão: instalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 01/03/1992, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, filho de Paulo Antônio 
Andrade e de Vera Lúcia Domenes Peixinho Andrade. A pretendente: RAYNARA 
ROBERTA MOTA DUARTE, profissão: assistente financeiro, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1997, residente e 
domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, filha de Carlos Duarte Souto e de Márcia 
Mota Duarte.

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA GALDEANO, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 31/10/1983, 
residente e domiciliado na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Lopes 
Galdeano e de Zilda dos Reis Ferreira Galdeano. A pretendente: KELLY CRISTINA 
ALVES CORDEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 19/05/1980, residente e domiciliada na Vila 
Graciosa, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Alves Cordeiro e de Maria Aparecida da 
Silva Cordeiro.

O pretendente: DIOGO RODRIGUES VIANA, profi ssão: instalador e montador A, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1987, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Jair Rodrigues Viana e de 
Maria do Carmo Viana. A pretendente: JAQUELINE ROCHA DE ALMEIDA, profi ssão: 
assistente de clubes, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 21/02/1992, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha 
de Moysés Baptista de Almeida e de Claudete Rocha de Almeida.

O pretendente: RICARDO DE CARVALHO SANTOS PEREIRA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-
nascimento: 21/06/1994, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho 
de Alberto Carlos dos Santos Pereira e de Maria do Socorro de Carvalho. A pretendente: 
MONIQUE PAULA SILVA E SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Belém, PA, data-nascimento: 01/03/1995, residente e domiciliada na 
Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Marcio Cunha da Silva e de Maria Nadir 
Oliveira da Silva.

O pretendente: LEANDRO FERREIRA ROCHA, profi ssão: web designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/08/1991, residente e 
domiciliado na Vila São Domingos, São Paulo, SP, fi lho de Emiliano Dias da Rocha e de 
Belita Dias da Rocha. A pretendente: LUANA LUCAS COSTA, profi ssão: fi sioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1992, 
residente e domiciliada na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lha de Rosangela Lucas 
Costa.

O pretendente: JEFERSON VIEIRA DE JESUS, profi ssão: educador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 13/10/1985, 
residente e domiciliado na Vila Rosa Molla, São Paulo, SP, fi lho de Valdemy Vieira de 
Jesus. A pretendente: ERIKA SILVA SENA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 10/04/1987, 
residente e domiciliada na Vila Rosa Molla, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Rufi no de Sena 
e de Maria das Neves Pedro da Silva Sena.

O pretendente: BORES JOSÉ BORREIHO, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 29/04/1952, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Vitor Borreiho e de Rosa 
Cartabiano Borreiho. A pretendente: MONICA SANDOVAL, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 27/12/1971, 
residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Victor Sandoval Guzman 
e de Francisca de Fatima Sandoval.

O pretendente: DEJAIR GARCIA DE LIMA, profi ssão: bancário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Poá, SP, data-nascimento: 26/01/1968, residente e domiciliado na Vila 
Oratório, São Paulo, SP, fi lho de José Garcia de Lima e de Maria Apparecida Andreotti 
de Lima. A pretendente: ANA PAULA BAUMHAKL, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1972, residente 
e domiciliada na Vila Oratório, São Paulo, SP, fi lha de Josef Baumhakl e de Leda 
Aparecida Antonio Baumhakl.

O pretendente: DANILO ALVES DIAS COLLADO, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
08/04/1988, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, filho de José 
Francisco Dias Collado e de Cleusa Maria Alves Collado. A pretendente: IRIS 
FERREIRA DA SILVA, profissão: assessora executiva, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1991, residente e 
domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, filha de Ivo Ferreira da Silva e de Vera 
Lucia Rodrigues da Silva.

O pretendente: JEFFERSON ZUMELLI MONTEIRO, profi ssão: agente de atendimento 
II, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
19/08/1985, residente e domiciliado na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lho de Carlos 
Alberto Zumelli Monteiro e de Ana Lucia Barbosa Ramos da Silva Monteiro. A 
pretendente: EMILIA CELESTINO DOS SANTOS, profi ssão: esteticista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 23/08/1988, 
residente e domiciliada na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lha de Genivaldo Celestino 
Dos Santos e de Teresa Filomena da Silva Santos.

O pretendente: HENRIQUE SCOTTO DI SANTILLO AMARAL, profi ssão: corretor 
de locação, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/12/1994, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Luiz 
Carlos do Amaral e de Conceição Scotto Di Santillo Amaral. A pretendente: NICOLE 
MAZZOCCO DE ARAUJO, profi ssão: estagiária de arquitetura, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1992, residente e domiciliada 
em São Bernardo do Campo, SP, fi lha de Assuelio Gomes de Araujo e de Luciana 
Mazzocco de Araujo.

O pretendente: ALEXANDRE ALVES NASCIMENTO, profi ssão: técnico eletrônico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 04/04/1995, 
residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, fi lho de Arnaldo Carvalho 
Nascimento e de Maria Augusta Alves Nascimento. A pretendente: PRISCILA GOMES 
RAYMUNDO, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/02/1986, residente e domiciliada na Vila Lucia, São Paulo, SP, 
fi lha de Milton Raymundo e de Vera Marina Gomes Raymundo.

O pretendente: ISMAEL RAUAN SILVA SANTOS, profi ssão: monitor de informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Capela do Socorro, SP, data-
nascimento: 09/03/1993, residente e domiciliado em Mauá, SP, fi lho de Ismael 
Ribeiro dos Santos e de Edinalva Evangelista da Silva Santos. A pretendente: 
ILMA RAYANE PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: atendente de balcão, estado 
civil: solteira, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 30/12/1991, 
residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de Gabriel Ribeiro dos 
Santos e de Mirian Pereira dos Santos.

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

Empresas & Negócios

O pretendente: FABIANO RICARDO FAEDO NABUCO DE ABREU, estado civil 
divorciado, profi ssão bacharel em direito, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 
02/05/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Huáscar 
de Abreu Filho e de Maria Auxiliadora Faedo Nabuco de Abreu. A pretendente: VANES-
SA GOMES RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão analista de trade mkt, nascida 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 07/02/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Deusdete Ribeiro Silva e de Elisabete Gomes Ribeiro.

O pretendente: ALEXANDRE APARECIDO VALENTIM, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em eletroeletrônica, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 26/09/1982, resi-
dente e domiciliado em Pirituba, nesta Capital - SP, fi lho de Manoel Valentim Filho e de 
Maria de Lourdes Macedo Valentim. A pretendente: PRISCILLA TOZETTO, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital - SP, no dia 06/07/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eolivo Tozetto e de Celia Maria 
de Oliveira Tozetto. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no Cartório de 
Residência do contraente.

O pretendente: LUCAS DIEB ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão escrevente téc-
nico judiciário, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 20/04/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eliseu Dieb Araujo e de Iara Navas 
Trenado Dieb Araujo. A pretendente:CLARIANA REGINA DE AZEVEDO MEDEIROS, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 
30/09/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos 
Medeiros e de Clelia Regina de Azevedo Medeiros.

O pretendente: THIAGO NASCIMENTO LEAL, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Cerueira Cesar - SP, no dia 24/11/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adão Barbosa Leal e de Marianildes 
Nascimento Leal. A pretendente: KAMILA GOES SANTANA, estado civil solteira, pro-
fi ssão assistente de grupos, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 21/07/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dario Pinto de Santana 
e de Sônia Goes da Silva.

O pretendente: CLEYTON LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de logística, nascido em Petrolina - PE, no dia 09/08/1990, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaime Alves dos Santos e de Anelita 
da Conceição Lopes dos Santos. A pretendente: SARAH HELENNA BATISTA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no 
dia 13/08/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson 
Geronimo da Silva e de Keila Batista da Silva e Silva.

O pretendente: FERNANDO PINHEIRO CORDEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em São Bento da Una - PE, no dia 14/02/1980, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio da Costa Cordeiro e de Maria 
das Neves Pinnheiro Cordeiro. A pretendente: DÉBORA CORDEIRO RODRIGUES, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Belo Jardim (São Bento do 
Una) - PE, no dia 13/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Adelson de Almeida Rodrigues e de Alba Valeria Araujo Cordeiro.

O pretendente: LAELSO ANSELMO DA SILVA, estado civil dirvociado, profi ssão 
guarda civil metropolitano, nascido em Jandinópolis - PR, no dia 01/05/1966, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Anselmo da Silva e de Abgail 
Aparecida da Silva. A pretendente: JOSICLEIDE BARBOSA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente social, nascida em Sapé - PB, no dia 16/01/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Antonio de Souza e de 
Irenice Barbosa de Souza.

O pretendente: RENATO MENEGUINI DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
serralheiro, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 13/11/1978, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Clovis Joaquim dos Santos e de Maria 
Aparecida Meneguini dos Santos. A pretendente: VALQUIRIA DOS SANTOS CORRÊA, 
estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas nascida nesta Capital, Barra Funda 
- SP, no dia 07/03/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Domingos Pires Corrêa e de Josina Menezes dos Santos.

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

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

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: RICARDO JAI SARUÉ KLÜGER, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1989, residente e domici-
liado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Milton Klüger e de Lilian Sarué Klüger. A 
pretendente: ILANA SHAVITT, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1991, residente e domiciliada na Vila Madalena, 
São Paulo, SP, fi lha de Daniel Benjamin Shavitt e de Roseli Gedanke Shavitt.

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)
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