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“Todos nós, em cada 
ano, somos uma 
pessoa diferente. Eu 
não creio que sejamos 
a mesma pessoa 
durante toda a nossa 
vida”.
Steven Spielberg (1946)
Cineasta norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: -1,05% Pontos: 
72.165,63 Máxima de +0,12% 
: 73.019 pontos Mínima de 
-1,39% : 71.920 pontos Volume: 
9,14 bilhões Variação em 2017: 
19,82% Variação no mês: -2,88% 
Dow Jones: -0,11% (18h33)  
Pontos: 23.435,22 Nasdaq: 
+0,1% (18h33)  Pontos: 6.756,71 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2781 Venda: R$ 3,2786 
Variação: +0,59% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 3,45 
Variação: +0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2655 Venda: R$ 
3,2661 Variação: +0,45% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2430 
Venda: R$ 3,4200 Variação: 
+0,5% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,28% ao 
ano. - Capital de giro, 11,02% ao ano. 
- Hot money, 1,16% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US4 1.274,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,03% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,200 
Variação: -0,6%.

Cotação: R$ 3,2850 Variação: 
+0,77% - Euro (18h33)  Compra: 
US$ 1,1666   Venda: US$ 1,1667   
Variação: +0,21% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8210 Venda: R$ 
3,8230 Variação: +0,74% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7430 Ven-
da: R$ 3,9670 Variação: +0,43%.

Ibovespa Futuro: -0,87% Pontos: 
72.750 Máxima (pontos): 73.490 
Mínima (pontos): 72.300. Global 
40 Cotação: 923,448 centavos 
de dólar Variação: -0,54%.

Após passarem quatro 
dias nos Estados na 
semana passada por 

conta do feriado do Dia 
de Finados, os deputados 
federais terão mais dez dias 
seguidos de folga a partir 
deste sábado (11). Isso por-
que o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, não marcou 
sessões de votações no ple-
nário da Casa durante toda 
a próxima semana, em razão 
do feriado da Proclamação 
da República, comemorado 
na quarta-feira (15).

Maia deu folga aos parla-
mentares mesmo em meio à 
retomada das negociações 
para votação da reforma da 
Previdência e com pelo me-

Em meio à discussão sobre 
Previdência, deputados
têm ‘superfolga’ de 10 dias

nos oito medidas provisórias 
(MPs) próximas de perderem 
a validade. A maioria dessas 
MPs caducam no próximo 
dia 28 e ainda precisa passar 
pelos plenários da Câmara e 
do Senado. Com esse calen-
dário previsto, as duas casas 
legislativas terão pouco mais 
de uma semana para votar 
todas essas propostas. 

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, porém, já 
afi rmou que só pautará no 
plenário as MPs que chegarem 
com pelo menos 15 dias de an-
tecedência do prazo de valida-
de. Caso o peemedebista não 
mude de posição, a votação 
das oito MPs é inviável. Entre 
as medidas ameaçadas estão 

as que alteram regras do setor 
de mineração e a que permite 
renegociação de débitos de 
produtores com o Funrural 
e que reduz a alíquota dessa 
contribuição social a partir de 
janeiro de 2018. 

Maia afi rmou que a semana 
sem votações não passará má 
impressão para sociedade. 
“A gente está votando de 
segunda a sexta. Temos uma 
pauta importante. (...) Infeliz-
mente o feriado é na quarta-
-feira. Acho que trabalhar de 
segunda a sexta na última 
semana e não fazer um gasto 
desnecessário na próxima, 
mobilizar a base para chegar 
aqui segunda-feira à tarde e 
ir embora terça-feira na hora 

Maia deu folga aos parlamentares mesmo em meio à retomada das negociações

para votação da reforma da Previdência.

do almoço, é um custo maior 
para o Brasil”, justifi cou o 
presidente da Câmara.

Vice-líder do DEM na Câ-
mara, o deputado Pauderney 

Avelino (AM) ressaltou que 
os dias sem sessão não signi-
fi cam que os parlamentares 
não estarão trabalhando. 
Segundo ele, muitos estarão 

em Brasília ‘articulando’. 
“Segunda-feira (13) estarei 
aqui. Não tem sessão, mas 
tem articulação”, afi rmou à 
reportagem (AE).

Febre amarela
A Secretaria Estadual de Saúde 

anunciou o fechamento do Parque 
Ecológico do Tietê, na zona leste, 
após encontrar no local um macaco 
morto, diagnosticado com febre 
amarela. Com a descoberta do novo 
caso, o Ministério da Saúde enviará 
mais 2,8 milhões de doses da vacina 
contra a doença para capital pau-
lista nos próximos dias. Segundo 
a prefeitura, 750 mil paulistanos 
já foram imunizados.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse que ainda 
está faltando esclarecimento 
sobre a reforma da Previdên-
cia, “principalmente por parte 
do governo”. E que a emenda 
constitucional que altera as 
regras de acesso ao benefício da 
aposentadoria avançará depois 
que as pessoas tiverem a infor-
mação correta sobre o tema.

“As pessoas, às vezes, tratam 
a Previdência como se fosse 
um palavrão, mas quando você 
pergunta ‘por que você está 
contra a Previdência?’, muitos 
não sabem direito nem qual é o 
mérito do que está colocado na 
emenda constitucional”. 

“As pessoas são contra a 
Previdência sem saber que o 
sistema previdenciário bra-
sileiro tira dos mais pobres e 
entrega para os que ganham 
mais. Quem se aposenta com 
menos idade é quem ganha 
mais”, disse Maia. Ele espera 
que - a partir da apresentação 
do novo texto da reforma pelo 
relator Arthur Maia (PPS-BA) 
- os deputados possam avaliar 
se têm condições de votar ou 
não a proposta ainda este ano.

“Quando as pessoas começa-
rem a ter a informação correta 
do que signifi ca a reforma da 
Previdência eu acho que a 

Maia: a reforma avançará 

depois que a população tiver 

informação correta

sobre o tema.

Após mais uma rodada de 
negociações sobre o acordo 
comercial entre o Mercosul e 
União Europeia, chanceleres 
e o vice-presidente da Comis-
são Europeia, Jyrki Katainen, 
demostraram otimismo com a 
conclusão do acordo ainda este 
ano. O ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes, 
disse ter a expectativa de que 
essa tenha sido uma das últimas 
rodadas antes da fi nalização 
das negociações “Esperamos 
a conclusão desse acordo até 
o fi nal deste ano”, disse. 

A proposta apresentada à 
União Europeia inclui regras 
para as trocas de bens que 
criam um quadro jurídico fa-
vorável ao intercâmbio entre 
os países. O vice-presidente 
da Comissão Europeia, Jyrki 

Vice-presidente da Comissão 

Europeia, Jyrki Katainen.

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Jo
sé

 C
ru

z/
A

B
r

A entrada em vigor da refor-
ma trabalhista, neste sábado 
(11), representa  “a maior mu-
dança na legislação do trabalho 
do Brasil desde 1943, quando 
foi publicada a CLT”, na opinião 
da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan). Em nota, a instituição 
afi rma que o Brasil, “depois 
de mais de sete décadas”, se 
equipara a outros países que 
têm leis trabalhistas “seguras, 
mas fl exíveis”.

O tom comemorativo foi 
o mesmo exibido por outras 
entidades empresariais. No 
entender da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
representa “o almejado avanço 
na construção de relações do 
trabalho modernas e alinhadas 
com a economia do século XXI”. 
Já o presidente da Fiesp, Paulo 
Skaff, disse que a modernização 

Presidente da Fiesp,

Paulo Skaf.

Seis meses depois da última 
avaliação, a agência de classi-
fi cação de risco Fitch Ratings 
manteve a nota de crédito do 
Brasil em moeda estrangeira 
em BB, e sua perspectiva, 
negativa. O país permanece 
dois degraus abaixo do grau de 
investimento (garantia de que 
o país não corre risco de dar 
calote). A perspectiva negativa 
signifi ca que o país pode ter 
a nota rebaixada a qualquer 
momento antes da próxima 
reavaliação. 

De acordo com a Fitch, 
existem diversos fatores que 
justifi cam a preocupação com 
a situação fi scal do país. A 
agência citou a debilidade es-
trutural nas fi nanças públicas, 
o alto endividamento do gover-
no, as fracas perspectivas de 
crescimento e os indicadores 
de governança mais fracos do 
que em países emergentes se-

Agências de rating têm a função de ser conservadoras.

Se não houver 
convergência,
FHC apoiará Tasso 

São Paulo - O ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
divulgou uma mensagem em 
seu Facebook na qual afi rma 
que apoiará o nome do senador 
Tasso Jereissati à presidência 
do PSDB, caso o partido não 
encontre uma convergência até 
sua convenção, marcada para 
o dia 9 de dezembro. 

“Se porventura tal conver-
gência não se concretizar, o 
que porá em risco as chances 
do PSDB, já disse que apoiarei 
a candidatura do senador Tasso 
Jereissati à presidência do par-
tido”, escreveu. O ex-presidente 
acrescentou, porém, que não 
faz ressalvas à eventual candi-
datura do governador de Goiás, 
Marconi Perillo, “a quem respei-
to por sua fi delidade ao PSDB 
e pelo bom governo que faz”.

O tucano disse, ainda, que 
espera que o novo presidente 
interino do partido, o ex-go-
vernador e Alberto Goldman, 
“crie condições para que líderes 
experientes e respeitados, como 
o governadorAlckmin, assumam 
posição central no partido”. Gol-
dman assumiu interinamente o 
comando da sigla por indicação 
do senador Aécio Neves. A jus-
tifi cativa do mineiro para a saída 
de Tasso foi garantir “isonomia” 
na disputa pelo comando do 
partido. Além de Tasso, Perillo, 
aliado de Aécio, também pleiteia 
a vaga (AE). 
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Porto Alegre - Com a retomada das discus-
sões sobre a reforma da Previdência, o governo 
vai lançar uma “campanha de esclarecimento 
nacional” sobre a proposta, disse o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo ele, é 
muito importante convencer a sociedade da im-
portância da aprovação da reforma. O empenho 
do governo é para que a reforma seja aprovada 
ainda este ano, pelo menos na Câmara, nos dois 
turnos de votação necessários a uma mudança 
constitucional.

“Seria ótimo votar também no Senado este 
ano”, emendou Meirelles, reconhecendo porém 
que o calendário para isso é um fator de difi cul-
dade. O ministro fez questão de deixar claro que 
está confi ante nessa retomada das articulações. 
“Eu acredito na aprovação da reforma da Previ-
dência”, enfatizou.

Meirelles explicou que o governo está discu-
tindo “de forma objetiva e transparente” com o 
Congresso sobre a necessidade de aprovação da 
reforma da Previdência (AE).

Luis Macedo/Ag.Câmara

Entidades empresarias comemoram 
entrada em vigor da reforma trabalhista

reformas. “Temos que avançar 
na reforma tributária, da Previ-
dência e na mais necessária de 
todas, que é a reforma política. 
Somente por este caminho, 
romperemos o ciclo vicioso de 
crises que se retroalimentam”, 
concluiu.

Na avaliação da Firjan, as mu-
danças trazidas pela reforma 
trabalhista são imprescindíveis, 
particularmente neste momen-
to em que o país busca sair da 
pior recessão da sua história. 
“A reforma prestigia o diálogo 
e os acordos feitos diretamente 
entre empregadores e funcio-
nários, simplifi ca burocracias 
e regulamenta modelos de 
trabalho coerentes com a era 
digital. É um grande estímulo à 
competitividade das empresas, 
à manutenção dos empregos e 
à geração de novos postos de 
trabalho”, afi rma a nota (ABr).

das leis trabalhistas propiciará 
a criação de novos empregos, 
“com segurança jurídica para 
todos”. 

Skaf acentuou, em nota, que 
o Brasil está “maduro para viver 
uma nova forma de relação 
entre trabalhadores e empre-
gadores, que será positiva para 
todos”. Lembrou, contudo, 
que o país necessita de mais 

Acordo comercial entre Mercosul e UE 
será concluído ainda este ano

“O acordo se traduzirá em 
tarifas mais baixas para determi-
nados produtos da pauta comer-
cial e nos permitirá operar em 
torno de um conjunto de regras 
que regerá as relações entre 
UE e Mercosul, de forma que 
teremos um ambiente de negó-
cios mais facilitado viabilizado 
por meio da troca comercial 
mais sustentável entre as duas 
regiões”, disse Jyrki Katainen.

O ministro de Relações Ex-
teriores da Argentina, Jorge 
Faurie, disse que o processo 
de negociação com a UE está 
avançando e esse é o momento 
de acertar os enquadramentos 
possíveis para as negociações. 
Os chanceleres e Jyrki Katainen 
manifestaram a importância do 
acordo como uma medida con-
trária ao protecionismo (ABr).

Katainen, disse que o acordo 
com o Mercosul é de máxima 
importância pelas implicações 
comerciais e também políticas 
e traria benefícios ao comércio 
dos países envolvidos.

Rodrigo Maia: falta 
esclarecimento sobre a 
reforma da Previdência

gente vai conseguir avançar. O 
problema é que o tempo é curto, 
é muita informação para pouco 
tempo”, opinou o parlamentar.

Nesta semana do feriado de 
15 de novembro não haverá 
trabalho nas comissões, nem no 
plenário da Câmara. Na semana 
seguinte, Maia disse que deve 
pautar algumas MPs que estão 
com prazo de votação prestes 
a expirar, além de continuar a 
análise dos projetos do chamado 
pacote de segurança e discutir 
emendas constitucionais, entre 
elas, a que trata do alongamento 
do prazo dos estados para pa-
gamento de precatórios (ABr).

Fitch mantém nota de crédito com 
perspectiva negativa

melhantes. A agência também 
acrescentou o risco de instabi-
lidade política para a votação 
de reformas estruturais que, 
segundo ela, melhorariam as 
contas públicas, como as mu-
danças na Previdência Social. 

A Fitch, no entanto, informou 
que essas dificuldades são 
parcialmente compensadas 
pela diversidade econômica do 
Brasil e por instituições civis 
consolidadas. Ela informou 

esperar crescimento de 0,6% 
no PIB em 2017 e expansão 
média de 2,6% em 2018 e 
2019. O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, classifi cou 
de normal a decisão da Fitch. 
De acordo com ele, as agências 
de rating têm a função de ser 
conservadoras, e somente a 
aprovação da reforma da Pre-
vidência pode fazê-las mudar as 
previsões e basear-se em novos 
cenários (ABr).

Governo lançará campanha sobre Previdência



Mario Enzio (*)

Insegurança

Com tantas notícias 

sobre assuntos policiais 

temos a sensação 

de insegurança e 

impotência sobre as leis 

que não nos protegem. 

Em detalhes podem ser 
crimes motivados por 
simples desavenças, 

disputas e querelas das fra-
quezas das pessoas. Por mais 
que saibamos de como lidar 
emocionalmente com essas 
mazelas - essa doença da de-
sumanidade -, que acometem 
a razão e o bom senso, ainda 
assistimos diariamente atos 
de descontrole e toda gama 
de atrocidades. 

Alguns que chocam pelos 
níveis de detalhamento cruel 
e premeditação pelo desfecho 
e menosprezo à vida. Não 
raro para muitas pessoas as 
páginas de notícias policiais 
são deixadas de lado. Outras 
apreciam ou valorizam a 
divulgação desses fatos que 
criam cenários de terror. Mas, 
o que passa na cabeça de quem 
pratica um crime? 

Há muitos estudos sobre 
o crime e o castigo, sobre 
criminosos em série e mentes 
deturpadas que nada sentem 
de prazer na vida a não ser 
ferir e maltratar o outro. Uma 
espécie de ser humano fora 
da casinha, completamente 
desprovido de consideração 
ou bondade. Há quem diga que 
o criminoso ainda nutre algum 
sentimento por determinadas 
pessoas, ou seja, ele não é de 
todo mal. 

Há uma parte, em seu ema-
ranhado de contradições, um 
sinal de que poderia haver 
compaixão. Por algumas 
poucas pessoas, em um ciclo 
bem restrito, que pode até ser 
somente uma pessoa com a 
qual existiria relativo respeito 
e subserviência. Entretanto, 
essa relativa modéstia seria 
até que seus crimes sejam 

descobertos, ou até quando 
essa pessoa não lhe impusesse 
freios.

Estamos em um campo 
minado entre o desequilíbrio 
de uma mente perturbada 
e a necessidade de atingir a 
sociedade com um fato polê-
mico que possa marcar com 
êxito a sua trajetória de vida. 
Algo podre impera entre a 
mentira histórica e o sucesso 
no caminho da contravenção: 
a necessidade de viver desa-
fi ando o perigo. 

Nesse contexto, mentes 
criminosas podem ter vários 
níveis de interesse e classifi ca-
ção. Vão dos pequenos crimes 
de furto de um pacote de feijão 
e arroz de quem nada tem o 
que comer: o furto famélico, 
que até chega a ser tolerável, 
aos de toda gama que compõe 
um Código Penal. 

Desse múltiplo e amplo 
espectro de seres chega-
-se ao servidor publico ou 
ao político profi ssional que 
numa condição de conhecer 
das entranhas e as vírgulas 
da lei, conseguem manipular 
essas regras para que levem 
vantagens. Na verdade o seu 
trabalho é exatamente esse: 
descobrir onde pode haver 
uma brecha que o benefi cie. 

Não estamos aqui para que-
rer entender o pensamento 
de quem quer se eleger para 
levar esse tipo de vantagem 
indevida ou desviar recursos 
públicos, mas para deixar cla-
ro que mentes assim existem 
em constante exercício nessa 
pratica dolosa ou fraudulenta.

E os noticiários se alternam 
um dia na página policial outro 
na de política, de um lado os 
mocinhos e do outro os bandi-
dos em suas praticas crimino-
sas e, em geral, em liberdade 
sob  leis desatualizadas.    

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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Arábia ‘teria declarado’ 
guerra contra o Líbano

O líder do grupo libanês Hezbollah, Sayyed 
Hassan Nasrallah, disse na sexta-feira (10) 
que a Arábia Saudita declarou guerra contra 

o seu grupo e contra o Líbano e disse que o 
primeiro-ministro libanês, Saad al-Hariri, que 
renunciou ao cargo durante discurso feito em 
Riad, no sábado passado e está sendo detido 
em território saudita. 

Em pronunciamento televisionado Nasrallah 

disse que a renúncia de Hariri foi uma “inter-
venção saudita sem precedentes” na política 
libanesa e pediu pelo retorno do primeiro-
-ministro ao Líbano. Ele disse que o governo do 
Hariri ainda é legítimo e que ele não renunciou 
(Ag.Reuters).

Crise na Catalunha: 
prejuízo de 5 
bilhões ao PIB

A instabilidade política gerada 
pelo movimento de independên-
cia da Catalunha pode prejudicar 
a economia espanhola, reduzin-
do o crescimento do país em meio 
ponto percentual, o que equivale 
a 5 bilhões de euros. O dado foi 
apresentado na sexta-feira (10) 
pelo porta-voz do governo de 
Madri, Iñigo Méndez de Vigo. 

A União Europeia (UE) prevê 
que a Espanha apresente cres-
cimento de 2,5%, mas Madri 
rebaixou para 2,3% suas previ-
sões, alegando que o clima de 
incerteza em relação às eleições 
antecipadas na Catalunha para 
21 de dezembro pode impactar 
na economia. 

Também hoje, a líder do 
Parlamento catalão, Carme 
Forcadell, pagou uma fi ança 
de 150 mil euros para fi car em 
liberdade, após ser convocada 
com seis parlamentares cata-
lães convocados à Suprema 
Corte espanhola devido a seu 
papel na tentativa frustrada de 
independência da Catalunha. 
Os outros cinco foram soltos na 
quinta-feira, quatro deles após 
pagar a fi ança (ANSA).

A investigação sobre a 
concessão ilegal de cidadania 
a cerca de 300 brasileiros, 
incluindo diversos jogadores 
de futebol, foi concluída na 
sexta-feira (10) com o indi-
ciamento de quatro pessoas. 
Todos são acusados dos cri-
mes de corrupção, falsidade 
ideológica e material cometida 
por um agente público em atos 
públicos e favorecimento de 
imigração clandestina.

As investigações já haviam 
resultado na prisão de duas pes-
soas no mês de abril - o italiano 
Michele Di Maio, 57 anos, que 
era funcionário da comuna de 
Brusciano, e o ítalo-brasileiro 
Luis Sonda Vanderlei, 43 anos, 
titular de uma agência em 
Nápoles. Bastava que os inte-
ressados pagassem entre dois 
e três mil euros para virarem 
italianos. Eles usufruíam de 
parentescos inexistentes com 
italianos e recebiam a cidadania 
“jus sanguinis”. 

A análise dessas cidadanias 

Usufruíam de parentescos inexistentes com italianos e 

recebiam a cidadania “jus sanguinis”.

O alerta é feito pelo Con-
selho Federal de Fo-
noaudiologia (CFFa). 

“Os adolescentes usam esse 
equipamento de som com 
volume muito alto. A gente 
vem notando que a audição 
deles não é tão normal como 
antigamente, já tem mais per-
da. E se continuar a usar esse 
som alto, eles terão uma perda 
irreversível, não volta mais ao 
normal”, disse a presidente do 
CFFa, Thelma Costa.

As perdas auditivas por causa 
de ruído estão aumentando en-
tre a população, tanto por ruído 
industrial, quanto por equipa-
mentos de som. Ela cita como 
exemplo o caso dos músicos, 
lembrando que existem prote-
tores auditivos que selecionam 
o som. “Então, eles conseguem 
seguir com a profi ssão e estão se 
prevenindo, o que não acontece 
com os adolescentes”. Orienta 
os pais a monitorar o volume 
dos fones de ouvido. “Se você 
estiver a 1 metro da pessoa e 

Os adolescentes usam equipamento de som com volume alto.

A audição deles não é tão normal como antigamente.

Já tem mais perda.

Após 10 anos de estudo, um 
grupo de pesquisadores italia-
nos criou a “batata de ouro”, 
alimento rico em vitaminas e 
poderoso na combate de doen-
ças. O alimento, de cor amarelo 
vivo, possui três genes de uma 
bactéria e é riquíssimo em vita-
minas A e E. Mesmo depois de 
cozida, a batata mantém suas 
propriedades.

De acordo com o estudo, 150 
gramas da batata de ouro pode 
oferecer a uma criança cerca 
de 42% dos requisitos diários 
que o corpo humano precisa de 
vitamina A e 34% de vitamina 
E. Já em uma pessoa adulta, 
fornece respectivamente 15% 
e 17% da necessidade diária 

destas vitaminas. Para criar 
a nova batata, a equipe de 
pesquisadores inseriram no 
alimento os genes da bactéria 
Erwinia Herbicola, inofensiva 
aos humanos, e isso elevou a 
quantidade de vitaminas pre-
sente na batata.

O estudo foi conduzido no 
laborário do ENEA em Casac-
cia, perto de Roma, sob coman-
do do especialista Giovanni 
Giuliano e financiado pelo 
Ministério de Políticas Agrí-
colas da Itália e pela Comissão 
Europeia. Colaboraram com o 
estudo o Conselho para Pes-
quisas Agrícolas e Econômicas 
de Bolonha e a Universidade 
de Ohio (ANSA).

O navio polar Almirante Ma-
ximiano partiu na sexta-feira 
(10) rumo à Antártica para 
dar apoio a mais uma tempo-
rada de pesquisas durante o 
verão. A embarcação tem como 
principais tarefas servir como 
plataforma de pesquisas, levar 
pesquisadores a acampamentos 
e contribuir para o apoio logísti-
co à base temporária brasileira 
na Ilha de Rei George.

O navio também está auxilian-
do a reconstrução da Estação 
Comandante Ferraz, destruída 
por um incêndio em fevereiro de 
2012, cujas obras começaram no 
primeiro semestre deste ano. A 
previsão é de que a nova estação 
esteja concluída no primeiro 

semestre do ano que vem. A 36ª 
Operação Antártica começou no 
dia 13 de outubro, quando zarpou 
do Rio de Janeiro o Navio de 
Apoio Oceanográfi co Ary Rongel, 
que tem funções semelhantes às 
do Almirante Maximiano.

Segundo a Marinha, as ativi-
dades científi cas na Antártica 
envolverão especialistas de di-
versas instituições de ensino e 
pesquisa do país, que desenvol-
verão projetos em áreas como 
oceanografi a, biologia, geologia 
e meteorologia. O navio polar 
Almirante Maximiano fará es-
calas no porto de Rio Grande, 
no Rio Grande do Sul, Punta 
Arenas, no Chile, e Ushuaia, 
na Argentina (ABr).
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Jovens estão perdendo 
audição por causa de fones 
de ouvido, alerta conselho

A cada dia, mais jovens estão apresentando perda de audição causada pelo uso irregular de fones de 
ouvido

ou rubéola durante a gravidez, 
ou problemas no parto. No caso 
das crianças, as otites devem 
ser tratadas com cuidado e a 
vacinação deve estar em dia. 
Doenças como meningite e 
caxumba podem causar perda 
de audição. 

Segundo a presidente do 
CFFa, a tecnologia de apare-
lhos auditivos melhorou muito 
ao longo do tempo, inclusive 
sendo implantada dentro do 
ouvido. 

Thelma explicou que, anti-
gamente, só usava aparelho 
quem apresentava uma perda 
moderada de audição. Hoje, 
qualquer pessoa com perda 
leve, dependendo da necessida-
de, é um paciente em potencial 
para o uso de aparelho de ampli-
fi cação. “Mas o uso do aparelho 
não previne a progressão da 
perda de audição. A prevenção, 
no caso de exposição a ruído, é 
parar de se expor, então aquela 
perda estaciona, mas não me-
lhora”, ressaltou (ABr).

ouvir o que ela está escutando, 
ela provavelmente terá uma 
perda de audição”, reforçou 
Thelma, que é especialista 
em audiologia. A orientação é 
baixar o volume. 

Na última sexta-feira (10), 
foi comemorado o ‘Dia Nacio-
nal de Prevenção e Combate 

à Surdez’, e o CFFa alertou 
que existem várias situação 
que podem causar problemas 
de audição e muitos delas são 
preveníveis. Os bebês, por 
exemplo, podem nascer com 
defi ciência auditiva por proble-
mas na gestação, quando a mãe 
é usuária de drogas, teve sífi lis 

Itália indicia 4 por facilitar 
cidadania ilegal a brasileiros

começou por conta de um fl uxo 
consistente de pedidos de emis-
são de passaportes na cidade 
de Terni, todas relacionadas 
a brasileiros com cidadania 
italiana obtida através do “jus 
sanguinis” e que moravam em 
Brusciano. Após uma revisão, 
constatou-se que todos os 300 
brasileiros que tinham “adqui-
rido” a cidadania italiana, de 
fato, não moravam na comuna 
de Brusciano. 

Entre os que teriam se be-
nefi ciado do esquema estão 

diversos jogadores de futebol 
e de futsal que, atualmente, jo-
gam em ligas profi ssionais do 
Brasil, da Itália, da França e de 
Portugal, como os dos meias 
Gabriel Boschilia, que está 
no Mônaco, Bruno Henrique, 
que jogou pelo Palermo e está 
no Palmeiras,  Eduardo Hen-
rique, do Atlético-PR, Gui-
lherme Lazaroni, do Red Bull 
Brasil, e o atacante Eduardo 
Sasha, do Internacional. Os 
atletas sempre negaram qual-
quer irregularidade (ANSA).

Segundo navio de 
apoio à pesquisa

parte para a Antártica

Cientistas criam
na Itália a

“batata de ouro”
O senador Sergio Petecão 

(PSD-AC) entregou à Comissão 
de Constituição, Justiça seu rela-
tório com voto pela aprovação do 
projeto que libera o porte de armas 
no país. O projeto, de autoria do 
senador Wilder Morais (PP-GO), 
revoga o atual Estatuto do Desar-
mamento. O projeto libera o porte 
de armas para qualquer pessoa a 
partir dos 18 anos de idade, desde 
que o adquirente seja considerado 
apto psicologicamente, tenha 
bons antecedentes e demonstre 
capacidade técnica.

A aptidão psicológica fi ca con-
dicionada à apresentação de um 
laudo emitido por um psicólogo 
credenciado; os bons antecedentes 
são atestados pela apresentação 
da certidão negativa criminal; e a 
capacidade técnica é aferida sob a 
apresentação de certifi cado de cur-
so de tiro emitido por um instrutor.

Pela legislação em vigor, a popula-
ção civil é proibida de andar armada, 

exceto alguns funcionários públicos 
e seguranças privados em serviço. 
O porte também é permitido para 
quem comprove a necessidade de 
possuir uma arma, como moradores 
de áreas rurais que precisam caçar 
para sobreviver. 

Para Petecão, o Estatuto do 
Desarmamento, em vigor desde 
2003, revelou-se na prática ‘uma 
política pública fracassada’0 
“Alguém acredita de fato que o 
desarmamento adiantou pra al-
guma coisa, se tivemos mais de 61 
mil mortes violentas intencionais 
em 2016? O que os defensores do 
desarmamento tem a dizer pras 
famílias de 2.703 pessoas assassi-
nadas somente em assaltos, muitas 
sem ter reagido? E para as 50 mil 
mulheres que foram estupradas?”, 
indaga o senador em seu relatório, 
argumentando que estas pessoas 
poderiam ter tido um destino dife-
rente “se tivessem alguma chance 
de defesa” (Ag.Senado).

Relator é favorável à 
liberação do porte de armas
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Mude a sua vida e tenha 
resultados extraordinários 

A - Papai Noel 
No próximo dia 14 (terça-feira), das 10h às 16h, Silvio Ribeiro, da 
Claus Produções, ministra o curso de Papai Noel, Mamãe Noel e 
Noeletes, na Rua Formosa, 99 – 12ª andar (metrô Anhangabaú). 
Ele, que é considerado o mais antigo do Brasil, com mais de 50 anos 
de experiência, inicia o curso com uma breve história da origem do 
Papai Noel e depois orienta sobre como interpretar o personagem 
e dialogar com as crianças além de explicações sobre fi gurino e ma-
quiagem. Os candidatos irão preencher uma fi cha, serão entrevista-
dos e fotografados. Os aprovados fi carão à disposição da produtora 
de acordo com as vagas oferecidas pelo comércio em geral. Basta 
comparecer no local portando os seguintes documentos: RG e CPF. 
Mais informações: tel. 3214-6635.

B - Construir Carreira 
A Riachuelo acaba de abrir as inscrições para o Programa de Trainees 
2018. As oportunidades são para jovens que se graduaram nos cursos 
de Moda, Administração, Economia, Comunicação, Engenharia e áreas 
correlatas. A rede prioriza profi ssionais com interesse em construir 
carreira em âmbito nacional e talento para administração comercial 
e gestão de pessoas. Com duração entre 12 e 18 meses, o programa 
oferece duas possibilidades de carreira: Gerente de Loja e Gerente de 
Produto. É necessário disponibilidade para residir em qualquer região 
do país. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 30, no 
site (www.riachuelo.com.br).

C - Segmento Lojista
A Caixa Econômica Federal e a Associação Brasileira de Lojistas de 
Shopping (Alshop) assinaram acordo de cooperação para fornecer 
condições diferenciadas em produtos e serviços bancários para os 
mais de 54 mil lojistas credenciados à entidade. O setor, que movi-
mentou mais de R$ 140 bilhões no ano passado e gera mais de um 
milhão de empregos diretos, conta com o aporte inicial de R$ 500 
milhões em recursos para serem investidos em operações de crédito, 
capital de giro, antecipação de recebíveis e linhas de investimento 
para aquisição de máquinas e equipamentos, em condições e prazos 
especiais. Com a assinatura do acordo, os associados já podem contar 
com a rede de atendimento da Caixa em todo o país para ter acesso 
às condições diferenciadas.

D - Gastos Públicos
O Tribunal de Contas do Estado promove o Concurso Cultural Ideias.
TCESP 2017. O objetivo é buscar propostas inovadoras para combater a 
corrupção, promover a transparência e simplifi car as informações sobre 
os gastos públicos. Direcionada a empreendedores digitais, startups, 
Ongs, ciberativistas e servidores públicos, a competição terá como tema 
“Transparência e qualidade dos gastos públicos”. Os participantes deverão 
criar uma ferramenta que permita o aperfeiçoamento dos processos, 
rotinas e atividades do controle externo e social.  As equipes poderão 
ter até cinco integrantes. Os selecionados serão notifi cados e convidados 
para o evento. Mais informações: (www4.tce.sp.gov.br/ideias2017/). 

E - Especialização em Biogás 
As inscrições para o curso de Especialização em Tecnologias da Cadeia 
Produtiva do Biogás, que é ofertado pela Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, estão abertas. As aulas ocorrerão em ambiente vir-
tual e terão início em março. O curso será semipresencial, com quatro 
encontros no município de Foz do Iguaçu. As disciplinas contemplam 
todos os processos da cadeia produtiva, incluindo métodos químicos de 
análises, conversão de substratos, operacionalização de biodigestores 
e purifi cação do biogás. Todo o conteúdo foi elaborado para capacitar 
profi ssionais interessados em atuar no setor. Mais informações em: 
(www.cibiogas.org/posgraduacao).

F - Faculdade de eSports 
Os jogos do gênero de estratégia em tempo real ganharam torneios ao redor 
do mundo com transmissões ao vivo via Internet, etapas presenciais em 
grandes estádios com milhares de pessoas na plateia e claro, com narradores 
ofi ciais. É comum que as equipes sejam patrocinadas por grandes marcas 
relacionadas com games. A Game College é uma Faculdade de Games 
Online, onde as pessoas podem se encontrar e conversar tendo acesso a 
diferentes tipos de níveis de jogadores e técnicos, podem fazer cursos e 
melhorar de acordo com o que elas quiserem evoluir. Cursos exclusivos, ao 
vivo, e áreas com torneios para assinantes, que poderão disputas partidas 
na arena Razer. Mais informações (www.gamecollege.com.br).

G - Açúcar de Coco
A Chocolate Verde, visando adoçar o dia a dia dos adeptos da saudabili-
dade, a apresenta o Açúcar de Coco, produto com índice glicêmico 35, 

inferior ao açúcar refi nado (92), ao mel (83) e ao açúcar mascavo (80). 
Rico em vitaminas do complexo B (B1, B2, B3 e B6), essenciais para o 
equilíbrio e bem estar do organismo, o Açúcar de Coco é extraído das 
fl ores do coqueiro, não contém glúten e nem conservantes e é 100% 
natural. Pode ser usado como substituto de adoçantes artifi ciais. O sabor 
‘doce’ é garantido mas, sem química e mais próximo do natural. Cada 
porção de 5 gramas contém 19 Kcal, o equivalente a 1% dos valores 
diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal. Saiba mais 
em (www.chocolateverde.com.br).

H - Investimentos em Israel
Empresas do agronegócio terão oportunidade de apresentar pro-
jetos de investimento a empresários israelenses no ‘Brazil-Israel 
Agribusiness Investor Road Show’, que acontece em Tel-Aviv, entre 
os próximos dias 28 e 30. O evento realizado em conjunto pelo Mi-
nistério da Agricultura e Apex inclui seminário para apresentação de 
oportunidades no Brasil e exposição da Embrapa, seguido de rodada 
de negociações. O interesse de israelenses está voltado para empre-
sas de inovação tecnológica na agropecuária, uma vez que Israel é 
importante polo nessa área. Entre as atividades de interesse estão 
a produção de açúcar, grãos, carnes, frutas, pescados e alimentos 
processados, além de cafés, chás e sucos.

I - Química & Moda
Maquinários e insumos que estão em alta no mercado de impressão 
digital têxtil e sublimação, ganharão espaço em um encontro promovido 
pela Global Química & Moda. O evento gratuito voltado para empre-
endedores e gestores do setor acontece no próximo dia 23, na Rua 
Correia de Andrade, 232, no bairro do Brás. Além da apresentação de 
materiais para a área têxtil, esta edição conta ainda com palestra de 
três especialistas em negócios, que abordam temas como: gestão de 
alta performance, melhorias do setor comercial e atitudes para que 
as empresas possam otimizar seus resultados. Saiba mais em (http://
www.gqm.com.br/).

J - Gestão Municipal
No dia 7 de dezembro, na Assembléia Legislativa do Esatdo, no Ibira-
puera, acontece o II Congresso de Gestão Municipal. O evento reunirá 
especialistas de diferentes áreas do conhecimento –economia, fi nanças,  
administração, direito, entre outras– para abordar de maneira prática 
e didática diversos assuntos relacionados à rotina das administrações 
municipais. Estão previstos temas como: precatórios municipais, con-
tratos administrativos, PPP’s em serviços municipais, fi nanças públicas, 
responsabilidade de prefeitos, questões eleitorais, terceirização de mão de 
obra, Tribunais de Contas, casos de sucesso na administração, e soluções 
para as gestões municipais em período de crise. Outras informações: 
(www.congresso.ipgm.com.br).

A - Papai Noel 
No próximo dia 14 (terça-feira), das 10h às 16h, Silvio Ribeiro, da 

D - Gastos Públicos
O Tribunal de Contas do Estado promove o Concurso Cultural Ideias.

Você já viveu alguma 

situação extrema e 

percebeu que era o 

momento de mudar as 

suas atitudes? Já se 

sentiu fragilizado e sem 

enxergar o real sentido 

da vida? 

A maneira de enfrentar 
os dois problemas pode 
defi nir o rumo da sua 

existência e, até mesmo, in-
terferir na longevidade. Por 
exemplo, existem diversos 
casos de pessoas que passaram 
por períodos de estresse, às 
vezes até traumatizantes, mas 
que deram uma reviravolta na 
forma de encarar a vida. 

Um estudo elaborado pela 
Universidade Stanford, na Cali-
fórnia, desmente o fato de que 
uma experiência traumática 
provoque a redução do tempo 
de vida do ser humano. Na 
verdade, o que pode interferir 
na existência de cada um, é o 
como enxergar as difi culdades.  

A pesquisa sugere ainda que, 
se o indivíduo encontra um sig-
nifi cado para o ocorrido e resta-
belece um senso de segurança, 
geralmente prolonga a sua 
vivência e com qualidade. Já 
as demais pessoas, acumulam 
sentimentos ruins e adotam 
comportamentos não saudá-
veis a partir dos empecilhos.

O levantamento nos leva a 
perceber como a nossa saúde 
mental e emocional interfere 
no corpo nessas situações. 
Quando isso acontece, é co-
mum defi nirmos como viver 
a partir daquele momento. 
Dessa forma, mudamos o nosso 
rumo, como um passo subse-
quente fundamental. 

Mas, por que esperar atingir 
o limite dos sofrimentos para 
iniciar um processo de mu-
dança? Por quais motivos, em 
alguns períodos, teimamos em 

atender ao pedido do cérebro 
de manter a vida como está e, 
assim, esperar que a felicidade 
nos encontre?

Vemos grandes exemplos 
de superação, de pessoas que 
não têm escolhas e precisam 
encontrar a melhor forma de 
viver. Não espere por um gran-
de obstáculo para procurar um 
novo rumo. Coloque em prática 
novas ações ou outro direcio-
namento que tenha satisfação 
e bem-estar. 

É preciso compreender que 
o único responsável pela sua 
vida é você mesmo. Por isso, 
busque o que faz sentido para 
ela. Só assim é possível alcan-
çar os seus objetivos sejam 
físicos, mentais, espirituais ou 
até mesmo materiais. 

Quando entendemos o por-
quê de nossa existência e 
defi nimos uma meta a ser al-
cançada, a sua história passa a 
ter mais sabor. Somos capazes 
de desenvolver a autoestima e 
também alcançar a felicidade 
com nossos próprios valores e 
prioridades.

Portanto, pare por um mo-
mento e refl ita se está ple-
namente satisfeito consigo 
mesmo ou se é chegada a hora 
de realizar algum grande feito. 
Procure descobrir o que real-
mente te traz felicidade. Nesse 
pensamento, é importante não 
duvidar de sua capacidade e 
habilidades pessoais. 

O homem já alcançou con-
quistas incríveis que jamais 
teriam ocorrido se não acre-
ditasse de fato na sua vitória. 
Assim, transforme os seus 
objetivos em resultados extra-
ordinários. 

(*) - Mestre em neuropsicologia, 
liderança educadora e especialista 

em desenvolvimento das 
competências de liderança 

organizacional e pessoal. É referência 
em ampliar o poder pessoal e a 

autoliderança das pessoas, por meio 
de palestras, coaching, treinamentos 

e livros (www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), 
utilizado no reajuste dos contratos de aluguel, 
registrou deflação (queda de preços) de 0,02% 
na primeira prévia de novembro. A taxa é menor 
que a inflação de 0,32% anotada na primeira prévia 
de outubro, informou a Fundação Getulio Vargas. 
Com a prévia de novembro, o IGP-M acumula de-
flações de 1,95% no ano e de 1,4% no acumulado 
de 12 meses.

A queda da taxa da prévia de outubro para a de 
novembro foi provocada por defl ação nos preços do 
atacado e por uma infl ação menor no varejo. O Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, que analisa o atacado, 
recuou de uma infl ação de 0,42% em outubro para 
uma defl ação de 0,09% em novembro.

Já a infl ação do Índice de Preços ao Consumidor, 
que analisa o varejo, caiu de 0,17% em outubro para 
0,03% em novembro (ABr).

As altas consecutivas sinalizam uma recuperação da atividade 

industrial no estado.

Outubro é o segundo mês 
consecutivo a apresentar 
saldo positivo na geração de 
empregos na indústria pau-
lista, com a criação de 2,5 mil 
vagas - alta de 0,11% frente a 
setembro, na série sem ajuste 
sazonal. Esse resultado para o 
mês não era visto desde 2010, 
quando a variação para o perí-
odo subiu 0,02% e somou 500 
postos de trabalho. 

No acumulado do ano, o sal-
do segue positivo e soma 9 mil 
empregos gerados (0,42%). 
Já os dados com ajustes 
para o mês fi caram estáveis 
(-0,02%). Os dados são da 
pesquisa de Nível de Emprego 
do Estado de São Paulo divul-
gados na sexta-feira (10) pelo 
Departamento de Pesquisas e 
Estudos Econômicos da Fiesp 
e do Ciesp (Depecon).

Segundo o diretor titular 
do Depecon, Paulo Francini, 
as duas altas consecutivas 

O resultado é 3,57 pontos percentuais inferior à alta acumulada 

(5,78%) de janeiro a outubro do ano passado.

O resultado é 3,57 pontos 
percentuais (pp) infe-
rior à alta acumulada 

(5,78%) de janeiro a outubro 
do ano passado.

Os dados indicam que a 
infl ação acumulada pelo IPCA 
nos últimos 12 meses fi cou em 
2,7%, resultado superior aos 
2,54% registrados nos 12 meses 
imediatamente anteriores. Em 
outubro de 2016, o IPCA havia 
registrado variação de 0,26%. 
A aceleração da infl ação teve 
como principal infl uência a alta 
no grupo Habitação que, com 
variação de 1,33%, foi responsá-
vel por quase metade do índice 
do mês, com contribuição de 
0,21 pp para a variação de 0,42% 
na infl ação de outubro (0,42%).

Segundo o IBGE, além da alta 
média de 3,28% nos preços da 
energia elétrica, a elevação de 

Número de novos 
microempreendedores 
individuais é recorde 

Entre as 1.545.360 novas empresas 
instaladas no país entre janeiro e 
agosto de 2017, 78,5% (ou 1.213.229) 
eram microempreendimentos indivi-
duais (MEIs).  Ambos os registros são 
os maiores já apurados pelo Indicador 
Serasa Experian de Nascimentos de 
Empresas para o período, além de 
10,5% superior ao registrado entre 
janeiro e agosto do ano passado, 
quando 1.098.130 microempreende-
dores individuais surgiram, frente a 
um total de 1.379.988 novos negócios.

Em agosto/2017, quando surgiram 
207.950 empresas, o número de 
novas MEIs bateu recorde, compa-
rado com todos os meses de agosto 
desde 2010: foram 157.818 contra 
145.070 nascimentos registrados 
em agosto/2016, alta de 8,8%. Desde 
agosto de 2010 até agosto de 2016 
a representatividade dos MEIs foi 
crescente e impulsionou o aumento 
geral no número de empresas no 
país. Em agosto de 2017, porém, 
nota-se uma variação para baixo de 
4,13% na participação dos MEIs no 
total de novos negócios, em relação 
a agosto/2016. 

“A tendência é que, com a reto-
mada da economia e o surgimento 
de novas vagas no mercado formal, 
o número de nascimentos de MEIs 
sofra um decréscimo”, diz o vice-
-presidente de Pessoa Jurídica da 
Serasa, Victor Loyola.

No oitavo mês deste ano, o setor 
de serviços continuou liderando o 
ranking dos mais procurados por 
quem decidiu empreender: das 
207.950 novas empresas surgidas 
em agosto/2017, 132.728 eram de 
serviços, o equivalente a 63,8% do 
total. Em seguida, 58.135 empresas 
comerciais (28,0% do total) e, no 
setor industrial, foram abertas 16.329 
empresas (7,9% do total) no mês 
(Serasa Experian).
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IPCA no ano fecha em 2,21% e é 
o menor em quase duas décadas
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a infl ação ofi cial do país, fechou os 
primeiros dez meses do anos com alta acumulada de 2,21%, a menor taxa acumulada em um mês de 
outubro desde os 1,44% de outubro de 1998

registraram defl ação. No caso 
dos alimentos, outubro foi o 
sexto mês consecutivo que o 
grupo apresentou deflação, 
embora bem menos intensa do 
que a registrada em setembro 
(-0,41%). 

Nos últimos 12 meses, a va-
riação acumulada do grupo é 
-2,14%. No ano, a variação está 
em -2,02% sendo que, dos dez 
meses transcorridos, sete apre-
sentaram variação negativa. O 
acumulado no ano é o menor 
registrado para o período desde 
a implantação do Plano Real em 
1994. Adotada pelo governo 
como a taxa de infl ação ofi cial 
do país, o IPCA se refere às fa-
mílias com renda entre um a 40 
salários mínimos e abrange dez 
regiões metropolitanas do país, 
além dos municípios de Goiânia, 
Campo Grande e Brasília (ABr).

12,9% no botijão de gás nas 
refi narias da Petrobras foi de-
terminante para a alta do grupo. 
Entre os nove grupos de produ-

tos e serviços pesquisados, as 
exceções foram Alimentação 
e Bebidas (-0,05%) e Artigos 
de Residência (-0,39%) que 

Indústria tem 2º mês positivo 
na geração de empregos

sinalizam uma recuperação da 
atividade industrial no estado. 
“Apesar de ainda estar em baixa 
intensidade, essa recuperação 
é persistente”, avalia Francini. 
Entre os 22 setores acompanha-
dos pela pesquisa para o mês de 
outubro, 8 fi caram positivos, 3, 

estáveis e 11, negativos. Entre 
os positivos, os destaques 
fi caram por conta do setor 
de máquinas e equipamentos, 
com geração de 2 mil postos 
de trabalho, seguido de con-
fecção de artigos do vestuário 
e acessórios (AJI/Fiesp).

IGP-M tem defl ação de 1,4% em 12 meses

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154  –  Companhia aberta

FATO RELEVANTE 
Alteração do Meio de Divulgação de Fatos Relevantes

Atacadão S.A. (B3: CRFB3) (“Grupo Carrefour Brasil” ou “Companhia”) em cumprimento com o disposto no 
art. 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), e a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 358/2002 (“Instrução CVM 358”), por meio deste, divulga que o Conselho de Administração da 
Companhia aprovou, em reunião realizada no dia 8 de novembro de 2017, a alteração do meio de divulgação 
dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia previsto na Política de Divulgação de Informações 
e Negociação de Valores da Companhia (“Política de Divulgação e Negociação”). Sendo assim, conforme 
faculdade conferida pela Instrução CVM nº 547/14, a qual alterou a Instrução CVM 358, a Companhia 
passará a divulgar o anúncio sobre ato ou fato relevante, em sua integralidade, (i) na página da rede mundial 
de computadores do portal de notícias “Rede de Divulgação” (http://www.redededivulgacao.com.br); e (ii) na 
página da rede mundial de computadores da Companhia (http://www.grupocarrefourbrasil.com.br). Além da 
divulgação no portal de notícias acima indicado, o anúncio sobre ato ou fato relevante também será divulgado 
simultaneamente à CVM e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. A Companhia informa, ainda, que atualizará seu 
formulário cadastral para refletir a alteração da Política de Divulgação mencionada acima.

São Paulo, 10 de novembro de 2017.

Atacadão S.A.

Sébastien Durchon 
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores - Grupo Carrefour Brasil



Esgoto refl ete
o atraso brasileiro

A universalização dos 

serviços de saneamento 

básico no território 

brasileiro caminha a 

passos muito lentos

Uma pesquisa produzi-
da pela ANA (Agência 
Nacional de Água) 

e divulgada recentemente 
demonstra o nosso atraso no 
desenvolvimento de políticas 
públicas capazes de reduzir 
as discrepâncias no setor. O 
levantamento revela que o 
esgoto gerado por 45% de 
toda a população do país 
não recebe qualquer tipo de 
tratamento. 

O estudo mostra ainda que 
70% dos 5.570 municípios 
têm tratamento de esgoto 
com, no máximo, 30% de 
eficiência. Os impactos dessa 
realidade para a saúde da po-
pulação brasileira são enor-
mes, trazendo sérios riscos 
de doenças graves, afetando 
principalmente a parcela dos 
mais pobres e desabastecidos 
de infraestrutura mínima. 

Além disso, os dados cor-
roboram para o aumento dos 
riscos de poluição e contami-
nação dos nossos recursos 
hídricos diante das 5,5 mil 
toneladas de esgotos tratados 
e lançados diariamente nos 
nossos rios, lagos, mananciais 
e lençóis subterrâneos. Para 
reverter esse quadro, seriam 
necessários investimentos na 
ordem de R$ 150 bilhões até 
2035, segundo o estudo.

O país conquistou um im-
portante instrumento com 
a criação do Plansab (Plano 
Nacional de Saneamento 
Básico), lançado em 2007. 
O documento previa um in-
cremento de investimentos 
anuais na ordem de R$ 10 
a R$ 12 bilhões, totalizando 
mais de R$ 500 bilhões duran-
te os 20 anos estabelecidos 
pelo plano. 

Para sair do papel, os pro-
jetos e os recursos deveriam 
envolver municípios, estados 
e a União, com o objetivo de 
expandir a produção e dis-
tribuição de água por meio 
da ampliação ou implantação 
de unidades de captação, 
adução, tratamento, reser-

vação, redes de distribuição, 
estações elevatórias, disposi-
tivos de controle de pressão 
e ligações prediais.

O Plansab também previu 
a expansão da coleta e tra-
tamento dos esgotos, com 
recursos para a instalação de 
ligações prediais e implanta-
ção de sistemas de redes co-
letoras, interceptores, emis-
sários, estações elevatórias e 
de unidades de tratamento. A 
estimativa inicial do plano era 
que cerca de R$ 298 bilhões 
(correspondentes a 59% do 
total dos aportes) venham 
de agentes federais, e cerca 
de R$ 210 bilhões (41%), de 
outros agentes. 

Na instância federativa, 
as fontes devem advir de 
mecanismos tradicionais, 
como o Orçamento Geral da 
União (OGU) - não onerosos 
- e empréstimos do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) -  onerosos.  Mas, 
ainda hoje, o Plano não se 
transformou em uma política 
pública do país, capaz de ter 
continuidade, independente 
do governo de plantão.

As dificuldades de gestão 
de longo prazo na adminis-
tração pública brasileira vêm 
se tornando um empecilho 
para o desenvolvimento do 
país. Estamos acostumados a 
tratar obras estruturantes a 
“toque de caixa”, sem a pre-
ocupação de um olhar mais 
atento, com planejamento 
de longo prazo e uma gestão 
adequada. Por isso, preci-
samos reforçar aos nossos 
gestores a necessidade do 
saneamento se tornar uma 
política pública permanente 
do Estado brasileiro. 

Só assim conseguiremos 
transformar e acelerar as 
obras e serviços de infraes-
trutura essenciais para a vida 
dos brasileiros de Norte a Sul 
do país.

(*) - É presidente da Apecs 
(Associação Paulista de Empresas 

de Consultoria e Serviços em 
Saneamento e Meio Ambiente) e vice-
presidente da ABES-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental).

Luiz Roberto Gravina Pladevall (*) 
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Justiça britânica: 
motoristas do 
Uber não são 
autônomos

Os motoristas da plataforma 
de transporte Uber no Reino 
Unido não são trabalhadores 
autônomos, reiterou na sexta-
-feira (10) uma sentença do 
Tribunal de Apelações de Lon-
dres, que pede que a empresa 
respeite os direitos de seus fun-
cionários. A companhia ame-
ricana Uber tinha apelado de 
uma decisão anterior da Justiça 
britânica, que no ano passado 
deu razão a dois trabalhadores, 
James Farrar e Yaseen Aslam, 
que reivindicavam, entre outras 
coisas, férias pagas, descansos 
remunerados e a concessão de 
um salário mínimo. 

A Uber recorreu da sentença 
e sustentou que os motoristas 
não eram obrigados a usar o 
seu aplicativo e que tinham 
condição de trabalhadores 
autônomos. O diretor-geral 
da Uber no Reino Unido, Tom 
Elvidge, anunciou que a com-
panhia voltará a recorrer desta 
nova sentença, o que levará este 
caso até o Supremo Tribunal 
britânico e deve abrir outro 
longo processo. Enquanto isso 
a plataforma de transporte não 
tem obrigação de modifi car suas 
condições trabalhistas.

“Quase todos os taxistas e 
motoristas contratados pri-
vadamente foram autônomos 
durante décadas, muito antes 
de existir nosso aplicativo. A 
principal razão pela qual os mo-
toristas usam o Uber é porque 
avaliam a liberdade dada para 
escolher quando e como traba-
lham. Vamos apelar”, declarou 
Tom Elvidge (ABr/EFE).

A Comissão do Esporte da 
Câmara aprovou proposta que 
altera o Estatuto de Defesa do 
Torcedor, para obrigar as tor-
cidas organizadas a realizarem 
anualmente a atualização do 
cadastro de seus integrantes. 
Foi aprovado um substitutivo 
do relator, deputado Andres 
Sanchez (PT-SP), para o pro-
jeto do deputado Andre Moura 
(PSC-SE). 

Ao analisar o projeto prin-
cipal e outros quatro apen-
sados, Sanchez considerou 
que a atualização anual do 
cadastro das organizadas já 
se apresenta como medida 
suficiente para incrementar 
o controle dessas institui-
ções. “Embora essas pessoas 
jurídicas estejam obrigadas 
a terem um cadastro de seus 
integrantes, o Estatuto não 
prevê a periodicidade da 
atualização desses dados, 

Sanchez: A proposta aperfeiçoa o Estatuto do Torcedor.

A Comissão de Cultura da Câmara aprovou 
projeto do deputado Otavio Leite (PSDB-RJ) que 
autoriza atividades artístico-culturais realizadas 
na promoção dos destinos e produtos turísticos 
brasileiros, seja no Brasil ou no exterior, a re-
ceber recursos do Programa Nacional de Apoio 
à Cultura (Pronac), que é um mecanismo de 
fomento à cultura prevista na Lei Rouanet.

“O setor turístico nacional utiliza-se de recursos 
culturais (shows, performances, livros, atividades 
artísticas em geral), genuinamente brasileiros, a fi m 
de, nos grandes eventos internacionais, chamar a 
atenção para nossos valores culturais, e com isso 

facilitar a atração de turistas para o País”, afi rmou o 
autor. O relator, deputado Raimundo Gomes de Ma-
tos (PSDB-CE), defendeu a aprovação do projeto.

“Mesmo sabendo do esforço do atual governo 
em promover mudanças substanciais na Lei 
Rouanet, com o objetivo de corrigir suas dis-
torções e equívocos, não podemos deixar de 
apreciar positivamente essa matéria”, defendeu 
Matos. O recebimento dos recursos deve ocorrer 
mediante prévia anuência do órgão responsável 
pela política de turismo nacional. A proposta, que 
tramita conclusivamente, ainda será analisada na 
Comissão de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, escreveu na 
sua página na rede social 
Facebook que a eventual 
proibição de aborto em casos 
de estupro não vai passar na 
Casa. Ele disse que não vai 
pautar o tema sem a certeza 
de que a legislação não vai 
ser prejudicada. “É óbvio 
que está na comissão, não 
vamos entrar nesse tema 
sem ter muita clareza que 
essa questão [do eventual 
impedimento de aborto em 
casos de estupro] não vai 
ser prejudicada de forma 
nenhuma”, escreveu.

Na última quarta-feira (8), 
causou polêmica na Câmara a 
aprovação, em uma comissão 
especial que analisa o tema, do 
texto-base de uma proposta 
que inclui na Constituição o 
direito à vida “desde a concep-
ção”. Falta votar 11 destaques. 
Ao examinar duas propostas 
que tratam da licença materni-

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, em entrevista.

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara apro-
vou proposta que obriga fa-
bricantes e importadores de 
veículos a manter estoque de 
peças de reposição dos carros 
por dez anos, contados da data 
de fabricação. O texto aprovado 
é o substitutivo do deputado 
Rodrigo Martins (PSB-PI) ao 
projeto do deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB). O relator defi -
niu no texto o prazo mínimo de 
dez anos para a manutenção dos 
estoques mínimos, tempo não 
previsto na redação original.

Pela proposta, na falta de 
peça de reposição por mais de 
sete dias, as revendedoras e ofi -
cinas fi cam obrigadas a oferecer 
gratuitamente ao consumidor 
veículo reserva similar ao que 
estiver sendo reparado, pelo 
tempo que durar a retenção 

do veículo. Quem descumprir a 
regra será penalizado na forma 
do Código de Defesa do Consu-
midor, cujas penas variam de 
multa a suspensão das ativida-
des da empresa. A punição vale 
para fabricantes, importadores 
dos veículos, concessionária ou 
a ofi cina autorizada.

Martins destaca que o núme-
ro de reclamações por falta de 
peças de reposição cresce em 
grande escala, o que tem levado 
diversos casos à Justiça. “Por 
isso devemos estabelecer leis 
claras e precisas para que não 
sejam privilegiados exclusiva-
mente os consumidores mais 
abastados e que possuem fácil 
acesso ao Poder Judiciário”, 
disse. A proposta, agora, segue 
para análise da Comissão de 
Constituição e Justiça em ca-
ráter conclusivo (Ag.Câmara).

Martins: leis claras para não haver desigualdade na obtenção 

dos direitos entre consumidores.

Não ao telemarketing 
sem consentimento 
do cliente

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara apro-
vou proposta que proíbe qual-
quer tipo de abordagem por 
telemarketing, sem o consen-
timento do cliente. A versão 
aprovada é um substitutivo 
do relator, deputado Rodrigo 
Martins (PSB-PI) ao projeto 
do deputado Marcos Soares 
(PR-RJ). Ele decidiu incluir 
no texto original iniciativa 
prevista no projeto apensado 
que considera abusiva qualquer 
abordagem de telemarketing 
sem consentimento.

O relator manteve artigo do 
projeto principal que obriga 
as operadoras a oferecer a 
opção de receber ou não men-
sagens de SMS com conteúdo 
publicitário ou informativo. 
As mudanças sugeridas alte-
ram o Código de Defesa do 
Consumidor . A proposta será 
analisada de forma conclusiva 
pelas comissões de Ciência e 
Tecnologia; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Will Shutter/Ag.Câmara

A partir desta semana, 
começa a chegar ao 
Senado uma série de 

propostas para o setor aprova-
das recentemente pela Câmara. 
Além disso, há outros projetos 
mais antigos em tramitação. O 
presidente Eunício Oliveira já 
cobrou agilidade da Comissão 
de Constituição e Justiça: “Eu 
falei com o presidente da CCJ 
para que todos os projetos que 
estejam lá na comissão relativos 
à segurança sejam votados e 
encaminhados ao Plenário”, 
informou durante a sessão, 
citando pedido feito ao senador 
Edison Lobão (PMDB-MA).

Entre as propostas a serem 
votadas, estão o fi m da pro-
gressão de regime para assas-
sinos de policiais; a Política 
Nacional de Busca de Pessoas 
Desaparecidas e a instalação 
de bloqueadores de celulares 
nos presídios por parte das 
operadoras de telefonia móvel. 
Também regras mais duras para 
a saída temporária dos presos, 
o popular saidão. Conforme o 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira, sugeriu a realização de semana de análise de propostas 

sobre segurança pública.
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Segurança pública terá 
destaque na pauta do Senado

O tema segurança pública deve tomar boa parte da atenção dos senadores até o fi m do ano

texto já aprovado pela Câmara, 
se for reincidente, o detento 
terá de ter cumprido metade 
da pena, em vez de 1/4 como é 
atualmente. 

Além disso, o tempo de sa-
ída é diminuído de sete para 
quatro dias e a quantidade de 
vezes que a saída temporária 
poderá ser renovada no ano 
passa de quatro para apenas 
uma vez. Completa o conjunto 
de propostas a que estabelece 

a retirada do Código Penal da 
atenuante para menores de 21 
anos. As chamadas circunstân-
cias agravantes e atenuantes 
são levadas em conta pelo juiz 
para determinar o tempo da 
pena. Os deputados, no en-
tanto, mantiveram o benefício 
para maiores de 70 anos, o que 
gerou divergências.

Na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), também está 
tramitando um conjunto de 

propostas sobre o tema, inclusive 
com mudanças na Constitui-
ção. A senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS) fi cou com a tarefa 
de relatar os projetos. Entre eles, 
o que considera crime o uso do 
raio laser em jogos; criação de 
normas de funcionamento de 
casas de shows; regras relativas 
à fabricação e comercialização de 
balas de borracha e destinação de 
recursos do Fundo Nacional de 
Segurança Pública (Ag.Senado).

“Proibir aborto em caso de estupro 
não vai passar na Câmara”

ambos já previstos na Consti-
tuição, deverão ser respeitados 
desde a concepção – ou seja, 
do momento em que o óvulo 
é fecundado pelo espermato-
zoide –, e não apenas após o 
nascimento. “Isso signifi ca que 
nós somos favoráveis à vida”, 
disse Mudalen. Segundo ele, 
o Código Penal não é alterado 
no parecer aprovado pela co-
missão especial.

Para a deputada Jô Moraes 
(PCdoB-MG), integrante do 
colegiado, a medida poderá 
inviabilizar o aborto nos casos 
permitidos pelo ordenamento 
jurídico brasileiro. Atualmen-
te, o Código Penal não consi-
dera crime o aborto praticado 
nos casos em que a gestação 
decorre de estupro ou põe em 
risco a vida da mulher. Em 
abril de 2012, o STF decidiu 
ainda que não é crime a inter-
rupção da gravidez quando o 
feto apresentar anencefalia 
(Ag.Câmara).

dade, do senador Aécio Neves, 
e do deputado Dr. Jorge Silva 
(PHS-ES), o relator do cole-
giado, deputado Jorge Tadeu 
Mudalen (DEM-SP), optou por 
sugerir um novo texto.

Nele, Mudalen estabelece 
que o princípio da dignidade da 
pessoa humana e a garantia de 
inviolabilidade do direito à vida, 

Estoque de
peças automotivas até

10 anos após fabricação

Recadastramento anual de
torcidas organizadas

medida que achamos salutar 
para o melhor controle das 
torcidas organizadas”, disse.

Em relação à reserva de área 
dos estádios para pessoas com 
defi ciência física ou mobilida-
de reduzida e outras medidas 
previstas no substitutivo, como 
guichês preferenciais para a 

aquisição de ingressos e aces-
sos exclusivos aos recintos 
esportivos, Sanchez disse que 
a medida já está prevista no 
Estatuto da Pessoa com Defi -
ciência. O texto será ainda será 
analisado, de forma conclusiva, 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Lei Rouanet em atividades de 
promoção do turismo

www.netjen.com.br
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Desde a implantação do SPED no 

ano de 2007, o preenchimento das 

obrigações apresentadas para as 

autoridades tributárias requer 

muita atenção

O sistema unifica a recepção, validação, 
armazenamento e autenticação de 
livros e documentos que integram a 

escrituração contábil e fiscal dos contribuin-
tes. Trata-se de uma solução tecnológica que 
oficializa as obrigações acessórias de forma 
digital e padronizada, facilitando e agilizando 
a fiscalização pelo Fisco, que realiza o cruza-
mento dos dados.

O SPED a cada ano é aperfeiçoado: algumas 
obrigações são extintas, mas por outro lado, 
novas são criadas. O leiaute dos programas 
também é constantemente alterado, o que faz 
com que as empresas gastem uma média de 
2.038 horas/ano na gestão de tributos no Brasil, 
segundo o relatório “Doing Business”, do Banco 
Mundial. O volume de dados a serem enviados e 
detalhados para o Fisco muitas vezes pode gerar 
inconsistências nas informações prestadas. É 
importante que o contribuinte revise todos os 
campos de preenchimento no sistema a fim 

de evitar qualquer informação contraditória. 
Destaca-se, ainda, que algumas informações 

a serem prestadas são as mesmas ou muito 
semelhantes de outros documentos fiscais, 
portanto, a atenção no controle dos dados é 
fundamental, pois os equívocos demandam 
retificações e podem gerar multas indesejadas. 
O erro mais comum e que gera muita dor de 
cabeça para as empresas acontece no preen-
chimento da Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais – DCTF. Nesse documento 
são reportados o valor e a forma de pagamento 
de todos os tributos federais. 

A informação equivocada nessa declaração 
poderá não confirmar o crédito fiscal exis-
tente (como o saldo negativo de IRPJ, por 
exemplo), impedir a homologação de uma 
compensação decorrente de um pagamento 
realizado a maior ou, principalmente, colocar 
o contribuinte em débito por diversas razões, 
seja por não informar a suspensão do tributo 
por ações judiciais, seja por ter se equivocado 
com a forma de pagamento (mediante DARF 
ou PER/DCOMP) ou, ainda, por ter informado 
o valor do tributo equivocadamente.

Em determinadas situações, a retificação 
da declaração poderá resolver a situação, se 
realizada em tempo hábil. Em outros casos, 

o dispêndio de tempo e risco de autuações 
aumentam, impactando, também, na restrição 
para emissão da certidão de regularidade fis-
cal da empresa. Outro ponto é que há muito 
tempo não se via a aplicação de multa isolada 
(multa sem que haja tributo devido) pelos 
órgãos fazendários, contudo, em tempos de 
crise e necessidade arrecadatória, estamos 
presenciando a multiplicação dessa penalidade. 

Se o tributo foi declarado e é considerado 
não pago pelo Fisco, o auto de infração com 
aplicação da referida multa isolada não demora 
a chegar. Essa multa é exigida em percentual 
de 50% do valor do pagamento não confirmado 
pelo Fisco, onerando excessivamente o con-
tribuinte por descuidos no preenchimento de 
seus documentos fiscais, pelo pagamento da 
referida multa ou pelo custo para apresentação 
de explicações para as autoridades tributárias. 

O “Big Brother” tributário está com olhos 
de lince e cada vez mais atento aos erros dos 
contribuintes. Portanto, a revisão detalhada 
das obrigações acessórias é essencial e deter-
minante para a performance das empresas.

(*) - É responsável pelas áreas  de consultoria 
tributária, procedimento administrativo tributário e 

contencioso tributário do FF Advogados.

O descuido que pode custar caro
Nahyana Viott (*)

Sêneca, filósofo 

romano do início da 

era cristã, escreveu, 

dentre outras,  a obra 

“Da Tranqüilidade 

da Alma” da qual  

reportaremos abaixo 

alguns pensamentos

Deus: “Não fez o homem 
apenas erecto mas so-

bretudo deu-lhe habilidade 
para a Contemplação a fim de 
que pudesse observar o curso 
dos astros. Para que seu rosto 
girasse, deu-lhe uma cabeça 
erguida colocando-a sobre os 
ombros flexíveis.

mortal para compreen-
der as coisas imortais.

sua eficiência em obras 
e não apenas ficar refle-
tindo sobre o que se faz. 

o que se consagra ao 
prazer, o que se consa-
gra à contemplação e 
aquele que se dedica à 
ação? (extraído da obra 
‘A Vida Retirada’).

-
xante do que ficar entre 
as paredes de nosso lar.

alheio e do desespero 
em virtude de seus 
fracassos a alma exas-
perar-se contra a sorte 
e queixas do tempo, 
esconde-se e afunda 

na autocomiseração, 
porque entediada e com 
vergonha de si própria.

-
vada para que uma alma 
grande possa desenvol-
ver-se amplamente, do 
mesmo  modo que a 
fúria do leão não dimi-
nui em sua jaula.

-
peitado pelos inimigos 
quem se rende com as 
armas nas mãos.

as costas desarmado, 
buscando onde se es-
conder, como se exis-
tisse algum lugar onde 
se esconder, como se 
existisse algum lugar 
onde se possa escapar 
do destino.

-
ro, o melhor critério 
consiste em não cair 
na pobreza nem dela 
afastar-se totalmente.

-
vem manter-se em seu 
pedestal, do qual não 
podem descer a não ser 
caindo.

vel e o que cai sobre 
outro pode também 
ocorrer a ti.

-
gre enlouquecer (Ex-
traído da obra da ‘Tran-
quilidade da Alma’).

(*) - Direito Empresarial 
e Mercado de Capitais.

Pensamentos do 

www.netjen.com.br

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

netjen@netjen.com.br
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RETIRADA MÍNIMA DE PRÓ-LABORE
Empresa é obrigada a conceder a retirada de pró-labore pelos 
administradores, quando no Contrato Social constar “Os adminis-
tradores PODERÃO receber remuneração a título de Pró-Labore”? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO DEVE SER USADA A LICENÇA CASAMENTO QUANDO AS CERI-
MÔNIAS DO CIVIL E RELIGIOSO OCORREM EM DATAS DIFERENTES, 
PODERÁ ESCOLHER QUAL DAS DUAS OCASIÕES?

Informamos que a licença casamento concedida pelo art.473 da CLT 
é em virtude do casamento oficial perante a legislação, o casamento 
civil. Assim, ficará a critério da empresa conceder licença novamente 
ao empregado em virtude de seu casamento religioso.

TRANSFERÊNCIA PARA NOVA EMPRESA
Empresa que será sócia de outra empresa, formando uma S.A., os fun-
cionários das duas empresas que serão sócias, poderão ser transferidos 
para a que foi criada, sem ser necessária a demissão, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMITIDO APÓS APOSENTADORIA
O empregado que se aposentou por tempo de contribuição ou 
idade que for demitido tem direito a multa de 40% do FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A ABONAR FALTA QUANDO O FUNCIONÁRIO 
FOI HOMOLOGAR TRCT DA EMPRESA ANTERIOR?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, ficando a 
critério da empresa abonar ou não este dia. Outrossim, orien-
tamos que seja verificado junto ao sindicato se não há cláusula 
em convenção coletiva que abone esta falta.

DESCONTO NO RECIBO DE FÉRIAS
No recibo de férias do funcionário, além do desconto de INSS e IRRF, pode 
haver o desconto de empréstimo consignado? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016378-
20.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EVALDO 
BATISTA DE JESUS, CPF n.º 286.113.528-07, EVERTON DO NASCIMENTO CASTILHOS 
PEREIRA, CPF 134.222.288-10 e FABIANO DA COSTA CORTES, CPF 434.778.014-15 que, 
ADRIANO ALBINO DE JESUS e MARIA ARMINDA DE JESUS  ajuizou-lhes uma ação de 
PROCEDIMENTO COMUM e, declarando falsas e nulas 

60.414.935/0001- 
Albino de Jesus e Sra. Maria Arminda de Jesus, reconhecendo a falsificação da assinatura dos 
autores, determinando o cancelamento junto a JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
Encontrando-
dias úteis, a fluir a
de Processo Civil, se os réus não contestarem a ação serão considerados revéis, caso em que será 

-se-ão verdadeiras as alegações de fato fo
 

10ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0058204-38.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Alexandre Bucci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JNPR CONFECÇÕES LTDA. EPP, 
CNPJ 04.042.955/0001- Santana Têxtil Mato Grosso 
S/A está na fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não 

inicia-

 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0116623-
40.2006.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
JOÃO ANTONIO DA SILVA, CPF 222.670.854- ação de Execução 

ALDENIR NILDA PUCCA E OUTRO 290,59 (Março/2006), 

débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou 

osto de 2017. 

7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Della Latta 
Camargo Belmudes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CINTIA DOMINGUES DE MELO, CPF 
369.358.118- ação de Procedimento Comum, PROCESSO Nº 1003009-
28.2015.8.26.0001 AMC - Serviços Educacionais LTDA
26.360,61 (Fev/2015), oriundos da Prestação de Serviços Educacionais relativo as mensalidades não 

Encontrando-

feito. 
cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2017. 

8ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MÁRCIA SANCHEZ MAGALHÃES, REQUERIDO 
POR CARMEN SANCHEZ MAGALHÃES E OUTRO - PROCESSO Nº0112881-72.2004.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de 

roferida em 29/10/2015 e decisão de 19/12/2016, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de MÁRCIA SANCHEZ MAGALHÃES, CPF 702.009.558-53, declaran-
do-o(a) 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). AMÉRICO SANCHEZ MAGALHÃES CPF nº 
377.091.788-
na forma da lei. NADA MAIS. Dado  de São Paulo, aos 09 de outubro de 2017. 

O número de pessoas deslocadas por eventos climáticos, 

como furacões, aumenta em todo o mundo.

Entre 2008 e 2016 o nú-
mero de deslocamentos 
anuais relacionados a 

desastres naturais chegou a 25,3 
milhões de pessoas em média. 
Por conta disto, as Nações 
Unidas e seus parceiros estão 
trabalhando em abordagens re-
gionais para responder à questão 
dos “refugiados do clima”.

O embaixador José Antonio 
Marcondes, negociador-chefe 
da delegação brasileira na COP 
23, contou o que o Brasil tem 
feito para cumprir o Acordo de 
Paris sobre as mudanças climá-
ticas. “Nós temos trabalhado 
de maneira muito intensa na 
redução dos gases de efeito es-
tufa e das emissões brasileiras e 
aumentado a nossa capacidade 
de gerar eletricidade de forma 
renovável”. 

A questão da “mobilidade 
humana e mudança climática” 
inclusive foi tema de uma co-
letiva de imprensa na COP 23. 

Falando a jornalistas, a geren-
te de programas humanitários 
da ONG Oxfam na República 

COP23: participantes discutem 

devido ao impacto da mudança 
climática. Marine Franck, da 
Divisão de Proteção Interna-
cional da Acnur, afirmou que 
o status legal de refugiados é 
fornecido pela Convenção de 
1951. Lembrou que em 2011, 
Estados sugeriram criar um 
novo status para refugiados 
para pessoas deslocadas devido 
à mudança climática, mas que 
“alguns países não estavam 
prontos para isto”. 

Marine ressaltou que a ques-
tão de ampliar o escopo da 
proteção de refugiados “não 
é necessariamente desejável” 
devido ao risco de um impacto 
negativo sobre os deslocados 
fugindo de perseguição e confli-
tos violentos. A Acnur acredita 
ser melhor olhar para ações que 
já existem no nível regional e 
tentar uma abordagem de baixo 
para cima usando práticas que 
são eficazes. Ela mencionou 
vistos de proteção humanitária, 
estadias temporárias e leis mi-
gratórias que possam fornecer 
proteção real (ONU News).
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Dominicana, Camila Minerva, 
afirmou que apenas nesta 
temporada de furacões, 1,7 
milhão de pessoas em Cuba 
foram deslocadas de seus 
lares, o equivalente a 15% da 
população. A especialista em 
Migração, Meio Ambiente e 
Mudança Climática da Agência 
da ONU para Migrações (OIM), 
Mariam Traore,citou uma pes-

quisa feita em Bangladesh no 
passado, segundo a qual “40% 
dos entrevistados disseram que 
a mudança climática contribuiu 
diretamente para a sua decisão 
de migrar”.

Neste contexto, já foi suge-
rida por alguns a criação de 
um status de “refugiados do 
clima”, protegendo pessoas 
forçadas a fugir de seus países 

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL. Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos 
executados ANDREA CARLA AYDAR DE MELO GENEROSO (CPF. 128.866.818-06), seu cônjuge, 
FABIO AUGUSTO GENEROSO (CPF. 091.476.178-10) e demais interessados, que expedido na 
Ação de Execução Hipotecária (Lei 5.741/71) nº 0255597-20.2007.8.26.0100 (583.00.2007.255597), 
em trâmite na 12ª Vara Cível do Foro Central Cível / Comarca da Capital/SP, ação está requerida 
por PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (CNPJ. 48.041.735/0001-90). 
Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, 
através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em 
condições que segue: 1. IMÓVEL – Apartamento nº 05, no 5º andar ou 6º Pavimento, do “EDIFICIO 
VITÓRIA REGIA”, à Av. Paes de Barros, nº 1338, no 33º Subdistrito do Alto da Mooca/SP., com 
área real de construção de 278,2698m2, a área útil de 226,74441m2, correspondente a fração ideal 
de 31,4271m2, no terreno todo. Contribuinte nº 032.051.0077-8. Matricula nº 23.369 - 7º CRI/SP. 
OBS: (Conf. laudo de avaliação) o apartamento é composto por: ampla sala, com (03) ambientes, 
lavabo, sala intima, (02) dormitórios, banheiro, suíte, copa, cozinha, lavanderia e dependências de 
empregada (dormitório e banheiro). ÔNUS: Consta da referida matricula, conforme R.9(24/03/2004) 
- Hipoteca em favor do ora autor e AV.10(12/04/2013) - Penhora Exequenda. 2. AVALIAÇÃO TOTAL 
- R$ 760.677,75 (setembro/2017. Conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP). 3. CREDITO HIPOTECÁRIO: R$ 247.922,30 (julho/2014), cujo valor deverá ser 
atualizado na data do efetiva praça; 4. DÉBITOS DE CONDOMINIO - R$ 9.206,25 (Setembro/2014. 
Conforme Fls. 196 do Laudo de Avaliação). 5. DEBITOS COM A MUNICIPALIDADE DE SÃO 
PAULO R$ 43.363,86 (Conforme pesquisa realizada no dia 11/08/2016 no site da Prefeitura 
Local). 6. DATA DA PRAÇA - 1ª Praça começa em 21/11/2017, às 14h45min, e termina em 
24/11/2017 às 14h45min e; 2ª praça começa em 24/11/2017, às 14h46min, e termina em 
14/12/2017, às 14h45min. 7. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com 
forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.
zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver 
tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, 
Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.
br. Ficam os requeridos ANDREA CARLA AYDAR DE MELO GENEROSO, seu cônjuge, FABIO 
AUGUSTO GENEROSO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, bem como da 
Retificação da Penhora realizada sobre o imóvel no dia 12/02/2009 caso não seja (m) localizado (a) 
(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 04 de outubro de 2017. 

O resultado positivo de alteração na próstata 
não é o veredito de um câncer. A glândula, 
encontrada somente nos homens, apresenta 
duas importantes complicações que merecem 
ser diferenciadas. Segundo o urologista do 

Fernando Almeida, o órgão pode desenvolver 
a hiperplasia benigna, que não tem relação com 
o tumor maligno.

Os principais fatores que diferem estas duas 
doenças são os sintomas e a ausência deles. 
Almeida explica que, no caso da hiperplasia, 
que se caracteriza pelo aumento da glândula de 
forma benigna, indícios claros são constatados, 
como jatos de urina fracos, dificuldade ao urinar 
e idas constantes ao banheiro. Já em quadros 
de câncer na próstata, o cenário é diferente.

“O câncer de próstata é um tumor que surge 

geralmente pequeno e, por isso, não apresenta 
sintomas. Para conseguir detectar esse proble-
ma, ainda em sua fase inicial, é indicado que 
homens com histórico familiar procurem um 
médico após 45 anos e, aos 50 anos, para quem 
não tem casos na família”, adverte o especialista.

Para um diagnóstico mais preciso, dois tipos 
de exames são aconselhados ao paciente. O 
primeiro é o de sangue, denominado Antígeno 
Prostático Específico (PSA), e o de toque 
retal, que detecta apenas o tumor já palpável. 
Com esses dois resultados, o médico consegue 
dimensionar o risco da doença e pedir, caso 
necessário, uma biopsia.

O urologista ressalta ainda que atualmente 
existe uma preocupação maior com o tipo de 
tumor e o tratamento adequado. Por apresentar 
características, como alta prevalência e evolu-

ção lenta, são feitas avaliações da necessidade 
de realizar a cirurgia para a remoção da próstata.

“Estima-se hoje que entre 10% a 15% dos 
homens terão o tumor. A grande discussão é 
que, em função da evolução lenta, demora a 
ter metástase e aparecimento da doença após 
os 50 anos, existe uma chance muito grande 
de a pessoa morrer de outras causas e não do 
câncer”, reforça.

Apesar desse novo olhar para a doença, o 
alerta para o diagnóstico precoce mantém-
-se. Como frisa o médico, as chances de cura 
aumentam quando o tumor é descoberto cedo. 
“Quando conseguimos diagnosticar um pequeno 
nódulo e ainda no início, as chances de cura são 
de acima de 90%, chegando a 95%, de acordo 
com o tipo de câncer de próstata”.

Fonte e mais informações: (www.hpev.com.br).
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Especial

Líria Jade/ABr

Ao todo, foram alterados mais de 100 artigos da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e criadas duas modalidades de 
contratação: trabalho intermitente (por jornada ou hora 

de serviço) e a e o teletrabalho, chamado home offi ce (trabalho 
à distância).

Veja alguns pontos que mudam com a reforma trabalhista:

Negociação
Como é

Convenções e acordos coletivos poderiam estabelecer condi-
ções de trabalho diferentes das previstas na legislação apenas se 
conferirem ao trabalhador um patamar superior mais favorável 
ao que estiver previsto na lei.

Como fi cará

Convenções e acordos coletivos poderão prevalecer sobre a 
legislação. É o chamado “acordado sobre o legislado”. Sindicatos 
e empresas podem negociar condições de trabalho diferentes das 
previstas em lei. Não podem ser negociados os direitos mínimos 
garantidos pelo artigo 7º da Constituição.

Em negociações sobre redução de salários ou de jornada, de-
verá haver cláusula prevendo a proteção dos empregados contra 
demissão durante o prazo de vigência do acordo. Esses acordos 
não precisarão prever contrapartidas para um item negociado.

No caso de empregados com nível superior e salário igual ou 
superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do INSS (R$ 
5.531,31), os acordos individualizados se sobrepõem ao coletivo.

Férias
Como é

As férias de 30 dias podem ser fracionadas em até dois períodos, 
sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. Há possi-
bilidade de um terço do período ser pago em forma de abono.

Como fi cará

Poderão ser fracionadas em até três períodos, caso o empre-
gador concorde, sendo que um deles não poderá ser inferior a 
14 dias corridos. Os demais não poderão ser inferiores a 5 dias 
corridos cada um. Há vedação do início das férias dois dias antes 
de feriado ou repouso semanal.

Jornada de trabalho
Como é

A jornada é limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 
horas mensais. O empregado pode fazer até duas horas extras 
por dia.

Como fi cará

A jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 horas de des-
canso, respeitando o limite de 44 horas semanais (ou 48 horas, 
com as horas extras) e 220 horas mensais.

Tempo na empresa
Como é

A CLT considerava serviço efetivo o período em que o empregado 
está à disposição do patrão, aguardando ou executando tarefas.

Como fi cará

Algumas atividades dentro da empresa deixam de ser considera-
das parte da jornada de trabalho, como período para alimentação, 
higiene pessoal, lazer, troca de uniforme e estudo.

Descanso
Como é

O trabalhador que exerce a jornada de 8 horas diárias tem direito a no 
mínimo uma hora e a no máximo duas horas de intervalo intrajornada 
para repouso ou alimentação. A indenização pelo intervalo suprimido, 
independentemente se parcial ou total, era de uma hora extra.

Como fi cará 

O intervalo poderá ser negociado, desde que seja no mínimo de 
30 minutos. Se o empregador não conceder o intervalo mínimo para 
almoço ou concedê-lo parcialmente, o funcionário poderá deverá ser 

Reforma trabalhista entrou em vigor neste 
sábado com novas formas de contratação

A reforma trabalhista, que entrou 
em vigor neste sábado (11), altera 
regras da legislação atual e traz 
novas defi nições sobre pontos como 
férias e jornada de trabalho

indenizado com acréscimo de 50% do valor da hora normal de trabalho, 
percentual que deverá incidir apenas sobre o tempo não concedido.

Remuneração
Como é

A remuneração por produtividade não pode ser inferior à 
diária correspondente ao piso da categoria ou salário mínimo. 
Comissões, gratifi cações, percentagens, gorjetas e prêmios in-
tegram os salários.

Como fi cará

O pagamento do piso ou salário mínimo deixa de ser obriga-
tório no cálculo da remuneração por produtividade. Além disso, 
trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de 
remuneração, que não precisarão fazer parte do salário.

Transporte
Como é

O tempo de deslocamento para ir e vir ao trabalho é contabi-
lizado como jornada de trabalho, desde que seja em transporte 
oferecido pela empresa – quando a localidade tem falta de 
transporte público ou de difícil acesso.

Como fi cará

O tempo despendido até o local de trabalho e o retorno, por 
qualquer meio de transporte (oferecido pela empresa, público 
ou particular) não será mais computado na jornada de trabalho.

Trabalho intermitente (por período)
Como é

A legislação atual não contempla essa modalidade.

Como fi cará

O trabalhador poderá ser pago por período trabalhado, recebendo 
em horas ou diária. Ele terá direito a férias, FGTS, previdência e 
décimo terceiro salário proporcionais. No contrato, deverá estar 
defi nido o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao 
salário-mínimo por hora ou à remuneração dos demais empregados 
que exerçam a mesma função. O empregado deverá ser convocado 
com, no mínimo, três dias corridos de antecedência. No período 
de inatividade, pode prestar serviços a outros contratantes.

Trabalho remoto (home offi ce)
Como é

A legislação não contempla essa modalidade.

Como fi cará

Tudo o que o trabalhador usar em casa será formalizado com o 
patrão via contrato, como equi-
pamentos e gastos com energia e 
internet. O controle da prestação 
de serviços será feito por tarefa.

Trabalho parcial
Como é

A CLT prevê jornada máxima 
de 25 horas por semana, sendo 
proibidas horas extras. O tra-
balhador tem direito a férias 
proporcionais de no máximo 
18 dias e não pode vender dias 
de férias.

Como fi cará

A jornada poderá durar até 30 
horas semanais, sem possibili-
dade de horas extras semanais 
ou de 26 horas semanais ou 
menos, com até 6 horas extras, 

pagas com acréscimo de 50%. Um terço do período de férias pode 
ser pago em dinheiro.

Demissão
Como é

Quando o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa 
causa, não tem direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS 
nem à retirada do fundo. Em relação ao aviso prévio, a empresa 
pode avisar o trabalhador sobre a demissão com 30 dias de an-
tecedência com cumprimento do prazo trabalhado pelo empre-
gado ou pagar o salário referente ao mês sem que o funcionário 
precise trabalhar.

Como fi cará

Além das modalidades anteriores de extinção, o contrato de 
trabalho poderá ser extinto encerrado de comum acordo, com 
pagamento de metade do aviso-prévio e metade da multa de 40% 
sobre o saldo do FGTS. O empregado poderá ainda movimentar 
até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS, 
mas não terá direito ao seguro-desemprego.

Danos morais
Como é

Os juízes estipulam o valor em ações envolvendo danos morais.

Como fi cará

Passa a valer uma tarifação dos danos morais. A lei impõe limite 
ao valor a ser pleiteado pelo trabalhador, estabelecendo um teto 
para cada pedidos de indenização conforme o grau do dano. No 
caso de ofensas graves cometidas pelo patrão, a indenização 
deve ser de, no máximo, 50 vezes o último salário contratual 
do ofendido. Passa a prever também o direito de as empresas 
demandarem reparação por danos morais.

Contribuição sindical
Como é

A contribuição sindical é obrigatória. O pagamento é feito uma 
vez ao ano, por meio do desconto equivalente a um dia de salário 
do trabalhador.

Como fi cará

A contribuição sindical será opcional, condicionada à autori-
zação prévia e expressa do trabalhador.

Terceirização
Como é

A terceirização era permitida penas para atividades meio, como 
serviços de limpeza da empreda. No início deste ano, entrou em 
vigor lei, sancionada pelo presidente Michel Temer, que permite 
a terceirização em todas as atividades da empresa.

Como fi cará

Continua valendo a terceirização para todas as atividades da 
empresa. Haverá uma quarentena de 18 meses impedindo que 
a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como 
terceirizado. O texto prevê ainda que o terceirizado deverá ter as 
mesmas condições de trabalho dos efetivos, como atendimento 
em ambulatório, alimentação, segurança, transporte, capacitação 
e equipamentos adequados.

Gravidez
Como é

Mulheres grávidas ou lactantes estão proibidas de trabalhar 
em lugares com qualquer grau de insalubridade. Não há limite 
de tempo para avisar a empresa sobre a gravidez.

Como fi cará

Gestantes e lactantes não poderão trabalhar em atividades 
que tenham grau máximo de insalubridade. Em atividades de 
grau médio ou mínimo de insalubridade, a gestante deverá ser 
afastada quando apresentar atestado de saúde de um médico de 
sua confi ança. As lactantes dependem de atestado médico para 
afastamento de atividade insalubre em qualquer grau.

Rescisão contratual
Como é

A homologação da rescisão contratual de trabalhador com mais 
de 12 meses de emprego deveria ser feita em sindicatos.

Como fi cará

A homologação da rescisão do contrato de trabalho pode ser 
feita na empresa, na presença dos advogados do patrão e do 
funcionário – que pode contar com assistência do sindicato.
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Como reimaginar as 

maneiras pelas quais 

a inteligência humana 

e a artifi cial podem se 

unir e criar um mundo 

melhor

Seria possível um compu-
tador criar uma música 
que mexe com as nossas 

emoções? Você acha que esse 
mesmo computador seria ca-
paz de desenvolver um prato 
original, integrando os sabores 
de uma maneira totalmente 
inovadora? Indo mais além, é 
possível que esse equipamento 
compreenda verdadeiramen-
te as nuances da natureza 
humana, entendendo nossas 
ambições ou mesmo a nossa 
psique?

Quando pensamos nisso, co-
meçamos a notar as limitações 
da Inteligência Artifi cial (IA). 
Esse é um campo que ressur-
giu nos últimos anos (depois 
de décadas condicionado ao 
folclore Sci-Fi), e que agora 
domina as discussões sobre o 
nosso futuro e o da tecnologia.

Então me pergunto: nós não 
fi camos um pouco cansados? 
Ou até um pouco sobrecarre-
gados com as possibilidades?

Luzes de alerta

Na realidade, o amadure-
cimento da IA acontece de 
maneira progressiva e meti-
culosa, mas também repleto 
de tropeços e erros.

Ano passado, o cidadão ame-
ricano Joshua Brown tornou-se 
a primeira vítima fatal conhe-
cida de um acidente com um 
carro autônomo. Foi quando 
seu Tesla bateu na lateral de 
um trator a 120 km/h. o evento 
foi um desagradável lembrete 
sobre os perigos de se colocar 
muita fé, muito cedo, em siste-
mas baseados na inteligência 
artifi cial.

O legado de Brown nos 
adverte sobre os riscos dessa 
tecnologia, e esclarece que 
o suposto estado de Singu-
laridade (onde a IA excede 
a inteligência humana) é um 
caminho muito distante, e que 
talvez nunca aconteça.

Sobre os domínios da condu-
ção autônoma para aviões ou 
outros meios de transporte – as 
possibilidades de um sistema 
de IA dar errado são óbvias. E o 
mesmo se aplica às redes Smart 
City da Intel, que controlam o 
fl uxo de tráfego; ou ainda os 
sistemas que produzem com-
postos de drogas sintéticas; e 
até mesmo o cenário distópico 
de forças subversivas que utili-
zam inteligência artifi cial para 
armas biológicas e químicas. 
Potencialmente, se a IA der 
errado, as consequências po-
dem ser desastrosas.

Arte e Ciência 

Um abordagem moderada 
seria equilibrar nossas ex-
pectativas de IA, com uma 
apreciação pela forma única 
da inteligência humana. Os 
computadores certamente nos 
ultrapassarão quando se tratar 
de equações matemáticas com-
plexas, mas eles podem atingir 
o mesmo grau de empatia, res-
peito, inteligência emocional e 
consciência de contexto?

Na verdade, quanto mais da-

dos inundarem nosso mundo, 
mais valor terá a tomada de 
decisão intuitiva.

"Decisões por algoritmo", 
como podemos nomeá-las, só 
nos alcançarão até o ponto 
em que: Steve Jobs não tinha 
evidências sugerindo que as 
pessoas desejassem um iPad; 
Henry Ford certamente não 
tinha nenhum dado de mer-
cado sugerindo que as pessoas 
queriam carros.

A Revista Forbes explora o 
papel da intuição na tomada 
de decisões corporativas, con-
cluindo que: "no fi nal do dia, 
quando revisamos os dados 
repetidamente e pedimos aos 
outros suas opiniões, nosso 
melhor conselho vem do ins-
tinto".

Assim, para os líderes em-
presariais de hoje, o ponto 
positivo será combinar a 
ciência da IA (alavancando 
massas de dados e estrutu-
rando ideias úteis), com a arte 
da intuição humana. Tomar 
decisões complexas, participar 
de negociações de alto nível 
e reunir equipes em torno de 
uma visão. Estas são todas as 
responsabilidades que jamais 
poderemos simplesmente 
entregar a nossos Bots de IA.

E isso explica porque os 
Cientistas de Dados são hoje 
um dos especialistas mais valo-
rizados, já que eles possuem a 
distinção única de se esconder 
sobre os domínios de arte e 
ciência.

Novo mundo, novos 

empregos

Tudo isso nos leva a perceber 
que a IA pode não ter o impacto 
incapacitante nos níveis de 
emprego que muitos teme-
mos. À medida que olhamos 
para formas de aproveitar o 
poder da IA, são criados novos 
empregos.

Imagine, por exemplo, a 
tarefa de criar zonas autodiri-
gidas em estradas e caminhos 
em milhares de cidades, em 
centenas de países. O design, o 
planejamento, a infraestrutura 
e o monitoramento criarão 
novas formas de emprego.

Nos negócios, ao assumirem 
cada vez mais tarefas adminis-
trativas, repetitivas via bots, 
domínios totalmente novos 
serão multiplicados em áreas 
como energia verde, biotec-
nologia, UX digital, serviços 
móveis, transporte de passa-
geiros e fi ntechs, para citar 
apenas alguns. Em cada um 
desses campos, novos empre-
gos surgirão.

Tal como acontece com todas 
as outras inovações e tecno-
logias importantes, a IA tem 
um potencial incrível para nos 
ajudar a entender mais o nosso 
mundo, promover o progresso 
dos seres humanos e abordar 
alguns dos nossos maiores 
desafios como sociedade. 
Certamente terá um enorme 
impacto em nossos negócios 
e em nossas vidas em geral.

Essencialmente, ainda há 
um longo caminho a percorrer 
antes de compreendermos ver-
dadeiramente essa tecnologia. 
Enquanto isso, não devemos 
esquecer: a IA pode realmente 
"dar errado"!

(*) É VP de New Growth e Emerging 
Markets da Wipro.

Quando a 
Inteligência

Artifi cial dá errado
Ankur Prakash (*)

News@TI
TDL inicia operações com portfólio 
completo de soluções digitais

@Seja como uma aceleradora, que pesquisa, identifi ca, selecio-
na, planeja, formata e cuida para uma decolagem segura e de 

sucesso; ou como um marketplace, que converte insights, inovações 
e oportunidades de mercado em plataformas digitais de negócios 
consistentes e sustentáveis. A The Digital Lab tem know-how e 
tecnologia que garantem as mais variadas entregas, respaldados por 
parceiros de prestígio em seus mercados de atuação: Envisioning, 
MC e Tempest Security Intelligence. Business intelligence, cloud, 
big data, análises preditivas, prescritivas e cognitivas, antifraude de 
mídias na web – esses e outros serviços especializados ao alcance de 
empresas de todos os setores de atividades que desejam prosperar 
e frutifi car em cenários cada vez mais inóspitos por intermédio da 
TDL (http://www.thedigitallab.com.br/).

André Pedrosa (*)

Esse é o caso do SEB, um 
dos maiores bancos da 
Suécia. Esta instituição 

conta com um Service Desk 
capaz de atender tanto cor-
rentistas (usuários externos) 
como funcionários (usuários 
internos). Com 150 anos de 
história e um modelo total-
mente digital, o SEB foi um dos 
primeiros bancos do mundo a 
montar um service desk de TI 
formado em parte por pessoas, 
em parte por agentes virtuais. Uma assistente virtual chamada 
“Ida” interage com os usuários de Internet e Mobile Banking, 
resolvendo com grande rapidez boa parte das chamadas técnicas. 
Segundo o SEB, a entrada em cena da Ida fez com que o tempo 
de resolução de uma chamada simples –  como realizar o reset 
da senha de acesso – tenha baixado de 20 para 4 minutos. Acima 
de Ida, um time de experts continua presente – são profi ssionais 
liberados de tarefas repetitivas, alocados, agora, na pesquisa e 
desenvolvimento de novos negócios e novas experiências digitais. 
No SEB, acontece a convivência entre profi ssionais de carne e 
osso e agentes virtuais que utilizam AI (Artifi cial Intelligence), 
Machine Learning (aprendizagem de máquina) e os já tradicio-
nais BigData/Analytics para suportar o crescimento do banco em 
plena era da transformação digital. 

Para os institutos de pesquisa de mercado, esse é um caminho 
sem volta. Em 2016, um relatório do Gartner sobre esse tema 
indicava que, até 2019, AI e Machine Learning serão uma realidade 
nos Service Desk das 2000 maiores empresas globais. Graças a 
esse avanço, o mix de pessoas e tecnologia ampliará a capacidade 
de atendimento (número de chamados) desses ambientes em até 
30%.  O IDC, por outro lado, indica que, até 2019, este mercado 
valerá US$ 9,2 bilhões.  

AI tem o potencial de aprimorar a experiência do usuário fi nal 
ao responder automaticamente às solicitações de Service Desk. 

Muita gente acredita, por exemplo, que AI se adapta melhor a 
incidentes previsíveis e repetíveis (determinísticos), que seriam 
mais fáceis de se automatizar no Service Desk do que os mais 
complexos, variados e imprevisíveis (não determinísticos). Um 
chamado não determinístico, por outro lado, seria aquele que 
apresente múltiplas possíveis soluções e dependa da inteligência 
artifi cial analisar todas essas opções para selecionar a resolução 

Artifi cial Intelligence no Service 
Desk: futuro ou realidade? 

O que parecia um fi lme de Hollywood – a convivência entre inteligência artifi cial e pessoas no ambiente 
de negócios – já é prática diária em algumas empresas

mais provável. Algumas tecnologias já conseguem realizar esse 
salto e, diante de diversas variáveis, estudar qual o melhor caminho 
para fechar esse chamado.  O ponto chave, aqui, é a capacidade 
de aprendizagem da solução AI/Service Desk. 

Num segundo momento, é fundamental avaliar, também, quão 
atraente e interativa é a interface desta plataforma – esse fator 
irá provocar um maior engajamento do usuário que busca o 
Service Desk. 

Para o gestor de TI – agora, mais do que nunca, entregando 
serviços em velocidade digital a vários gestores de negócios –, 
a soma AI/Service Desk é avaliada, também, a partir de outras 
bases. Vale a pena buscar soluções capazes de prever o que ain-
da poderá ocorrer (incidentes futuros) com base em dados de 
tendências coletados como chamados de TI, FAQ e guias, bem 
como conteúdo gerado pelo usuário. Numa empresa de varejo, 
por exemplo, a AI aplicada à prevenção de incidentes futuros será 
algo de muito valor. Ficará mais fácil evitar crises (e a frustração 
do consumidor digital) em momentos de pico como Natal, dia 
das Mães, Black Friday, etc. 

Para atingir essa meta, AI/Service Desk processa todo o histórico 
de chamados, interações com usuários e base de conhecimentos 
de uma organização, usando Analytics preditivos para contextua-
lizar os dados e descobrir insights recomendados para chamados 
operacionais à equipe de TI. São sistemas que aprendem cons-
tantemente a cada interação, auxiliando a equipe por meio de 
preenchimento automático de campos de texto em formulários, 
sugestão de possíveis resoluções e outros aspectos da operação.

Usando processamento de linguagem natural (a capacidade 
de uma máquina simular os skills de comunicação de um ser 
humano), é possível incentivar o usuário fi nal a tirar proveito 
dos recursos disponíveis de AI para encontrar soluções antes 
de abrir um chamado de suporte. Além disso, a busca usando 
texto preditivo ajuda a identifi car os melhores repositórios de 
conhecimento e quais chamados são relevantes no histórico de 
incidentes da organização – algo importante até mesmo para 
orientar novos projetos/novos investimentos de TI.

Até mesmo a administração da base de dados do Service Desk 
passa a ser feita de outra maneira. Num banco como o SEB, a 
plataforma de AI realiza a criação automática do registro do 
chamado enquanto o técnico está ao telefone com o usuário. 
Isso retira das costas do profi ssional de TI uma tarefa mecânica, 
liberando-o para se focar em tarefas mais nobres.

Neste tópico, é impossível fugir à grande pergunta: se a AI 
implicará em demissões ou não. Segundo o Service Desk Insti-
tute – fórum global que reúne 25 mil profi ssionais ITIL –, não 
vale a pena pensar em AI como uma tendência “Nós x Eles” 
– e “Eles” seriam softwares avançadíssimos, com recursos de 
autoaprendizagem. Segundo o SDI, é impossível voltar atrás e 
vencerá quem compreender o binômio AI/Service Desk e, a partir 
daí, desenhar soluções com características como fl exibilidade, 
repetibilidade, etc. Num país como o Brasil, porém, a questão é 
mais complexa, e envolve profundas mudanças na educação – o 
desafi o é compreender que o espaço para o trabalho repetitivo 
tende a desaparecer e, a partir daí, formar cada vez mais profi s-
sionais capacitados. 

Acima de tudo, AI/Service Desk promove a efi ciência operacio-
nal da empresa digital. Escala, rapidez, respostas precisas e que 
resolvam de fato o problema técnico enfrentado pelo usuário: 
esses são resultados palpáveis do uso de inteligência artifi cial no 
mundo ITSM. O futuro do Service Desk é um mix de pessoas e 
tecnologias que ajudam a empresa transformada digitalmente a 
encantar o usuário – o centro do universo no século XXI. 

(*) É Country Manager da Econocom Brasil.

O termo "startup" é cada 
vez mais comum no merca-
do. A palavra diz respeito a 
empresas que estão iniciando 
suas atividades, geralmente 
com ideias inovadoras ou 
reinventando algo que há 
muito já existe. São ideias 
que, quando entendemos, 
nos fazem questionar como 
ninguém havia pensado nisso 
antes. São empresas jovens, 
que têm o empreendedorismo 
em seu DNA, fomentam um 
perfi l fl exível e apostam em 
profi ssionais de fácil adapta-
ção. Tudo isso, no entanto, gera uma dúvida: como é trabalhar 
em uma startup?

O dia a dia de quem trabalha em uma empresa jovem, que 
nasceu para desbancar modelos tradicionais de negócio, pode 
ser considerado uma montanha russa. Em um dia tudo vai bem 
e, no outro, você enfrenta turbulências. Se você não lida bem 
com riscos, talvez você precise repensar.

Outra característica que deve ser considerada está presente 
em todo guia de sucesso: pró-atividade. Pessoas que não são 
pró-ativas tendem a ter difi culdade com uma estrutura de 
gestão horizontal, como em uma startup, onde muitas vezes 
você é seu próprio chefe. Com isso, é correto afi rmar que o 

profi ssional deve ter sede de 
conhecimento e possuir um 
perfi l hands on.

Em contrapartida, trabalhar 
em uma startup faz com que 
o profissional desenvolva 
múltiplas habilidades. Isso 
acontece porque a estrutura 
é muito fl exível e geralmente 
o quadro é enxuto, o que pode 
te levar a aprender tarefas di-
ferentes e tomar decisões que, 
em empresas tradicionais, não 
estariam em seu escopo.

Além disso, a equipe reduzi-
da e o perfi l colaborativo levam 

a uma proximidade diferenciada com os colegas de trabalho. 
Todos se ajudam e procuram trabalhar em sintonia, o que cria 
um grande sentimento de família. Isso junto, é claro, a um 
ambiente descontraído, com muitos jovens, onde todos podem 
fi car à vontade. Afi nal de contas, é bem melhor trabalhar de 
jeans do que de terno, não é mesmo?

Se você busca um ambiente desafi ador, fl exível, onde pode 
encontrar estímulo diário para se superar e aprender muito, 
mas saindo da zona de conforto, você precisa de uma startup 
na sua carreira.

(Fonte: Herbert Marcondes, Coordenador de Customer Experience da 
DogHero).

Como é trabalhar em uma startup
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda é o vigésimo sexto dia da lunação. A Lua em Virgem fi ca fora de curso a tarde as 13h46 até ingressar em Libra a noite 

as 21h27. No começo desta segunda é melhor seguir a rotina e não esperar demais das situações que pretende resolver. Com a Lua em 

Virgem fi camos mais reservados e racionais. O melhor é tomarmos uma postura realista e prática. Por isso, as ajudas e os conselhos 

racionais serão melhores recebidos. E serão de grande valia para resolvermos algum problema que esteja nos afl igindo emocio-

nalmente. Também a segunda é favorável à organização e arrumação de tudo na cabeça, no coração, na vida e, também na casa.
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Crises devem ser superadas neste 
meio do mês. Nada de pressa e 
muito menos atitudes impulsivas. 
Em breve terá chances de realizar 
algo novo. Elimine aquilo que não 
for mais útil, livre-se daquilo que não 
dá mais, de bens e objetos pessoais. 
63/463 – Branco.

O dia ajuda a planejar o futuro nos 
assuntos materiais. No trabalho pros-
siga com o que iniciou e coloque os 
planos em prática. Comece a semana 
traçando metas e objetivos. Valorize 
o que é público e use o bom senso 
e capacidade de organizar tudo. 
72/172 – Amarelo.

Com a Lua em Virgem não é pre-
ciso inventar muita programação: 
curtir a rotina a dois será gostoso.  
Precisará aceitar as situações do 
jeito que elas são ou terá sofrimen-
tos. É o momento de desenvolver 
suas habilidades prestando ajuda 
às pessoas amigas. 22/322 – Verde.

Muita habilidade no trato com as 
pessoas ajudará a fazer e manter 
bons relacionamentos neste fi nal 
do ano. As relações sentimentais 
darão bons momentos na intimidade 
sexual. Demonstre seus sentimentos 
a quem ama nesta semana e seja feliz. 
77/377 – Verde.

Sentirá maior segurança, tranquili-
dade e harmonia no seu lar. Evite as 
dúvidas que provocam distúrbios e 
perturbações. Evite alimentar desejo 
impossível que acabará provocando 
decepção. Seja ponderado em tudo 
que faça para não sofrer perdas. 
Corte vícios e hábitos nocivos. 
20/920 – Branco.

As emoções tendem a estar amenas, 
já que o foco são os assuntos práticos 
e materiais. A afetividade no rela-
cionamento amoroso garante bons 
momentos na relação sexual. O Sol 
transita na casa quatro, a da família, 
o aproxima ainda mais deles neste 
começo de semana. 51/351 – Cinza.

Terá que enfrentar dificuldades 
nas relações amorosas e com seus 
amigos. Um novo ciclo de vida trará 
novas oportunidades e motivação. 
Cuide melhor da sua saúde, trate 
dela neste fi nal de ano. A Lua em 
Virgem faz o senso de organização 
aumentar. 82/582 – Verde.

Com a Lua em Virgem fi camos mais 
reservados e racionais. O melhor 
é tomarmos uma postura realista 
e prática. Por isso, as ajudas e os 
conselhos racionais serão melhores 
recebidos. Pode realizar viagens e 
fazer mudanças após o aniversário. 
17/417 – Azul.

Este é o período mais delicado do ano 
que só termina após o aniversário. 
Por isso mantenha a rotina até lá. 
Nada de pressa, vá com calma. Podem 
surgir confusões causadas pelo seu 
modo de pensar, levando ao desequi-
líbrio até mesmo no relacionamento 
sexual. 63/363 – Verde.

Há maior interesse pelo trabalho e 
pelas atividades feitas com gosto e 
dedicação. Uma atividade inovadora 
ou pioneira pode aumentar os gan-
hos materiais. Mudança de posição 
social pode abalar a sua vida afetiva 
e diminuir o seu interesse sexual. 
37/337 – Amarelo.

Mantenha a calma ao lidar com 
situação difícil no ambiente de tra-
balho. Prossiga com o que iniciou 
e coloque coisas novas em prática. 
Se não souber agir pode ser levado 
a situações de rompimento brusco 
e perdas. Um desejo poderá tornar-
se real na relação intima e sexual. 
54/454 – Branco.

O convívio social será mais intenso e 
terá um momento de muita felicidade 
ao lado de alguém. As confusões no 
trabalho logo serão resolvidas, desde 
que se dedique a dialogar. Persista 
diante de um problema em prol do 
bem-estar da maioria e das pessoas 
que ama. 14/414 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 13 de Novembro de 2017. Dia de São Arcádio, São 
Eugênio de Toledo, São Vitor, e Dia do Anjo Palmaliah, cuja virtude 
é o otimismo. Dia do Defi ciente Visual. Hoje aniversaria o ator Joe 
Mantegna que nasceu em 1947, o músico Bill Gibson completa 65 anos, 
a atriz Whoopi Goldberg que faz 62 anos, e a nadadora Samantha Riley 
que nasceu em 1972.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é astuto e altamente intuitivo. 
Mesmo que tenha muitos pensamentos inspirados, quando se sente 
cético ou em dúvida pode se deixar levar pela desconfi ança e insegu-
rança emocional. Sempre se preocupa com os pormenores em tudo o 
que faz. Tende a manifestar melhor os seus sentimentos quando pode 
impor-se a pessoa amada. É sempre piedoso e pode ter vocação para a 
vida eclesiástica. Suas emoções são estáveis, não sendo difícil compre-
endê-lo. No lado negativo, no entanto, surgem os libertinos e renegados.

Dicionário dos sonhos
ÁGUA – A água é símbolo da vida feliz, período em que 
você conseguirá realizar aquilo que deseja e tudo correrá 
bem para você. Porem a água suja, escura e com detritos 
é um símbolo único de uma vida difícil, com problemas e 
obstáculos que terão de ser enfrentados daqui para frente. 
Esteja preparado para eles. Água do mar também signifi ca 
difi culdades na vida. Água doce, facilidade. Cair na água 
limpa pode indicar novidades, surpresas agradáveis e se for 
na água suja, surpresas desagradáveis. Números de sorte: 
06, 22, 46, 56 e 86.

Simpatias que funcionam
Para fi car livre de vizinhos e outras pessoas fofo-

queiras: Se você tem uma vizinha fofoqueira, faça esta 
simpatia numa sexta-feira: Pegue 100g de pimenta-mala-
gueta e coloque para ferver em 1 litro com água. Depois 
deixe esfriar e encha uma garrafa com o líquido. Feito isso, 
derrame um pouco desse preparado no portão da casa da 
vizinha fofoqueira. O que sobrar na garrafa, enterre com a 
mesma, em um jardim perto de sua casa ou em um vaso com 
a planta comigo-ninguém-pode. Nunca conte para ninguém 
que fez esta simpatia.
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CP
NEBULOSA

CENAIALE
UTAMINEF
TRANSPORTE
RORACAI

BADALOELET
ALERGENICO

IHRATHS
DITOEMAS

CAPAASILO
DILMASENO

ESARCAIR
MUILERO

TORNEIRAS

Regula pla-
nos de sa-
úde no Bra-
sil (sigla)

“O Silêncio
dos (?)”,
filme de

suspense
Cada

lance de
uma no-
vela (TV)

(?) Oliveira,
comen-
tarista

esportivo

Peça
metálica
pendente
no sino

Ato de má-
fé para
enganar
alguém

Utensílio
para aque-
cer água

Museu da
Imagem e
do Som
(sigla)

Capital da
salsa na
Colômbia

Barco do
Dilúvio
(Bíblia)

Função 
trigono-
métrica

Emissões
como

“reverb”, 
“chorus” e
“delay”,

produzidas
por pedais
de guitarra

(?) de cores, item do
Photoshop (Inform.)

(?)-Carneiro, 
poeta português

Bruno Astuto,
jornalista carioca

Roubo
total (gír.)

Local em que competem os
cavaleiros, nas Olimpíadas

VLT ou
metrô

Multidão
(pop.)

Frase es-
pirituosa

O ingredi-
ente que 

tem de ser
indicado
no rótulo 

do alimento

Peça esvo-
açante do
uniforme
da Tem-
pestade

(HQ)
Presidente
destituída
em 31 de
agosto de

2016

Forma de
“muito”,
comum 
no RS

Peças de
lavatórios

Formato
do saca-

rolha

Ângela (?),
política
Lavrar 

(a terra)

Interjeição
de dor
Item da

CLT
Actínio

(símbolo)
Aquele
homem

Rato, em
inglês

O (?): o
bamba

Recanto
das (?), re-
gião do DF

Abrigo

Conversa
(gíria)

“Estatuto”,
em ECA

Tradição da Suíça no
posicionamento em
conflitos internaci-

onaisNuvem
formada 

por matéria
interestelar
(Astron.)

Rio suíço

Principal,
em inglês

3/rat. 4/main. 10/alergênico. 14/efeitos sonoros. 15/centro de hipismo.

Bate papo
Acontece programação sobre a obra-prima 

“Grande Sertão: Veredas”, clássico da literatura 
brasileira de João Guimarães Rosa. No domingo 
(19), a escritora, professora e crítica literária 
brasileira Noemi Jaffe palestra sobre o autor e 
seu livro. Já na segunda (20), a diretora Bia Lessa 
ministra um workshop apresentando as etapas do 

trabalho de criação e os caminhos percorridos até 
a transposição fi nal que resultou no espetáculo/
instalação “Grande Sertão: Veredas”, que após 
uma temporada esgotada em São Paulo, no Sesc 
Consolação, será encenada no Rio de Janeiro, em 
janeiro, no CCBB. A entrada para os dois eventos 
é gratuita e a classifi cação indicativa é de 16 anos.

Serviço: Auditório do CCBB São Paulo,R. Álvares Penteado, 
112,. Centro. Domingo (19) às 16h.Entrada franca.

Nota- 
mobilidade

Como hub paulistano da cultu-
ra, a Unibes Cultural se posiciona 
à frente e como promotor das 
principais discussões de assuntos 
como urbanismo, mobilidade, 
sustentabilidade. A cidade que 
queremos hoje e no futuro está 
entre os temas de eventos que 
o centro sedia, como o 2º MO-
BIFILM – Festival Brasileiro de 
Filmes sobre Mobilidade e Segu-
rança de Trânsito, que acontece 
no espaço. O evento contará com 
projeção de fi lmes, divulgação e 
discussão das questões de mobi-
lidade e violência no trânsito em 
todo o País. Serão quatro sessões 
de cinema, com cerimônia de 
premiação e encerramento.

Serviço: Unibes Cultural, R. Oscar Frei-
re, 2.500, Sumaré, tel. 3065-4333. Segunda 
(20) das 10h às 19h. Entrada franca. 

Elenco da peça “A Serpente”.

Duas irmãs que juraram nunca se separar vivem no 
mesmo apartamento com seus respectivos maridos. O 
casal Guida e Paulo vive uma aparente interminável lua 
de mel, enquanto Lígia e Décio não chegaram sequer a 
consumar o casamento. Lígia decide se suicidar movida 
pela infelicidade em seu relacionamento amoroso, mas 
Guida, na tentativa de impedir a morte da irmã, oferece 
o próprio marido por uma noite. A desconcertante oferta 
moverá toda essa trama de amor e morte. Com Carolina 
Lopez, Fernanda Heras, Mariá Guedes, Juan Alba e Paulo 
Azevedo.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387, Perdizes, tel. 3868-2535. Quintas 
e domingos às 19h e sextas e sábados às 21h30, sessões extras nos dias 23 e 
27/11). Ingresso: R$ 60. Cena do musical “Rio Mais Brasil, o Nosso Musical”.

“Rio Mais Brasil, o 
Nosso Musical” mostra 
um retrato da riqueza 
musical de nosso país, 
com músicas de todas 
as regiões e variados 
ritmos.

Conta a história de um 
produtor e de uma 
diretora de cinema que 

decidem realizar um fi lme que 
retrate nossa gente. Ficção 
e realidade se mesclam no 
desenvolvimento do roteiro. 
O projeto movimenta uma 
seleção de elenco que atrai 
artistas de todas as regiões, 
mas o cancelamento da verba 
de produção pode colocar a 
ideia em risco. Com Cris Vian-
na, Leonardo Vieira, Danilo 
de Moura, Danilo Mesquita e 
e mais 16 atores multi-instru-
mentistas, selecionados entre 
500 candidatos de todas as 
regiões do país.

Serviço: Teatro Shopping Frei Caneca, 
R Frei Caneca, 569, Bela Vista, tel. 3472-
2229. Sextas e sábados às 21h e aos domin-
gos, às 19h. Ingresso: R$ 100. Até 26/11.

“Rio Mais Brasil, o Nosso Musical”

D
iv

ul
ga

çã
o

Drama
Leekyung Kim

Circo
Dois viajantes perdidos uti-

lizam apenas uma escada e um 
mapa para criar um percurso 
cheio de peripécias e desventuras 
até chegarem ao seu destino no 
espetáculo “Os Perdidos”. Cria-
ção e atuação: André Schulle, 
Bruno Rudolf e Ricardo Rodri-
gues. 

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clelia, 93, 
Perdizes, tel. 3871-7700. Sábados, do-
mingos e feriados às 17h. Entrada franca. 
Até 15/11.

Divulgação

Você está no comando
Lembre-se de que apenas você decide o que é mais impor-
tante para você. Você decide o que importa ou não para 
você O signifi cado de tudo em sua vida tem exatamente 
o signifi cado que VOCÊ lhe dá. Você decide onde coloca 
o seu foco e atenção. Absolutamente ninguém mais é res-
ponsável por isto.

Com esta compreensão em mente, veja a vida como bela. 
Cada dia, cada minuto, cada hora. Este momento nunca 
mais irá acontecer, independentemente do que seja, este 
momento nunca mais acontecerá em toda a sua vida. Es-
colha evitar confl itos e raiva. Escolha usar pensamentos e 
palavras gentis e se comunique com o seu coração.

O Mantra para hoje é: “Há amor, oportunidade e beleza em 
cada momento da minha vida.”

E assim é.

Você é muito amado e apoiado, sempre.

Os Anjos e Guias - -Sharon Taphorn.
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Rosinha – Do Brasil - A laureada recifense, 
lastreando-se nas obras de Cecília Meireles, de quem é 
fã, desde seus nove anos, criou uma obra rimada, com 
lindos e interessantes grafi smos, da própria autora, tendo 
como cenário o Mar. Poesia em alta, numa justa e linda 
homenagem.

O Mar de Cecília
Tzvetan Todorov – Unesp – O fi lósofo 

historiador, falecido neste ano, traça um perfi l 
das pessoas que viveram nos variados campos 
de concentração na Europa. Com muita frieza, 
lastreado em depoimentos e documentos, traz 
a lume fatos que desanuviam certos momentos, 
e corroboram outros. Não é um mero atacar o 

escopo nazista, e sim analisa-lo. As reações avaliadas, cau-
sam um profundo impacto. Profundamente esclarecedor.

Diante do Extremo

Italo J. Passanezi Fasanella – Sagrada 
Família – Lastreado 100% no Querigma - ensi-
namentos católicos – o bem intencionado autor, 
no fi rme propósito de fortalecer a família, em 
sua mais extensa defi nição, propõe posicio-

namentos para sua manutenção e fortalecimento. Ele 
crê que a indissolubilidade da família, aplicando-se os 
preceitos cristãos, seja o reduto necessário para o bem 
estar pessoal e social. Oportuno.

Famílias Renovadas pelo Poder
do Espírito Santo

Magele Valdo Ribo Perea – Bridge & 

Books – Autora psicóloga, lançou interessante 
trabalho que possibilita a qualquer pessoa,(re)

descobrir-se, lastreada em cinco eixos fundamentais, 
para o autoconhecimento: Eixo físico; conhecimento; 
emocional, relacional e transcendental. Sua integração 
tem o condão de potencializar, em cem dias, fatores in-
trínsecos ao ser, que poderão estar dormentes e faze-los 
eclodir, levando seu praticante à plena satisfação, pessoal 
ou profi ssional . Factível.

100 Dias para Mudar e Ativar 
o Potencial para Liderar a Sua 
Vida Através do X Five

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

INICÍO MINHA COLUNA comentando a atitude do apresen-
tador do Jornal da Globo, num ato de racismo. Ele é acusado, após 
ter um vídeo polêmico vazado na internet. Há 12 anos na Globo o 
jornalista foi muito criticado nas redes sociais, onde ele aparece 
durante o intervalo do Jornal da Globo xingando e fazendo ofensas 
racistas.

NAS IMAGENS, O JORNALISTA APARECE AO LADO 

DE UM COMENTARISTA. Ele está num local em frente á Casa 
Branca, sede do governo Norte-Americano. Ao ouvir um carro 
buzinando na rua, Waack  fi ca irritado e solta o ataque racista que 
por uma questão de ética não vou publicar na coluna. A direção 
da Globo não quis se manifestar sobre o assunto.

A RECORD E A RÁDIO JOVEM PAN, DONA DO FORMATO 

DO ‘PÂNICO’, estão negociando um acordo que pode garantir 
a sobrevivência  do humorístico por pelo menos mais um ano. A 
atração deixará de ser veiculada pela Band no fi nal do ano como 
já antecipou a coluna.

COM APENAS NOVE ANOS DE CARREIRA COMO 

APRESENTADOR de programas adultos, Rodrigo Faro ganha 
hoje quatro vezes mais que Xuxa Meneghel. Recebe R$ 700 mil 
mais merchandsing, chegando a 2,2 milhões por mês. Enquanto 
a apresentadora tem o salário de R$ 300 mil mais R$ 200 mil de 
merchandsing.

A MODA AGORA NA GLOBO É ‘A DANÇA DAS CADEI-

RAS’. Isso porque a emissora  está passando por modifi cações em 
todo seu jornalismo. O diretor geral, Carlos Henrique Schroder, 
vem realizando algumas trocas de apresentadores nos telejornais. 
Segundo ele é para não cansar os telespectadores. 

A JORNALISTA CRISTIANE PELAJO FICOU IRRITADA 
durante o ‘Jornal da Globo News’,  na sexta feira (dia 3). Ela teve 
problemas de áudio quando uma repórter mostrava uma matéria e 
o som sumiu. Cristiane falou: “Não é assim que se faz jornalismo”. 
Chamou o comercial e não voltou mais a apresentar o jornal.

LONGE DAS NOVELAS DA GLOBO desde o fi m de ‘A Regra 
do Jogo’, março do ano passado, a atriz Carolina Dieckman leva a 
vida de anônima nos Estados Unidos. Lá, ela estuda cinco horas por 
dia, vai a escola de bicicleta, faz mercado e faxina, além de cozinhar 
para o marido. Disse á coluna que tão já não voltará ao Brasil.

NO PRÓXIMO DIA 7 DE DEZEMBRO, O CANAL CLIMA 

TEMPO, da SKY, estará gravando para exibir em rede nacional o 
concurso ‘Miss Imprensa 2017’, numa choperia na zona leste de 
São Paulo. Serão 20 candidatas. Profi ssionais da área estarão no 
juri. A produção é de Débora Moro.

FRASE FINAL: A imprudência costuma anteceder a calamidade.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0814072-58.1997.8.26.0100. A DRª. Leticia Antunes
Tavares. Juíza de Direito da 14ª VC do Foro da Capital - SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Tubospel Indústria e Comércio De Embalagens Ltda, CNPJ Nº 47.352. 240/0002-08, representada
pelos seus sócios e Fernando Antonio Do Espirito Santo CPF Nº 570.570.288-49, RNE 3588016, Jose
Carlos Marino Barone, CPF Nº 66.065.378-72 RNE 2743097 que Major Administração Comercio E
Participações Ltda, lhe ajuizou ação de cobrança objetivando receber a quantia de R$ 22.800,00
referente aos aluguéis vencidos e não pagos. Foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital, para que em
20 dias a fluir após o prazo supra do edital pague o debito corrigido ou embarque a ação (incluindo
custas e honorários advocatícios de 10% sobre o débito atualizado), e requerimento do credor,
expedição de mandado de penhora e avaliação de bens. Ficando advertido de que Será nomeado
curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 25 de Setembro de 2017.                                                   (11 e 14)

Cooperativa Habitacional Anjos da Guarda
Edital de Convocação

O Presidente da entidade Cooperativa Habitacional Anjos da Guarda, convoca os
senhores associados para reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 14 de Junhode 2015em primeira chamada as 19:30 horas e em
segunda chamada as 20:00 horas na sede da entidade para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1. Dissolução Voluntária da Cooperativa; 2. Eleição e
Nomeação do liquidante da cooperativa; 3. Eleição dos Membros do Conselho
Fiscal exercício 2009 a 2015; 4. Alteração da Denominação Social.

São Paulo, 16 de Maio de 2015
José Carlos Camilo Dos Santos - Presidente

E.L.E.N.A. Empreendimentos da Livre Empresa Nacional S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam os acionistas, convidados a reunirem-se em AGOE, a realizar-se no dia 23/11/17, às 10hrs, na sede 
social à Rua Itabaiana, nº 328, SP/SP, , para deliberarem: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da 
Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/16; 
b) Atualização do capital social; c) Aumento do capital social; d) Notícia da doação de ações; e) Alteração do 
Estatuto Social, conforme alterações anteriores; f) Reforma parcial do Estatuto Social; g) Consolidação final do 
Estatuto Social; h) Outros assuntos de interesse social. São Paulo 08/11/17. A Diretoria. (09, 10 e 11/11/2017)

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

São eles o foco de um dos 
serviços oferecidos à co-
munidade pela Faculdade 

de Odontologia (FO) da USP, 
localizada no campus Cidade 
Universitária.

“Os manejos clínico e odon-
tológico, principalmente os 
invasivos, quando executados 
em pacientes especiais, não 
seguem a mesma receita daque-
les feitos em normoreativos.”, 
explica a professora Marina He-
lena Cury Gallottini, coordena-
dora do Centro de Atendimento 
a Pacientes Especiais, o Cape. 
“Um exemplo é a extração 
dentária de um portador de 
hemofilia. Existem técnicas 
específi cas para realização do 
tratamento sem que prejudique 
a saúde geral do paciente. As-
sim como para os cardiopatas, 
transplantados de órgão que 
recebem imunossupressores e 
portadores do vírus HIV.”

Fundado em julho de 1989, o 
serviço se tornou referência na 
área em toda a América Latina. 
“Os pacientes especiais não 
encontravam esse atendimento 
diferenciado em nenhum outro 

Atendimento realizado na Faculdade de Odontologia da USP. 

Pacientes especiais recebem 
atendimento odontológico na USP
Pessoas com paralisia cerebral, distrofi a muscular, defi ciências mentais, insufi ciência renal, diabéticas 
e hepatite enquadram-se em um grande grupo que podemos chamar de pacientes especiais
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s com HIV, que se identifi caram 
com um lugar onde encontra-
riam uma atenção odontológica 
especial. 

Surgiram pacientes com pa-
ralisia cerebral, transplantados, 
com doenças sistêmica, crôni-
cas e infectocontagiosas, por-
tadores de síndrome de Down, 
de distúrbio neuropsicomotor 
e psicológicos. Em 28 anos de 
existência, o centro passou 
de cinco para 12 consultórios 
odontológicos trabalhando si-
multaneamente, com cerca de 
12 mil pacientes cadastrados. 
Por mês, são atendidas de 900 a 
1.200 pessoas, indo desde con-
sultas de rotinas e tratamentos 
simples até processos mais 
complexos e microcirurgias.

“Os pacientes percebem que o 
controle da saúde bucal interfere 
no controle da saúde geral, e tal 
equilíbrio acaba sendo favorável 
para eles mesmos. É por isso que 
temos uma grande assiduidade 
nos tratamentos”, diz Marina. 
Com cerca de 10 mil atendimen-
tos anuais, o serviço gratuito 
também é referência de pesquisa 
e ensino (Jornal da USP).

lugar sem ser o Cape, muito 
por conta de uma lacuna na 
formação da maioria de nossos 
dentistas”, afi rma. Ao contar a 
história do centro, a professora 
lembra que na década de 1980, 
a comunidade médica e odon-
tológica estava amedrontada 
com a dispersão do vírus HIV. 

Atentos ao problema, os pro-
fessores Ney Soares de Araújo 

e Myaki Issao — na época, 
respectivamente vice-diretor 
e diretor da Faculdade de 
Odontologia — idealizaram um 
ambiente onde o atendimento 
poderia ser feito com seguran-
ça, tanto para os pacientes com 
HIV como para os profi ssionais, 
e assim nasceu o Cape. O nome 
abrangente da iniciativa atraiu 
muitas pessoas, não apenas 

Conhecido como o período 
de transição entre a infância 
e a adolescência, a puber-
dade marca as mudanças 
físicas e biológicas no corpo 
dos meninos e das meninas. 
Em geral, essa fase demora 
de dois a quatro anos e ocor-
re entre os 10 e os 13 para 
as garotas e entre os 12 e os 
14 para os garotos. É nesse 
estágio que o crescimento 
se acelera e tem início a 
produção dos hormônios 
sexuais, estrógeno para o 
sexo feminino e testosterona 
para o masculino.

Entre as várias mudan-
ças, é nesse período que 
os pelos aparecem pelo corpo, a pele 
fi ca passível de acnes e espinhas e o 
organismo se torna apto para procriar. 
Nas meninas, os seios crescem e surge 
a menstruação. Nos meninos, além dos 
primeiros fi os de barba a voz engrossa, 
desponta o pomo de adão e eles pas-
sam a ejacular. Mas algumas crianças 
apresentam a puberdade precoce, 
esses sinais se revelam em garotas de 
8 anos e em garotos de 9.

“Com isso, surgem as mamas, os pe-
los pubianos, o crescimento testicular 
ou peniano antes do tempo,”, explica 
a endocrinologista. Louise Cominato, 
secretária do Departamento Científi co 
de Endocrinologia da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo (SPSP). Com 
a puberdade precoce e o desenvol-

Puberdade precoce e suas consequências
“Como são jovens demais, 
as meninas e os meninos 
não têm maturidade para as 
mudanças no corpo, além da 
disparidade com os colegas 
da mesma idade”, confi rma 
a endocrinologista. A pu-
berdade precoce pode ser 
causada por vários fatores 
como alterações no sistema 
nervoso central, problemas 
nas glândulas adrenais e 
tumores nos ovários ou 
nos testículos, e pode até 
ser genético. “As causas 
devem ser investigadas por 
um endocrinologista pediá-
trico, médico que também 
recomendará o tratamento 

adequado”, indica Louise Cominato.
Inicialmente, o endocrinologista pe-

diátrico fará uma consulta para saber 
da história do paciente e um exame 
físico, além de pedir alguns exames 
laboratoriais e de imagem que irá au-
xiliá-lo no diagnostico da causa dessa 
precocidade. “O tratamento deve ser 
iniciado rapidamente. O acompanha-
mento deve ser feito a cada três ou 
quatro meses até o fi nal do tratamento”, 
explica a médica. Apesar de atingir 
mais as meninas, as decorrências são 
semelhantes. “O que difere é que o 
menino tem mais chance de que essa 
puberdade aconteça em consequência 
de uma doença mais grave, como um 
tumor de sistema nervoso central”, 
conclui a médica (SPSP).

vimento das características sexuais 
antecipadamente, há um refl exo no 
corpo da criança. “A velocidade de cres-
cimento aumenta e ocorrem mudanças 
na composição corporal, com aumento 
da musculatura e distribuição de gordura 
diferenciada”, atesta a especialista.

Em contrapartida, ressalta a médica, 
existe consequência na altura fi nal des-
sas crianças. “A perda de altura fi nal é 
uma das principais complicações, pois, 
com o aparecimento da puberdade pre-
coce, ocorre um avanço na idade óssea 
e fechamento da placa de crescimento, 
portanto a criança terá menos tempo 
para crescer e fi cará com altura menor 
do que a esperada”, afi rma.

Além das mudanças físicas, exis-
tem também alterações psicossociais. 
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O pretendente: REGINALDO VITOR RIBEIRO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Jaboatão, PE, data-nascimento: 01/11/1948, residente 
e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Braz Vitor Ribeiro e de 
Maria Braz Ribeiro. A pretendente: MARINEUZA ALVES DE ARRUDA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Serra Talhada, PE, data-nascimento: 
18/03/1964, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de 
Raimundo José da Silva e de Raimunda Alves da Silva.

O pretendente: GUSTAVO FONTES OLIVEIRA, profi ssão: técnico de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
12/10/1981, residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de 
Jose Rosival Oliveira e de Elizabeth Barbosa Fontes Oliveira. A pretendente: FABIANE 
LOBOSCO MAGNANI, profi ssão: analista de contratos, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 17/06/1975, residente e 
domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Magnani Reche e 
de Roseli Lobosco Magnani.

O pretendente: EMERSON APARECIDO MORENO BILCHE SANTOS, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 22/10/1980, residente e domiciliado na Vila Brasilandia, São Paulo, SP, 
fi lho de Osvaldo Aparecido Moreno Bilche Santos e de Maria Odete Moreno Santos. A 
pretendente: ROSÂNGELA MAGALHÃES DE BRITO, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Cratéus, CE, data-nascimento: 13/01/1981, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Lopes de Brito 
e de Maria das Graças Magalhães de Brito.

O pretendente: JONATHAN PETERSON ARAGÃO DOS SANTOS, profi ssão: operador 
de loja, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-
nascimento: 23/02/1998, residente e domiciliado no Jardim Santa Francisca Cabrini, 
São Paulo, SP, fi lho de Leo Barbosa dos Santos e de Andreia Lira Aragão. A pretendente: 
KAREN DE ALMEIDA ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1997, residente e domiciliada no Parque São 
Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Antonio Alves e de Sandra de Almeida Alves.

O pretendente: RAFAEL DO ROSÁRIO MATOS, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 18/04/1987, 
residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Luiz de Matos 
e de Heloísa Marilaque de Matos. A pretendente: LYLIAN SPAULUSSI AMARAL, 
profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, 
SP, data-nascimento: 17/07/1990, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, 
fi lha de Ivan José do Amaral e de Janice Spaulussi Amaral.

O pretendente: RENATO PEREIRA FACIS, profi ssão: funcionário público, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1980, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Zuardo Cruz Facis e de Maria Rosa 
Pereira Facis. A pretendente: SHEILA SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Arujá, SP, data-nascimento: 07/09/1990, residente 
e domiciliada no Jardim Lapena, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Bitencourt de Oliveira e 
de Claudinice Santos de Oliveira.

O pretendente: JUCIER JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Jaicós, PI, data-nascimento: 10/05/1980, residente e domiciliado na 
Vila Nova Utinga, São Paulo, SP, fi lho de José Antônio dos Santos e de Francisca 
Cristina da Conceição Santos. A pretendente: FERNANDA CARDOSO DE SOUSA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-
nascimento: 24/10/1990, residente e domiciliada na Vila Nova Utinga, São Paulo, SP, 
fi lha de Elson Teofi lo de Sousa e de Vera Lucia Cardoso dos Anjos.

O pretendente: DENIVALDO PAIS DE LIMA, profi ssão: operador de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
06/02/1985, residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Dogival 
Pais de Lima e de Maria da Gloria Rodrigues. A pretendente: SUELEN APARECIDA 
GOTTOCHILICK, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Santo André, SP, data-nascimento: 06/05/1988, residente e domiciliada na Vila 
Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de Sandra Regina Gottochilick.

O pretendente: LEANDRO CASTILHO BELONE, profi ssão: servidor público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1981, 
residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Nilson Castilho 
Belone e de Suzana Elizabeth Cimento Belone. A pretendente: JANAÍNA DE LIMA 
PIRES SILVA, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 01/12/1986, residente e domiciliada no Jardim Monte Azul, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Pires da Silva e de Maria Bernadete de Lima Silva.

O pretendente: MOACIR GREGÓRIO RODRIGUES GALL, profi ssão: designer, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 10/05/1985, 
residente e domiciliado na Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gall e de Marlene 
das Graças Rodrigues Gall. A pretendente: TATHIANY DOS SANTOS, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, data-nascimento: 05/03/1991, residente e domiciliada na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de Adriana Aparecida dos Santos.

O pretendente: TIAGO TADEU GHIOTTO STRUFALDI, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 06/08/1981, 
residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Edson Carlos 
Strufaldi e de Sueli Aparecida Ghiotto Strufaldi. A pretendente: VANESSA MORAIS 
PEREIRA DA SILVA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1992, residente e domiciliada na Quinta da 
Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Helio Pereira da Silva e de Silvana Morais Pereira da 
Silva.

O pretendente: ANDERSON SILVA SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/02/1985, residente e 
domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Silva Santos e de 
Helena Maria dos Santos. A pretendente: JOSI DOS SANTOS MONTEIRO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1980, 
residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José 
Monteiro e de Maria Cicera dos Santos Monteiro.

O pretendente: JOÃO CARLOS PEDRO DE ARAUJO, profi ssão: mecânico auxiliar, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 
07/03/1979, residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir 
Pedro de Araujo e de Sueli Padovani Araujo. A pretendente: ALESSANDRA CAMPOS 
JERONIMO, profi ssão: gerente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Saúde, SP, data-nascimento: 16/11/1992, residente e domiciliada na Vila Ivone, São 
Paulo, SP, fi lho de Alexander Benedito Jeronimo e de Claudia Campos.

O pretendente: MICHAEL DOS SANTOS ANDRADE, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1988, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Evandro da 
Silva Andrade e de Maria Cicera dos Santos. A pretendente: MIRIAM ALVES CRUZ, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente, SP, data-nascimento: 19/11/1983, residente e domiciliada no Parque São 
Lucas, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Cruz e de Gerasina Alves Cruz.

O pretendente: JAMIL LUCAS DA SILVA, profi ssão: desenhista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Araras, SP, data-nascimento: 10/04/1952, residente e domiciliado na 
Vila Alzira, São Paulo, SP, fi lho de José Lucas da Silva e de Eva Aparecida da Silva. A 
pretendente: MARIA SUELI CHAVES DA SILVA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 01/05/1953, 
residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Custodio 
da Silva e de Emilia Chaves da Silva.

O pretendente: ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: analista fi nanceiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 
24/08/1984, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de José Severino 
de Oliveira e de Raimunda Ferreira Lima de Oliveira. A pretendente: BRUNA GARCIA 
CORADETE, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 27/01/1991, residente e domiciliada na Vila 
Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Coradete e de Joana Aparecida Garcia Coradete.

O pretendente: FELIPE RAPOZO GARCIA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 14/12/1990, residente e 
domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Celso Garcia e de Edna Correa 
Rapozo Garcia. A pretendente: JULIANA DOS SANTOS BRANDÃO, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 23/10/1991, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, 
fi lha de Luis Vieira Brandão e de Filomena Cristina Escobar dos Santos Brandão.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO MARTINS JÚNIOR, profi ssão: contador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santos, SP, data-nascimento: 20/04/1988, residente e 
domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco Martins e 
de Roseli do Espirito Santos. A pretendente: HELLEN BRANDÃO CHAVES, profi ssão: 
contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-
nascimento: 05/06/1991, residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, SP, 
fi lha de Nivaldo de Almeida Chaves e de Paula Alves Brandão.

O pretendente: RICARDO DA SILVA AMARAL, profi ssão: analista de MIS, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 27/05/1994, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Abrantes Amaral 
e de Ednaura Isabel da Silva Amaral. A pretendente: KATHARINA VASCONCELOS 
PEREIRA, profi ssão: gerente operação de faturament, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 25/02/1987, residente 
e domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Pereira e de 
Vilma de Abreu Vasconcelos Pereira.

O pretendente: ERIC VASCONCELOS LIMA, profi ssão: líder de padaria, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Tucano, BA, data-nascimento: 10/12/1990, residente e 
domiciliado na Vila Santa Virginia, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Jesus Lima e de 
Norma Maria de Moura Vasconcelos. A pretendente: CAMILA CRUZ DOS SANTOS, 
profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/12/1987, residente e domiciliada no Jardim Panorama, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Ferreira dos Santos e de Maria Alves Cruz dos Santos.

O pretendente: EMERSON LUIZ BRAMUSSE, profi ssão: técnico de informatica, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Caratinga, MG, data-nascimento: 
18/05/1984, residente e domiciliado no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, fi lho de Jose 
Luiz Bramusse e de Sonia Rosa Bramusse. A pretendente: GABRIELA TATIANI 
SERAFIM CRUZ, profi ssão: gestora fi nanceira, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1987, residente e domiciliada no Jardim 
Ibitirama, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Roberto Rolin Cruz e de Vera Lucia Serafi m 
da Costa Cruz.

O pretendente: ANDRÉ GARCIA AMBROSI, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 02/10/1984, residente 
e domiciliado no Jardim Panorama, São Paulo, SP, fi lho de Luis Benvenuto Ambrosi e de 
Maria Aparecida Garcia Ambrosi. O pretendente: CARLOS HARTFELDER, profi ssão: 
administrador, estado civil: solteiro, naturalidade: em Porto Alegre, RS, data-nascimento: 
24/08/1983, residente e domiciliado no Jardim Panorama, São Paulo, SP, fi lho de Paulo 
Hartfelder e de Lidia Gabriela Hartfelder.

O pretendente: FÁBIO DELSOTTO DOS SANTOS, profi ssão: prensista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 04/08/1985, 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Vilmo Quirino dos 
Santos e de Maria Aparecida Delsotto dos Santos. A pretendente: TABATA CARVALHO 
CONCEIÇÃO, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Saúde, SP, data-nascimento: 08/08/1988, residente e domiciliada na Vila Miami, São 
Paulo, SP, fi lha de José Gildelson Duarte Conceição e de Dalci Carvalho Duarte 
Conceição.

O pretendente: LEANDRO VIEIRA SILVA, profi ssão: engenheiro eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 24/12/1981, 
residente e domiciliado no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Silva e de 
Maria Claudici Vieira Silva. A pretendente: JULIANA PEREIRA MAIELLO, profi ssão: 
designer gráfi ca, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-
nascimento: 17/12/1988, residente e domiciliada no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lha 
de Marcos Antonio Maiello e de Catarina de Jesus Pereira Maiello.

O pretendente: MARCUS ROGERIO MENDES DO NASCIMENTO, profi ssão: gerente 
de projeto, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, 
data-nascimento: 08/09/1972, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lho de Gil Mendes do Nascimento e de Dirce Siqueira Mendes do Nascimento. 
A pretendente: JOYCE SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 26/11/1985, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Edison de Oliveira e de 
Marlene Maria da Silva Oliveira.

O pretendente: TIAGO SANTOS SILVA, profi ssão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Licínio de Almeida, BA, data-nascimento: 16/05/1990, 
residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de João de Jesus Silva e 
de Zelita Santos Silva. A pretendente: ALINE ALMEIDA DE JESUS, profi ssão: auxiliar 
de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em Quijingue, BA, data-nascimento: 
28/05/1988, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de José de 
Jesus e de Josefa Mota de Almeida.

O pretendente: MAX FREITAS, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1955, residente e domiciliado 
na Vila Cleonice, São Paulo, SP, fi lho de Josino Freitas e de Ermelinda Guerreiro 
Freitas. A pretendente: DENISE FELIPPE, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 24/11/1963, 
residente e domiciliada na Vila Cleonice, São Paulo, SP, fi lha de Celso Felippe e de 
Magdalena Cerigatto Felippe.

O pretendente: LUCIANO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 19/03/1987, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Amaro da 
Silva e de Lucimar Ferreira de Souza. A pretendente: ADELAINE BEZERRA PEREIRA, 
profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/07/1993, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Iraci Bezerra Pereira e de Francisco Alves Pereira.

O pretendente: ERICK LIMA DE BRITO, profi ssão: auxiliar contábil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 18/01/1993, 
residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de José Lucinaldo Felix 
de Brito e de Sineide de Lima Felix de Brito. A pretendente: MAYARA CRISTINA 
AGUIAR KALIL, profi ssão: auxiliar de dentista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 31/01/1998, residente e domiciliada 
na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Cesar Kalil e de Ayla Cristina Souza 
de Aguiar.

O pretendente: RENAN COSTODIO DA SILVA, profi ssão: ferramenteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 11/03/1992, 
residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Costodio da 
Silva e de Dalva Maria Cintra da Silva. A pretendente: ANA CAROLINE DO REGO, 
profi ssão: estilista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 29/10/1994, residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lha 
de Marcelo do Rego e de Isabel Cristina Silva do Rego.

O pretendente: JESSÉ SOARES DE SOUZA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 29/07/1985, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Julio Pereira de Souza e 
de Mirian Regina Soares de Souza. A pretendente: NATALIA FERREIRA DE SOUZA, 
profi ssão: analista administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Formosa, SP, data-nascimento: 28/09/1991, residente e domiciliada na Vila Alpina, São 
Paulo, SP, fi lha de Ornan Martins de Souza e de Eva Ferreira de Souza.

O pretendente: PERICLES FREITAS VASCONCELOS, profi ssão: confeiteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 15/10/1980, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Julia Freitas Vasconcelos. 
A pretendente: JOELMA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: cuidadora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 26/06/1984, 
residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Gerson Pereira da Silva e 
de Teresa Maria de Jesus.

O pretendente: JONATHAS XAVIER DA SILVA, profi ssão: auxiliar gráfi co, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 23/02/1993, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis 
da Silva e de Vanusa dos Santos Xavier. A pretendente: MICHELE GATO, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-
nascimento: 06/03/1992, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Silvio Gato e de Marlye Tominaga.

O pretendente: THIAGO MIGUEL DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
04/09/1988, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Pedro 
Olavo Miguel de Sousa e de Maria Lima de Sousa. A pretendente: MARIA CLARICE 
ALBANO MENDES, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Luzilândia, PI, data-nascimento: 30/10/1996, residente e domiciliada no Parque da 
Mooca, São Paulo, SP, fi lha de Antonio João Mendes e de Elizangela Pereira Albano.

O pretendente: LUAN BEDANI GEA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 14/05/1990, residente 
e domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley Ticera Gea e de Sibele 
Lenita Bedani Ticera Gea. A pretendente: BIANCA SILVA ROSSETTO, profi ssão: 
esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-
nascimento: 13/02/1992, residente e domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lha de 
Celso Rossetto Filho e de Neves Maria da Silva Rossetto.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: SAMUEL CARDOSO DE OLIVEIRA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 22/03/1993, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Cardoso de Oliveira 
e de Maria Amelia Lima de Oliveira. A pretendente: LARISSA SCARTON SIQUEIRA, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-
nascimento: 13/10/1997, residente e domiciliada na Vila Alpina São Paulo, SP, fi lha de 
Fernando Cesar de Siqueira e de Meire Aparecida Scarton Siqueira.

O pretendente: RODRIGO LOPES DA SILVA, profi ssão: frentista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/03/1981, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Isaías Gomes 
da Silva e de Maria de Fátima Lopes da Silva. A pretendente: FERNANDA VIEIRA, 
profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, data-nascimento: 10/05/1982, residente e domiciliada na Vila Lúcia, São 
Paulo, SP, fi lha de Mauro Vieira da Silva e de Gildete Izaura da Silva.

O pretendente: LEONARDO DOS SANTOS LUCIO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 03/07/1989, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Efrain Carlos Lucio e 
de Luciléia dos Santos Lucio. A pretendente: CLAUDIA CORBALAN DO PRADO, 
profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-
nascimento: 15/02/1983, residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São Paulo, SP, 
fi lha de José Roberto do Prado e de Irene Zana Corbalan do Prado.

O pretendente: HUGO ROBERTO PICARO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 01/06/1983, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de José Inacio Picaro 
e de Juvercy Rosa Picaro. A pretendente: BRUNA ACUNZO PASQUINI, profi ssão: 
encarregada de RH, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, 
SP, data-nascimento: 10/03/1989, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de Gerson Antonio Pasquini e de Marcia Acunzo Pasquini.

O pretendente: JORGE DE MOURA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Monte Santo, BA, data-nascimento: 11/04/1979, residente 
e domiciliado no Jardim Pedra Branca, São Paulo, SP, fi lho de Silvino Barbosa da 
Silva e de Sonia Ribeiro de Moura. A pretendente: FERNANDA DA SILVA, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 15/04/1979, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião Jesus da Silva e de Maria Campos da Silva.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA DANTAS, profi ssão: consultor de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 
08/06/1995, residente e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de 
Carlos Marcio Pereira Dantas e de Giselda Pereira. A pretendente: IANCA MIRANDA 
BARBOSA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 15/08/1996, residente e domiciliada no Sítio 
Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lha de Honorato de Sousa Barbosa e de Aldenora Dias de 
Miranda Barbosa.

O pretendente: NELSIR CARLOS LUTEREK, profi ssão: técnico de T.I., estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Erechim, RS, data-nascimento: 03/12/1986, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Gaspar Antônio Luterek e de Inês 
Catarina Rovani Luterek. A pretendente: REGIANE DA SILVA FERREIRA, profi ssão: 
jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: em Belém, PA, data-nascimento: 
11/12/1983, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
de Oliveira Ferreira e de Lucionila da Silva Ferreira.

O pretendente: EDUARDO MOREIRA DE JESUS, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Barra do Mendes, BA, data-nascimento: 28/11/1992, residente 
e domiciliado na Vila Independência, São Paulo, SP, fi lho de Elofi lo Gomes de Jesus e 
de Claudete Moreira Silva. A pretendente: NATASHA SORGUINI MACHADO, profi ssão: 
técnica em veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/07/1998, residente e domiciliada na Vila Independência, São Paulo, SP, 
fi lha de Andre Amaral Machado e de Elisabete Sorguini Machado.

O pretendente: MOISÉS DE MORAES, profi ssão: operador de máquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 24/08/1981, 
residente e domiciliado na Vila Tolstoi, São Paulo, SP, fi lho de José de Moraes e de 
Joana de Moraes. A pretendente: ELIANE DOS SANTOS, profi ssão: operadora de 
produção, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-
nascimento: 29/10/1985, residente e domiciliada no Jardim Helena, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio José dos Santos e de Maria Quiteria dos Santos.

O pretendente: ALEX OGEDA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 16/01/1975, residente e domiciliado na 
Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Inês Ogeda. A pretendente: VERONICA ALVES DE 
MOURA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Demerval Lobão, 
PI, data-nascimento: 01/12/1977, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Alves de Moura e de Antonia Olimpio de Moura.

O pretendente: DANIEL LIMA CARDOSO, profi ssão: assistente administrativo 
para, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 
29/07/1989, residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Jailson Loiola 
Cardoso e de Maria Aparecida de Lima Cardoso. A pretendente: KARINY PULIA DA 
ROCHA, profi ssão: analista de RH, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Mariana, SP, data-nascimento: 29/08/1989, residente e domiciliada na Vila Ivone, 
São Paulo, SP, fi lha de Waldomiro Alves da Rocha e de Amelia Pulia da Rocha.

O pretendente: JOSE MOURA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, naturalidade: 
nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 02/02/1937, residente e domiciliado na 
Vila Libanesa, São Paulo, SP, fi lho de Raphael Moura e de Maria Borrego Moura. A 
pretendente: ISABEL SANCHES, profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1950, residente e domiciliada 
na Vila Libanesa, São Paulo, SP, fi lha de Natalio Sanches e de Ana Sanches.

O pretendente: BRUNO BRAGAGNOLI DA SILVA, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
04/09/1992, residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de 
Nivaldo Ferreira da Silva e de Maria Ines Bragagnoli da Silva. A pretendente: VANESSA 
SILVA SANTANA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 18/03/1995, residente e domiciliada 
no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Jose Edvaldo Barbosa Santana e de 
Rosimeire Brandão da Silva.

O pretendente: RODRIGO MARQUES DE SOUZA, profi ssão: garçon, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 23/09/1987, 
residente e domiciliado na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Marques de Souza 
e de Maria da Gloria Souza Porto. A pretendente: JOSEILDA DOMINGOS DA CRUZ, 
profi ssão: auxiliar odontológico, estado civil: divorciada, naturalidade: em Nova Cruz, 
RN, data-nascimento: 30/11/1981, residente e domiciliada na Vila Ivg, São Paulo, SP, 
fi lha de João Domingos da Cruz e de Geralda Pereira da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO FERREIRA ROSA JÚNIOR, profi ssão: operador de torno 
automático, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 11/04/1987, residente e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, 
fi lho de Rogério Ferreira Rosa e de Iracema Ferreira da Silva Rosa. A pretendente: 
BRUNA DI PIETRO SANTOS CORDERI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 23/06/1992, residente 
e domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo dos Santos Corderi 
e de Denise Cristina Di Pietro.

O pretendente: JACKSON DOS SANTOS SILVA, profi ssão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Maceió, AL, data-nascimento: 07/08/1997, residente e 
domiciliado na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lho de Josivaldo da Costa Silva e 
de Maria de Lourdes dos Santos. A pretendente: PALOMA DE ALMEIDA SALINO, 
profi ssão: menor aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-
nascimento: 13/04/1997, residente e domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcos Antonio de Jesus Salino e de Debora de Almeida Salino.

O pretendente: KLEBER ROBERTO SILVA LOURENÇO, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1977, 
residente e domiciliado na Cidade Continental, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Roberto 
Lourenço e de Angela Maria da Silva Lourenço. A pretendente: ELISANGELA SILVA 
GUIMARÃES DIAS, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/05/1985, residente e domiciliada em Guarulhos, 
SP, fi lha de Raimundo Dias e de Edna Silva Guimarães Dias.

O pretendente: HARON BIAGGIO CABRAL DE VASCONCELLOS, profi ssão: 
engenheiro civil, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/11/1993, residente e domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo, 
SP, fi lho de Lazaro Cabral de Vasconcellos Filho e de Anelisa de Assis Biaggio. A 
pretendente: TAYNA TIEPPO DOS SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 31/10/1996, 
residente e domiciliada em Santo André, SP, fi lha de José Ricardo dos Santos e de 
Sonia Maria Tieppo 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

A data será incluída no projeto sobre o brexit - a saída 
britânica do bloco europeu -, que será debatido na pró-
xima semana no Parlamento e que, uma vez aprovado, 

autorizará o desligamento do país da UE.
Em artigo publicado no jornal The Daily Telegraph, a primei-

ra-ministra disse que a decisão de colocar o momento preciso 
do brexit tem como objetivo demonstrar a determinação do 
governo de completar esse processo. “Que ninguém tenha 
dúvida da nossa determinação ou questione o nosso propósito 
de que o brexit está ocorrendo”, afi rma a primeira-ministra, 
que fi cou enfraquecida após perder a maioria absoluta nas 
eleições gerais realizadas em junho passado.

“(A data) será (escrita) em preto e branco na capa dessa 
histórica peça de legislação. O Reino Unido estará saindo 
da UE no dia 29 de março de 2019, às 23h”, acrescentou. A 
legislação, chamada Projeto de Lei sobre a Retirada da UE, 
já foi lida duas vezes e entrará na próxima semana na fase de Primeira-ministra britânica, Theresa May.

Theresa May confi rma saída da UE para dia 29 de março de 2019
A saída do Reino Unido da União Europeia (UE) ocorrerá às 23h do dia 29 de março de 2019, informou na sexta-feira (10) a primeira-ministra britânica, Theresa May

comitê, em que são esperadas alterações. Segundo Theresa 
May, a maioria da população quer que os políticos se unam 
para negociar um bom acordo do brexit.

Ela disse ainda que está disposta a escutar propostas 
dos deputados para melhorar o projeto de lei, mas adver-
tiu sobre qualquer tentativa por deter sua tramitação no 
Parlamento. “Não vamos tolerar tentativas, de qualquer 
lado, de utilizar o processo de emendas a esse projeto de 
lei como mecanismo para bloquear a vontade democrática 
do povo britânico, ao tentar desacelerar ou deter nossa 
saída da UE”, afi rmou.

A primeira-ministra ressalta que o projeto legislativo é 
“fundamental” para conseguir um brexit ordenado. As nego-
ciações entre Londres e Bruxelas estão em sua sexta rodada, 
sem que tenha ocorrido qualquer progresso nos termos de 
ruptura, criando grande incerteza para as empresas que vivem 
no Reino Unido (ABr/EFE).
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