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“Nada provoca mais 
danos num Estado do 
que homens astutos 
quererem se passar 
por sábios”.
Francis Bacon (1561/1626)
Filósofo inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,43% Pontos: 
72.475,16 Máxima de +0,79% 
: 72.735 pontos Mínima de 
-0,54% : 71.776 pontos Volu-
me: 3,65 bilhões Variação em 
2017: 20,34% Variação no mês: 
-2,47% Dow Jones: +0,14% 
(18h32) Pontos: 23.454,82 
Nasdaq: +0,13% (18h32) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2972 Venda: R$ 3,2977 
Variação: +0,37% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,37 Venda: R$ 3,47 
Variação: +0,68% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2867 Venda: R$ 
3,2873 Variação: +0,65% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2570 
Venda: R$ 3,4430 Variação: 
+0,67% - Dólar Futuro (de-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,25% ao 
ano. - Capital de giro, 10,91% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.278,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,4% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,000 
Variação: +1,35%.

zembro) Cotação: R$ 3.286,00 
Variação: +0,03% - Euro (18h32) 
Compra: US$ 1,1668 Venda: US$ 
1,1669 Variação: +0,05% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,8450 
Venda: R$ 3,8470 Variação: 
+0,63% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,7730 Venda: R$ 3,9930 
Variação: +0,66%.

tos: 6.759,97 Ibovespa Futuro: 
+0,2% Pontos: 72.895 Máxima 
(pontos): 73.235 Mínima (pon-
tos): 72.110. Global 40 Cotação: 
920,190 centavos de dólar Va-
riação: -0,35%.

O ministro das Cidades, 
Bruno Araújo, disse 
ontem (13), que o 

Cartão Reforma e a lei de 
regularização fundiária con-
solidam o “tripé” da política 
habitacional do governo 
Temer, ao lado do Minha 
Casa Minha Vida. “Milhões 
de brasileiros que têm suas 
residências precárias pas-
sam a ter a oportunidade 
de melhorar a sua qualidade 
de vida”, afi rmou Araújo, em 
cerimônia na qual o presi-
dente Temer fez a entrega 
simbólica dos primeiros 
Cartões Reforma. 

O programa que concede 
até R$ 9.646,07 para refor-
mar, ampliar e até mesmo 
concluir moradias de famí-
lias com renda mensal de 

Governo Michel Temer 
consolida o tripé da política 
pública habitacional

até R$ 2.811,00. O Ministério 
das Cidades trabalha com a 
expectativa de atingir 182 mil 
famílias até 2018 e o orçamen-
to é de R$ 1 bilhão, a fundo 
perdido, ou seja, o benefi ciário 
não precisará pagar nada. O 
governo garante os recursos 
para a compra do material, as 
famílias fi cam responsáveis 
pelas obras e a fi scalização 
fi ca a cargo das prefeituras. 
Os valores serão liberados 
em parcelas, à medida que 
os fi scais constatarem que 
as melhorias estão sendo de 
fato feitas.

O programa foi criado por lei 
em abril e o governo publicou 
as regras para a adesão em 
julho. Temer chegou a marcar 
duas viagens para Caruaru, 
depois canceladas, para fa-

zer a entrega simbólica dos 
cartões. Agora, ele recebe no 
Palácio do Planalto os primei-
ros benefi ciários: Luiz Santos 
da Silva, Maria do Socorro da 
Silva Rosado e Valéria Ana da 
Silva. Eles representam os 150 
moradores do bairro de São 
João da Escócia, em Caruaru. 
Cada família receberá R$ 6 
mil, em média.

Pernambuco é reduto elei-
toral do ministro das Cidades. 
Em meio às pressões da base 
aliada por trocas nos minis-
térios e também com a crise 
interna no PSDB, que pode 
desembarcar do governo, a 
pasta tem sido alvo de cobiça 
por parte de parlamentares. 
Alguns aliados acusam Araújo 
de usar o programa e outras 
ações das Cidades, que é uma 

Presidente Michel Temer, participa da cerimônia de entrega do cartão

reforma no palácio do planalto.

pasta com bom Orçamento e 
visibilidade, como palanque.

Além da entrega dos car-
tões, Araújo assinou hoje uma 
portaria para levar o Cartão 
Reforma a municípios do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, Alagoas e Pernambuco, 
que decretaram calamidade 
pública por causa das fortes 
chuvas nessas regiões. Ele 
lembrou que 19 de novembro é 
o último dia para que os muni-
cípios interessados se habilitem 

para aderir ao programa. Os 
ministros Henrique Meirelles 
(Fazenda) e Dyogo Oliveira 
(Planejamento), e o presiden-
te do Senado, Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), também parti-
ciparam da cerimônia (AE).

Gabarito do Enem
O gabarito ofi cial do Enem será 

divulgado na próxima quinta-feira 
(16) pelo Inep. A correção das pro-
vas é feita usando a metodologia 
da Teoria de Resposta ao Item, em 
que o valor de cada questão varia 
conforme o percentual de acertos e 
erros dos estudantes naquele item. 
Dessa forma, um item em que grande 
número dos candidatos acertarem 
será considerado fácil e, por essa 
razão, valerá menos pontos.

Os empresários da indústria 
de transformação paulista do 
setor do agronegócio estão 
mais confiantes no avanço 
de suas atividades. Segundo 
a pesquisa do Departamento 
do Agronegócio da Fiesp e da 
Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), o Índice 
de Confi ança do Agronegócio 
(ICAgro) aumentou 6,7 pon-
tos no terceiro trimestre na 
comparação com o segundo 
trimestre, e atingiu 99,1 pontos. 
Em nota, a Fiesp diz que, apesar 
da melhora, a pontuação está 
abaixo da registrada em 2016 
(106,3 pontos). O levantamen-
to mostra, porém, recuperação 
do indicador em todos os seg-
mentos pesquisados. 

No segmento chamado “da 
porteira”, relacionado aos insu-
mos agropecuários, a percep-
ção dos empresários indicou 
104,8 pontos, com elevação de 
11 pontos. 

O gerente do Deagro, Antonio 
Carlos Costa, disse que a queda 

A continuidade do processo 

de ajuste econômico segue 

inspirando confi ança.

O novo diretor-geral da Polícia Federal (PF), 
Fernando Segóvia, defendeu ontem (13), em 
Vitória, a necessidade de maior integração 
entre os órgãos federais e estaduais para que o 
Estado possa enfrentar as organizações crimi-
nosas e melhorar a segurança pública. “Estamos 
começando um trabalho conjunto que será de 
muita valia para a população”, disse Segóvia, 
em entrevista ao lado do governador do Espírito 
Santo, Fernando Hartung (PMDB).

“É um novo momento da administração da 
Polícia Federal e sei da grandiosidade do traba-
lho que vai ter que ser feito”, disse. Nomeado 
diretor-geral pelo presidente Michel Temer na 
semana passada, Segóvia só deve tomar posse à 
frente da PF nos próximos dias. Mesmo assim, 
desde a semana passada, vem participando de 
reuniões para compor sua futura equipe. Em Vi-
tória, ofi cializou o convite para o atual secretário 
estadual de Controle e Transparência, Eugênio 
Ricas, assumir a Diretoria de Investigação e 
Combate ao Crime Organizado da PF - divisão 
responsável por comandar as operações crimi-
nais da corporação, incluindo a Lava Jato.

“Vim ao Espírito Santo para agradecer ao 
governador pela liberação do secretário e para 
estender uma política do governo federal, que é 
a de integração com as secretarias de segurança 
pública de todo o país”, afi rmou Segóvia. De 
acordo com ele, os problemas não se restringem 
apenas à corrupção, mas à violência e a crimes 
cometidos nos estados.

Habeas corpus de 
Palocci será julgado 
na próxima semana

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) marcou para a próxima 
semana, na quinta-feria (23), 
o julgamento sobre o pedido 
de liberdade feito pela defesa 
do ex-ministro Antonio Paloc-
ci, preso desde setembro do 
ano passado em função das 
investigações da Operação 
Lava Jato. O julgamento será 
decisivo para manter a vali-
dade das prisões preventivas 
que foram decretadas pelo juiz 
federal Sério Moro e o ministro 
Edson Fachin.

Em maio, Fachin rejeitou 
individualmente o pedido de 
liberdade e enviou o caso ao 
pleno para tentar obter apoio 
da Corte para manter as pri-
sões na Lava Jato.

Na decisão em que negou 
liberdade provisoriamente a 
Palocci, Fachin entendeu que 
não há nenhuma ilegalidade 
na decisão do juiz federal 
Sérgio Moro, que determinou 
a prisão. “O deferimento de 
liminar (ABr).

Após ser alvo de uma ten-
tativa de assalto ao deixar o 
circuito de Interlagos, em São 
Paulo, a fabricante de pneus 
Pirelli anunciou ontem (13) 
que suspendeu os testes de 
pneus que faria na cidade pau-
lista hoje (14) e amanhã (15). 
“Após uma tentativa de assalto, 
neutralizada pela segurança da 
Pirelli, em uma van da Pirelli 
no circuito de Interlagos no 
último domingo - e depois de 
um fi m de semana com episó-
dios similares ocorridos com 
outros times - fi cou decidido 
o cancelamento dos testes de 
pneus planejados”, informou 
através de sua conta no Twitter.

O treinamento com os com-
postos para 2018 seria feito 
em parceria com a McLaren, 
que assim como a Federação 
Internacional de Automobi-
lismo (FIA) e a Fórmula 1, 
concordaram com a medida. “A 
decisão [...] foi feita no interesse 

da segurança do pessoal, tanto 
da McLaren como nosso, que 
teriam participado do teste”, 
concluiu. Já a escuderia de 
Woking também usou o Twitter 
para anunciar a decisão de não 
fazer os testes.

“Nós nos juntamos na decisão 
da Pirelli de cancelar os testes 
de pneus nesta semana em In-
terlagos. A segurança das nossas 
pessoas sempre estão no topo 
de nossa prioridade, e , dado os 
recentes eventos, nós achamos 
desnecessários os riscos de 
prosseguir”, escreveu nas suas 
redes sociais. Ao longo do fi m de 
semana, uma série de episódios 
de violência foram registrados 
com as equipes de Fórmula 1.  A 
situação levou o tetracampeão 
Lewis Hamilton a reclamar publi-
camente da falta de segurança, já 
que “isso acontece todo ano”. “A 
F1 e as equipes precisam fazer 
mais. Não há desculpas”, escre-
veu o piloto (ANSA).

Foto: Mark Thompson/Getty Images
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Fernando Segóvia, novo diretor-geral da PF.

Brasília - Com superávit de 
US$ 1,822 bilhão nas duas pri-
meiras semanas de novembro, 
a balança comercial brasileira 
acumula em 2017 um saldo 
positivo de US$ 60,285 bi-
lhões, o maior resultado para 
o período e acima de todos os 
valores anuais já registrados. 
A previsão do governo é que o 
saldo comercial neste ano fi que 
entre US$ 65 bilhões e US$ 70 
bilhões. 

Na primeira semana de no-
vembro (1 a 5), com apenas 
dois dias úteis, foi registrado 
superávit de US$ 532 milhões, 
resultado de exportações de 
US$ 1,869 bilhão e importa-
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Marcos Corrêa/PR

Confi ança de industriais do agronegócio 
paulista cresce no terceiro trimestre

mercado brasileiro ainda não 
sejam ideais, a continuidade do 
processo de ajuste econômico 
segue inspirando confi ança”, 
explicou Costa. Ele disse que 
o setor deve continuar sendo 
benefi ciado no ano que vem 
pela recuperação do poder de 
compra do consumidor.

A confiança do produtor 
agropecuário também cresceu 
(5,9 pontos), embora continue 
abaixo de 100 pontos (93,2 
pontos). Em relação aos pe-
cuaristas, o aumento foi bem 
mais expressivo: 14 pontos, 
atingindo os 94,2 pontos após 
a pior marca da série histórica 
no segundo trimestre (80,2 
pontos). Costa lembrou que, 
nesse período, o setor tinha 
sofrido o impacto da Operação 
Carne Fraca e havia incertezas 
diante dos efeitos da delação 
de diretores do grupo JBS. 
Ele disse que o ânimo foi re-
cuperado diante da melhora 
dos preços do boi no mercado 
internacional (ABr).

na cotação das principais com-
modities, como soja e milho, 
deixou o setor com dúvidas 
sobre o escoamento dos insu-
mos e fertilizantes. “Porém, à 
medida que o plantio da safra 
de verão se aproximou, porém, 
as negociações voltaram a ocor-
rer”, ressaltou Costa.

No caso dos industriais 
“depois da porteira” (como os 
responsáveis por alimentos e 
tradings), houve crescimento 
de 5,8 pontos na confi ança, 
passando para 102,7 pontos. 
“Embora as condições do 

Após tentativa de roubo, 
Pirelli cancela testes

Segóvia defende integração contra 
crime organizado

“O mais importante para a solução será a par-
ceria, a integração. Tanto da Polícia Federal com 
o Ministério Público Federal, quanto também 
integrando as secretarias de segurança pública 
e os ministérios públicos estaduais e todos os 
órgãos que tem a função de coibir o crime no 
país”, acrescentou o novo diretor-geral da PF 
(ABr).

Superávit da balança acumulado no 
ano chega a US$ 60,285 bilhões

ções de US$ 1,337 bilhão. Já 
na segunda semana (6 a 12) 
as vendas ao exterior somaram 
US$ 4,383 bilhões e as compras 
de fora chegaram a US$ 3,093 
bilhões, o que signifi cou um 
superávit de US$ 1,290 bilhão

Nas duas primeiras semanas, 
as exportações subiram 10,2% 
em relação ao mesmo período 
de 2016, graças ao aumento 
nas vendas de produtos básicos 
(+35,3%, principalmente soja 
em grãos, milho em grãos, mi-
nério de ferro e carne bovina) 
e semimanufaturados (+12,5%, 
principalmente celulose, semi-
manufaturados de ferro/aço e 
ferro fundido) (AE).

Restrição ao foro 
privilegiado 

O STF voltará a julgar a res-
trição ao foro privilegiado para 
autoridades no próximo dia 
23. A discussão sobre o caso 
foi interrompida em junho por 
um pedido de vista do ministro 
Alexandre de Moraes. O placar 
do julgamento está em quatro 
votos pela restrição. Antes 
da interrupção, o relator do 
caso, ministro Luís Roberto 
Barroso, votou a favor da res-
trição ao foro privilegiado para 
autoridades, como deputados 
e senadores. 

De acordo com Barroso, os 
detentores de foro privilegiado, 
como deputados e senadores, 
somente devem responder a 
processos criminais no STF 
se os fatos imputados a eles 
ocorrerem durante o mandato. 
Para evitar que os detentores 
de foro que cometerem crimes 
durante o mandato renunciem 
aos cargos para escapar do 
julgamento, Barroso também 
sugeriu que, a partir da ins-
trução do processo, a ação fi ca 
mantida onde estiver.

Os ministros Marco Aurélio 
Rosa Weber e Cármen Lúcia 
também a acompanharam o 
relator (ABr).
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OPINIÃO
O pensamento

positivo como mola
propulsora das vendas
Isaac Newton, um dos 

maiores cientistas do 

século XIX, já dizia: 

“para toda ação, existe 

uma reação”

Hoje, devido aos avanços 
mercadológicos, a sen-
tença sofreu um inter-

dito do destino e, assim como 
um fruto que decai de uma 
árvore rupestre, não existe 
volta. Diferentemente do que 
aludia o pai da física moderna, 
toda ação também exige uma 
promoção. Mas, como assim? 

De acordo com estudos de-
senvolvidos pela Universidade 
de Oxford, no Reino Unido, 
70% do faturamento de uma 
empresa está atrelado ao “em-
purrãozinho” exercido pela 
força de marketing e vendas. 
Isto é: para sobreviverem à 
gravidade dos negócios, que 
sempre puxa para baixo, as 
organizações precisam se fazer 
notar.

Já não basta mais permane-
cerem fi xadas às ideias nar-
cisistas compostas por “meu 
produto é tão bom, que não 
preciso fazer esforço algum 
para colocá-lo em circulação”; 
“para que investir em campa-
nhas, se o boca-a-boca já traz 
o retorno que preciso?”; ou 
“cortar a verba da publicidade 
fará com que consigamos atin-
gir a máxima rentabilidade”.

A mecânica da empresa 
como centro do universo não 
passa de uma ilusão, afi rma 
o psicólogo Daniel Goleman, 
autor do best-seller “Inteli-
gência Emocional: A Teoria 
Revolucionária do Que É Ser 
Inteligente”. Para o especia-
lista, impulsionar, alavancar 
e colocar em movimento são 
as palavras-chave capazes de 
calcular a rota exata para o 
sucesso corporativo. E como se 
faz isso? Na visão de Goleman, 
nenhuma promoção é capaz de 
atingir o ponto máximo sem 
uma ferramenta primordial: o 
bom-humor. 

É ele que dará energia sufi -
ciente para que um vendedor 
possa encontrar argumentos 
para fechar uma negociação 
ou até mesmo para que um 
marqueteiro tenha criativi-
dade para encontrar novos 
mercados-alvo. As emoções 
positivas, afi rma o especialista, 
são como proteções celulares. 
Quando pensam positivo, mes-
mo diante das catástrofes, os 
indivíduos conseguem inter-
romper fl uxos patológicos for-
mados por ociosidade, intros-
pecção, medo, insegurança e 
ansiedade, criando barreiras 
neurológicas naturais fortes 
o sufi ciente para administrar 

qualquer “queda”.
Uma vez bloqueado o cami-

nho fi nal rumo à frustração, 
só restará uma alternativa: 
procurar novas saídas para dar 
vazão a estes sentimentos. É 
aí que surgirão as melhores 
ideias para desenvolver aquele 
projeto tão difícil, capaz e dei-
xar o cliente feliz, satisfeito e 
com vontade de permanecer 
na carteira da empresa por 
décadas a fio. Na prática, 
portanto, promover-se não 
signifi ca apenas estampar uma 
marca de forma desordenada, 
fi naliza Daniel Goleman. 

Mesmo com investimentos 
reduzidos para chamar a 
atenção do cliente e galgar 
um lugar de destaque em sua 
vida mental e afetiva, algumas 
medidas simples podem ser 
tomadas. A primeira delas con-
siste em “não deixar a peteca 
cair”. Em vez de fazer cara feia 
para as objeções do cliente, 
experimente sorrir, de forma 
espontânea. Quando sorriem 
para as situações difíceis, as 
pessoas tendem a amenizar as 
chances de insucesso, gerando 
30% mais opotunidades de 
promover os seus discursos 
de forma efi ciente e assertiva.

Rebater as argumentações 
do cliente? Nunca mais. Em 
vez disso, experimente ouvir, 
com carinho, as suas dores, 
interpretando todas as pala-
vras. Quando sabem ouvir  de 
forma afável seus pontos de 
vista, os vendedores se tornam 
capazes de assumir um papel 
de destaque na mente do 
ouvinte, o que eleva em 57% 
as chances de converter uma 
transação. Empurrar os pro-
dutos e serviços de qualquer 
forma? Isto não funciona. Para 
obter sucesso na promoção 
de vendas, as organizações 
precisam envolver o usuário, 
fazendo com que a venda se 
torne consultiva. 

Ou seja, em vez de tentar 
convencer o cliente, dê argu-
mentos capazes de fazer com 
que ele caminhe sutilmente 
através da jornada de compra. 
Por fi m, por que não gravitar 
pelo universo da parceria? 
Cliente e empresa, quando 
decidem operar pela ótica do 
respeito, da transparência e 
da reciprocidade, conseguem 
fazer da promoção uma fer-
ramenta humanística e etno-
cêntrica. 

Afi nal, mesmo não sendo um 
verdadeiro Isaac Newton, não 
quer dizer que não tenhamos 
a capacidade de reinventar 
leis ultrapassadas e obsoletas.

(*) - É diretor executivo da WA 
Marketing & Consultoria Comercial.

Lucas Diegues (*)
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O volume de brasileiros com 
contas em atraso e registrados 
nos cadastros de devedores 
apresentou um leve aumento 
no último mês de outubro, 
após sete quedas consecutivas. 
Segundo dados do indicador do 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) houve um aumento 
de 0,20% na quantidade de 
inadimplentes na comparação 
entre outubro deste ano com 
o mesmo mês do ano passado.

Na comparação mensal, ou 
seja, entre setembro e outu-
bro, o indicador apresentou 
aumento de 0,5%. O SPC Brasil 
e a CNDL estimam que o Brasil 
encerrou outubro com aproxi-
madamente 59,3 milhões de 
brasileiros com alguma conta 

em atraso e com o CPF restrito 
para contratar crédito ou fazer 
compras parceladas.  O número 
representa 39% da população 
com idade entre 18 e 95 anos.

“A estimativa tem se mantido 
estável desde o início de 2016. 
Por um lado, as difi culdades do 
cenário recessivo fazem cres-
cer o número de devedores, e 
por outro a maior restrição do 
crédito e queda na propensão 
do consumo age na direção 
contrária, limitando a tomada 
de crédito e o crescimento 
da inadimplência”, explica o 
presidente da CNDL, Honório 
Pinheiro. A economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
afi rma: “A tendência de esta-
bilidade da estimativa deve se 
manter nos próximos meses” 
(CNDL/SPC).

A avaliação é do ministro 
da Defesa, Raul Jung-
mann, que visitou o 

exercício multinacional de si-
mulação de ajuda humanitária, 
Amazonlog, na tríplice fronteira 
com o Peru e a Bolívia. A ati-
vidade, executada em parceria 
com os países vizinhos, reuniu 
cerca de duas mil pessoas em 
Tabatinga, no Amazonas.

A cidade fi ca distante cerca 
de 1,1 mil km de Manaus. Só 
é possível chegar de barco ou 
avião. O município, com pouco 
mais de 60 mil habitantes, está 
localizado na tríplice frontei-
ra com as cidades de Santa 
Rosa, no Peru, e Letícia, na 
Colômbia. A cidade foi esco-
lhida pelos militares devido ao 
difícil acesso e à falta de es-
trutura, como comunicações, 
estradas, difi culdades para 
conseguir grande quantidade 
de alimentos.

Ministro da Defesa, Raul Jungmann, participa de simulações no 

AmazonLog, em Tabatinga (AM).

O airbag dos veículos auto-
motivos vendidos no Brasil é 
o componente que mais tem 
apresentado problemas que 
resultaram na necessidade de 
se fazer campanhas de recall. 
No entanto, 84% dos mais de 
2,2 milhões de veículos que 
se encontram nessa situação 
não o fizeram, segundo o 
Denatran, cujo diretor, Elmer 
Coelho Vicenzi, informa que 
85% dos recalls dirigidos a 
veículos automotivos podem 
causar lesões. No caso das 
motos, acrescentou, 60% 
dos problemas identifi cados 
implicam em risco de queda.

“No caso dos airbags, apenas 
16% dos recalls foram aten-
didos. Isso signifi ca que 84% 
desses veículos estão andando 
pelas ruas com seus airbags 
defeituosos”, informou Vicen-
zi ontem (13) após participar 
do programa ‘Por Dentro do 
Governo’, na TV NBR. Os 
números citados pelo diretor 
constam do Boletim Recall 
e mostra que, entre 2013 e 
junho de 2016, o airbag foi 
o componente mais afetado 
pelas campanhas de recall. Ele 
representa mais de um quarto 
(26%) dos componentes que 
apresentaram problemas. 

Diretor do Denatran, Elmer Coelho Vicenzi, na TV NBR.

Pela terceira vez consecutiva, 
o comerciante do município 
de São Paulo se mostrou mais 
confi ante, sentimento capta-
do pelo Índice de Confi ança 
do Empresário do Comércio 
(ICEC), que registrou alta de 
1,2%, ao passar de 106,2 pon-
tos em setembro para 107,5 
pontos em outubro, o maior 
patamar desde abril de 2014. 
Na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, quando o 
índice registrou 92,6 pontos, o 
crescimento foi de 16%.

Apurado mensalmente pela 
FecomercioSP, o ICEC varia 
de zero a 200 pontos. No 
comparativo anual, tanto as 
pequenas como as grandes 
empresas registraram cresci-
mento na confi ança, de 16% 
e 15,3%, respectivamente. As 
pequenas, desta vez, tiveram 
um desempenho um pouco me-
lhor, com a confi ança crescendo 

pelo terceiro mês consecutivo 
e atingindo o maior patamar 
desde abril de 2014. 

A confi ança dos empresários 
voltou a melhorar na passagem 
de setembro para outubro. De 
uma maneira geral, o otimis-
mo em relação à economia se 
consolida a cada mês, baseado 
principalmente na manutenção 
da melhoria do emprego e da 
renda, o que acelerou o ritmo das 
vendas no comércio e abriu es-
paço para novos investimentos.

Para a FecomercioSP, são boas 
as perspectivas de vendas para 
o Natal e, se assim se confi rmar, 
podem alavancar o indicador em  
2018. No campo político, o mer-
cado aguarda a aprovação da Re-
forma da Previdência para obter 
um período mais prolongado de 
estabilidade, propiciando boas 
condições para o crescimento de 
PIB e do Consumo das Famílias 
em 2018 (AI/FecomercioSP).

Países da UE 
concordam em 
criar uma união 
militar

Vinte e três dos 28 países 
membros da União Européia 
(UE) concordaram ontem (13) 
em expandir signifi cativamente 
sua cooperação militar. Os mi-
nistros das Relações Exteriores 
e da Defesa do bloco assinaram 
um documento em Bruxelas 
que deveria lançar as bases 
para uma futura união de defesa 
europeia. Segundo os líderes, 
a decisão de criar uma união 
de defesa europeia visa tornar 
a UE menos dependente dos 
Estados Unidos e fortalecer 
a cooperação entre parceiros 
europeus em projetos militares.

“É importante para nós assu-
mir uma posição independente, 
[principalmente] após a eleição 
do presidente dos EUA (Donald 
Trump). Assim, se houver uma 
crise no nosso bairro, devemos 
ser capazes de agir”, disse a mi-
nistra da Defesa alemã, Ursula 
van der Leyen. O ministro ale-
mão dos Negócios Estrangeiros, 
Sigmar Gabriel, falou da união  
como um “marco no desenvolvi-
mento europeu”. A cooperação 
projetada é “um grande passo 
em direção à independência e 
ao fortalecimento da política 
de segurança e defesa da UE”, 
ressaltou (ABr/DPA).

Um empresário de Hong 
Kong, Eugene Funk, comprou 
um trio de trufas brancas por 
75 mil euros, na aquisição mais 
cara do Leilão Internacional de 
Tartufo Bianco, realizado no 
último domingo (12). As três 
trufas “gêmeas” pesam 850 
gramas. Neste ano, o preço da 
trufa branca bateu recorde e 
chegou a 6 mil euros o quilo, 
devido a prejuízos na produ-
ção do fungo, abalada por más 
condições climáticas. 

O evento ocorreu simulta-

neamente em três cidades: 
Grinzane Cavour, Hong King e 
Dubai, que participou do leilão 
pela primeira vez. Ao todo, 
foram arrecadados 370 mil eu-
ros, montante que será doado 
para instituições de caridade. 
Apesar da produção da trufa 
branca encarar um momento 
delicado, o presidente da Eno-
teca Regional de Piemonte, 
Tomaso Zanoletti, comentou 
que o resultado obtido foi muito 
bom em uma “temporada difícil 
para as trufas” (ANSA).

O preço da trufa branca bateu recorde.
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Amazonlog reforçou laço do 
Brasil com países vizinhos

A simulação de resgate em situações de ajuda humanitária é o melhor caminho para reforçar a atuação 
conjunta do Brasil com países vizinhos

vacinas para a população ví-
tima de um surto de hepatite 
e sobrevoou a demonstração 
de medidas para atender a 
população na possibilidade de 
explosão de embarcações no 
Rio Solimões.

As atividades fazem parte 
de um conjunto de simulações 
das Forças Armadas para trei-
nar procedimentos de ajuda 
humanitária em caso de catás-
trofes como secas, enchentes, 
terremotos. Uma base militar 
multinacional foi montada para 
dar suporte a militares e socorro 
emergencial às “vítimas”. As 
simulações envolveram o uso 
de helicópteros, aviões, além 
de diversas embarcações para 
as ações de simulação de aci-
dentes. Também foram feitos 
atendimentos de saúde para a 
população ribeirinha e comuni-
dades indígenas do Brasil e dos 
países vizinhos (ABr).

“Aqui, países que são nossos 
amigos e vizinhos trabalham co-
nosco, exercitam conosco como 
atender nossas populações, 
como alimentá-las, como fazer 
sua triagem e como dar conforto 
em situações que muitas vezes 

são de grande calamidade e po-
dem envolver perda de vidas”, 
disse o ministro, após visitar 
a base internacional montada 
para abrigar as tropas. Jung-
mann presenciou a simulação 
de distribuição de cargas com 

Denatran alerta que 85% dos recalls 
em airbags não foram feitos

No período foram, ao todo, 60 
pedidos de recall em airbags. 
O problema afetou mais de 2,2 
milhões de veículos. Em segun-
do lugar fi caram os freios, com 
17% do total de componentes 
defeituosos responsáveis por 
pedidos de recall; em segui-
da, o sistema de combustível 
(16%); motor (11%); proble-
mas na direção (9%); e cinto 
de segurança (7%). Em parte, 
a inefi ciência das campanhas 
de recall se deve à difi culdade 
de o consumidor saber se seu 
veículo está entre os que ti-
veram o chassi informado nas 
campanhas. 

A fi m de dar mais efi ciência 
a essas campanhas, o governo 
pretende fazer uma parceria 
com as empresas do setor, a 
fi m de fornecer “apenas para 
essa fi nalidade” o nome e o 
endereço do proprietário do 
veículo que precisa passar 
por recall. “Vamos fi scalizar o 
recall para garantir que o uso 
dessa informação está restrito 
a esse serviço”, garantiu o 
diretor do Denatran ao reco-
mendar que os consumidores 
recorram ao site do Denatran 
para saber se o seu veículo 
precisa passar por algum 
ajuste (ABr).

Índice de Confi ança
do Comércio

alcança o maior patamar

Trio de trufas brancas é 
vendido por 75 mil euros

59,3 milhões de brasileiros 
estão com o nome negativado
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Como reduzir custos da 
conformidade fi scal?

A - Feirão Limpa Nome 
Aproveitar parte do 13º salário para renegociar dívidas atrasadas pode 
ser uma alternativa para que os 61 milhões de brasileiros em situação de 
inadimplência possam reorganizar a vida fi nanceira e reabilitar o crédito. 
A nova edição do Feirão Limpa Nome da Serasa, que vai até o próximo dia 
30, é uma oportunidade para quem está negativado procurar descontos 
especiais e condições de pagamento diferenciadas e encerrar o ano com 
a vida fi nanceira mais organizada. O consumidor pode negociar sua dívida 
diretamente com a empresa participante, o que aumenta as chances de 
um acordo mais satisfatório para ambas as partes. Para participar, basta 
acessar o site (www.feiraolimpanome.com.br). 

B - Profi ssionais do Esporte 
Cerca de 70 pessoas estão confi rmadas a participarem do “Curso Meto-
dologia para Ensinar bem o Futebol”, a ser realizado na cidade de Rivera, 
Uruguai, nos próximos dias dias 25 e 26, nas sedes social e campestre 
do Clube Sarandi. O evento é organizado pela consultoria esportiva Livia 
Esportes e tem como atração atletas e gestores importantes do espor-
te. Entre eles, os palestrantes Alejandro Garay (treinador da Seleção 
Uruguaia Sub 17) e Sebastian Vieira (treinador de goleiros). O curso 
terá momentos práticos e teóricos, visando qualifi car o desempenho de 
professores e profi ssionais do esporte no momento de ensinar o futebol. 
Um e-book gratuito lançado nas redes digitais introduz um pouco do 
que será trabalhado na parte teórica do curso, estando disponível para 
download no link (https://goo.gl/pEvRKh). Mais informações: (www.
liviaesportes.com.br). 

C - Self-checkouts 
A Perto instalou Self-Checkouts para diversas unidades das Lojas Ame-
ricanas, com mais de mil pontos de vendas. Tendência na automação 
de compras no varejo e na área supermercadista, os Self-Checkouts 
permitem que o usuário confi ra o preço do produto e pague no mesmo 
terminal, em vez ir até um ponto para fazer a consulta e depois dirigir-se 
ao caixa para efetuar o pagamento. Entre outras vantagens, os terminais 
trazem ganhos operacionais para o empreendimento como redução de 
horas extraordinárias, além da readequação de escalas de trabalho, 
principalmente em momentos de menor movimento de clientes. ançado 
no mercado em 2016, o Self-Checkout já está presente em diversas redes 
supermercadistas do País, tanto nas capitais como no interior. Saiba 
mais em: (www.perto.com.br).

D - Ferramenta de Vestir  
A Ford está testanto uma nova tecnologia para reduzir a fadiga e a 
possibilidade de lesões dos operadores da linha de montagem: um 
exoesqueleto de vestir em forma de colete. A ferramenta, chamada 
EksoVest, foi desenvolvida pela Ford com a empresa Ekso Bionics, da 
Califórnia. Realizar tarefas acima da cabeça, como colocar pratos numa 
prateleira ou trocar uma lâmpada, pode não ser difícil. Mas quando isso 
é repetido 4.600 vezes por dia, ou cerca de 1 milhão de vezes por ano, a 
chance de fadiga e lesões corporais aumenta signifi cativamente. O Ek-
soVest suporta o peso dos braços do trabalhador enquanto ele executa 
tarefas acima da cabeça. Ele se adapta a pessoas de 1,50 metro até 1,95 
metro de altura e suas molas podem ser ajustadas para oferecer uma 
assistência de 2,26 kg a 6,80 kg por braço. 

E - ONU Mulheres
O Terras Altas Resort & Convention Center é o primeiro hotel do 
país a ser signatário da plataforma do Women’s Empowerment Prin-
ciples e do movimento HeforShe da ONU Mulheres. A plataforma 
dos Princípios de Empoderamento das Mulheres é resultado de uma 
iniciativa da ONU Mulheres e do Pacto Global das Nações Unidas, e 
objetiva guiar as empresas no empoderamento das mulheres dentro 
da própria empresa, na sua cadeia de valores e nas comunidades onde 
atuam. Ao aderir a essa plataforma, a empresa assume publicamente 
o compromisso com o empoderamento das mulheres e passa a fazer 
parte de uma rede local e global das Nações Unidas que compartilha 
e discute informações, além de promover fóruns e diálogos entre as 
empresas. Atualmente são 1.600 signatários no mundo e, agora, 147 
no Brasil (www.hotelterrasaltas.com.br).

F - Início de Carreira 
Para profi ssionais em início de carreira e que estão em busca de novas 
oportunidades, a empresa de TI FCamara, considerada uma das melhores 
para crescer na carreira pela Exame em 2017, está com inscrições abertas 
para o seu Programa de Formação. É um estágio remunerado, presencial, 
com a duração de três meses e a com possibilidade de efetivação. lém 
de desenvolvedores, a empresa também irá formar a primeira turma de 
designers. Os talentos selecionados farão parte do time de Inovação, 
uma equipe interdisciplinar, dinâmica e engajada em dar novas soluções 
para problemas. Interessados devem preencher o formulário de inscrição 
disponível no site  (www.fcamara.com.br) até amanhã (15).

G - Veículos de Luxo 
A Riviera de São Lourenço recebe a segunda edição do Salão Riviera Boat 
Week, uma realização da revista Boat Shopping. Reune barcos, lanchas, jet 
skis, carros e motos nacionais e internacionais de alto padrão, e começa 
amanhã (15), indo até segunda-feira (20). Também, estandes com outros 
itens de interesse dos apaixonados pela aventura, com destaque para 
moda, assessórios e utilitários do mundo náutico e gastronomia com food 
trucks e a presença da cervejaria Therezópolis. Os veículos selecionados 
destacam-se pela beleza da engenharia marítima aliadas ao melhor da 
tecnologia em sistemas de navegação. Além de entreter os visitantes, os 
estandes oferecerão oportunidades exclusivas de compra. Interessados 
podem confi rmar presença no site: (www.rivieraboatweek.com.br). 

H - Ar Condicionado e Ambiente 
Com o objetivo de disseminar informações sobre higienização de sistemas 
de ar condicionado a Abrava – Associação Brasileira de Refrigeração - re-
aliza no próximo dia 22, o ‘Seminário de Higienização em Sistemas de Ar 
Condicionado e Ambiente’, que objetivo a troca de conhecimento técnico 
e científi co, legislação sobre qualidade do ar de interiores, assim como, 
discutir novas tecnologias e procedimentos na manutenção, operação e 
controle de sistemas de ar condicionado. Para o seminário são esperados 
engenheiros, técnicos em manutenção de ar condicionado, profi ssionais 
da área de gerenciamento de instalações. As inscrições estão abertas e 
são limitadas. Para mais informações acesse (www.abrava.com.br/cursos).

I - Programa de Estágio
A Henkel, líder global em marcas e tecnologias em três áreas de negócios: 
Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care, está rece-
bendo  inscrições para seu Programa de Estágio nas cidades de São Paulo, 
Jundiaí, Itapevi e Diadema, pelo site: (www.ciadeestagios.com.br/henkel). 
É preciso ter conhecimento intermediário ou avançado de inglês e estar 
cursando o penúltimo ano de graduação dos cursos de Administração, 
Engenharias, Química, Economia, Relações Internacionais, Marketing, Co-
municação Social, Comércio Exterior e áreas afi ns. O programa de estágio 
tem duração de dois anos. A empresa busca encontrar universitários com 
competências como iniciativa e determinação para alcançar resultados. 

J - Importantes Participações  
O 8º Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em Brasília de 18 a 23 de 
março de 2018, já teve 60% da área da Expo e 45% dos espaços da Feira 
ocupados. O anúncio foi feito em Marselha, pelo diretor executivo do 
Fórum, Ricardo Andrade, durante a 63ª reunião do board do Conselho 
Mundial da Água, entidade internacional que organiza o evento. Entre as 
empresas e Ongs que já confi rmaram presença estão Sabesp, Antea Group, 
Suez e o Consórcio PCJ, Caesb, SOS Mata Atlântica e WWF. Doze países 
também já garantiram espaço no Fórum, entre eles França, Portugal, Chi-
na, Marrocos, Japão e Senegal, que sediará a edição seguinte, em 2021. A 
Expo e a Feira ocuparão uma área de 30 mil m² no Estádio Nacional Mané 
Garrincha. Mais informações no site: (www.worldwaterforum8.org/pt-br).

A - Feirão Limpa Nome 
Aproveitar parte do 13º salário para renegociar dívidas atrasadas pode 

D - Ferramenta de Vestir  
A Ford está testanto uma nova tecnologia para reduzir a fadiga e a 

A carga tributária no 

Brasil deve passar de 

35% do PIB nesse ano, 

o maior percentual da 

América Latina

Estamos à frente de 
países como Coreia do 
Sul (24%), EUA (26%), 

Suíça (27%) e Reino Unido 
(32%). Segundo o Instituto 
Brasileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT), entre 
os países com maior carga 
tributária do mundo, o Brasil 
a apresenta uma das menores 
relações retorno ao contribuin-
te/carga tributária. 

Não é um campeão de carga 
tributária - países com França, 
Itália e Alemanha apresentam 
um percentual de carga tri-
butária sobre o PIB superior 
ao do Brasil – mas esbanjam 
“competência” em retornar à 
sociedade serviços e benefícios 
compatíveis com a arrecada-
ção exigida dos cidadãos e 
empresas. 

Além da carga tributária 
elevada, as empresas brasilei-
ras carregam um dos maiores 
custos de conformidade legal 
do mundo, o chamado cost to 
comply.

Fazem parte desse custo 
todos os recursos e processos 
utilizados pelos contribuintes 
para atender à complexa le-
gislação tributária, muitos dos 
quais de baixo ou nenhum valor 
agregado, frutos da burocracia 
e formalidades injustifi cadas. 
Um estudo feito pela FEA/
USP revela que uma empresa 
com receita bruta de até R$ 
100 milhões/ano, gasta 1,66% 
de sua receita para assegurar 
conformidade. Segundo a ins-
tituição, as empresas no Brasil 
desembolsam mais de R$ 30 
bilhões por ano para atender 
às exigências do Fisco. 

Dados da consultoria Pri-
cewaterhouseCoopers, em 
parceria como o Banco Mun-

dial, revelam que as empresas 
de médio porte do país, na mé-
dia, gastam 2,6 mil horas para 
atender o Fisco, número muito 
superior à grande maioria dos 
países avaliados pela pesquisa. 
Mas se fi cando o bicho come, se 
correr o bicho pega. A empresa 
que tentar reduzir o custo de 
conformidade sem inteligência 
incorreráa em outro custo, em 
algumas situações até maior: 
o custo da não conformidade. 

A Receita Federal arrecadou, 
em 2015, 4,2 bilhões de reais 
com base em não conformida-
des identifi cadas nas declara-
ções entregues. Esta quantia 
inclui multas e juros por tribu-
tos pagos irregularmente e por 
declarações entregues com er-
ros ou inconsistências. Reduzir 
o custo de conformidade sem 
comprometer a conformidade 
em si requer o uso intensivo de 
tecnologia da informação, mes-
mo recurso usado pelo Fisco na 
era da economia digital, com 
inteligência tributária. 

Qualquer iniciativa neste 
sentido deve considerar que: 
(a) a conformidade em toda 
cadeia de valor fi scal só será 
assegurada quando houver 
conformidade em cada elo da 
cadeia. Basta uma classifi cação 
de produto ou serviço errada 
para comprometer, via efeito 
dominó, a conformidade no 
cálculo, na apuração, na de-
claração e no recolhimento 
do tributo; (b) fazem parte 
do custo de conformidade 
processos internos de baixo 
valor agregado e/ou processos 
desempenhados com pouco ou 
nenhum grau de automação. 

Podem-se citar como exem-
plos destes processos a ins-
talação de PVAs (programas 
validadores do Fisco), a cor-
reção de erros recorrentes e 
processos de integração entre 
sistemas. 

(*) - Product Owner da Synchro.
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ELEIÇÕES CRCSP 2017: 
DAS 8H DO DIA 21 

ÀS 18H DO DIA 22 DE NOVEMBRO

No total, a Receita identifi cou a existência de informações 
inexatas nas declarações de 100 mil empresas e, conse-
quentemente, a redução indevida dos valores a pagar.

As  empresas que não se regularizarem estarão impossibilitadas 
de transmitir a declaração relativa ao mês de outubro, que deverá 
ser apresentada até o próximo dia 20, além de estarem sujeitas 
a  penalidades, como a imposição de multas que variam de 75 a 
225% sobre os débitos omitidos nas declarações anteriores e até 
mesmo a exclusão do Simples Nacional.

Para se regularizar, a empresa deve retifi car as declarações 
anteriores, gerar e pagar o documento de arrecadação (DAS) 
complementar. O próprio PGDAS-D, que é um aplicativo dis-
ponível no portal do Simples Nacional, aponta as declarações a 
serem retifi cadas. Nos últimos anos, a Receita vem trabalhando 
no combate a diversos tipos de fraudes detectadas nas infor-
mações prestadas pelas empresas por meio das declarações 
apresentadas ao órgão.

O próprio PGDAS-D aponta as declarações a serem retifi cadas.

O mercado fi nanceiro aumentou le-
vemente a projeção para a infl ação este 
ano. A estimativa para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
passou de 3,08% na semana passada para 
3,09%. Há quatro semanas, a expectativa 
estava em 3%. A projeção consta do bole-
tim Focus, publicação divulgada no site do 
Banco Central (BC) com projeções para os 
principais indicadores econômicos.

Para 2018, a estimativa para o IPCA, que 
era 4,02%, subiu para 4,04%. As projeções 
para 2017 e 2018 permanecem abaixo do 
centro da meta de 4,50%, que deve ser 
perseguida pelo BC. Essa meta tem ainda 

Os 28 chanceleres da União 
Europeia (UE) aprovaram on-
tem (13) uma série de novas 
sanções econômicas contra a 
Venezuela, incluindo um em-
bargo à venda de armas e de 
“outros materiais relacionados” 
que poderiam ser usados para 
“a repressão interna”. Além 
disso, os ministros aprovaram 
a proibição de viagem aos 
países-membros da UE e o 
congelamento de bens de ve-
nezuelanos.

De acordo com uma nota 
divulgada pelos chanceleres, a 
ideia desse embargo é diminuir 
a “polarização política” no país 
e dar um impulso para “favo-
recer o diálogo” entre governo 
e oposição. “Nesse contexto, 
além dos esforços políticos e 
diplomáticos para apoiar uma 

conclusão negociada e pacífi ca 
da crise política, o Conselho de-
cidiu por unanimidade adotar 
medidas restritivas, destacando 
as suas preocupações para a 
situação do país”, escreveu o 
Conselho dos ministros.

Desde a convocação da 
Assembleia Constituinte, em 
maio, pelo presidente venezue-
lano, Nicolás Maduro, os líderes 
europeus criticaram duramente 
o governo. Para eles, a medida 
era uma manobra do mandatá-
rio para retomar o controle da 
Assembleia, que no momento 
era dominada pela oposição. 
Os Estados Unidos anuncia-
ram uma série de sanções por 
conta da Constituinte e a União 
Europeia disse que criaria me-
didas caso Maduro levasse seus 
planos adiante (ANSA).
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Apenas 11% das micro e pequenas 
regularizaram situação na Receita

Apenas 11% das micro e pequenas empresas que caíram na malha fi na da Receita Federal regularizaram 
a situação junto ao órgão, de acordo com balanço divulgado ontem (13)

Segundo a Receita, as quase 100 mil empresas, sem amparo 
legal, assinalaram no PGDAS-D campos como “imunidade”, “isen-
ção/redução-cesta básica” ou ainda “lançamento de ofício”. Essa 
marcação acaba por reduzir indevidamente o valor dos tributos 
a serem pagos (ABr).

União Europeia aprova 
novas sanções

contra a Venezuela

Mercado eleva para 3,09% projeção da infl ação
um intervalo de tolerância entre 3% e 
6%. Para alcançar a meta, o BC usa como 
principal instrumento a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente em 7,5% ao ano. 
A expectativa do mercado fi nanceiro para 
a Selic ao fi nal de 2017 e de 2018 segue 
em 7% ao ano. 

A última reunião do ano do Copom, 
responsável por estabelecer a meta para 
a taxa Selic, está agendada para os dias 5 
e 6 de dezembro. A projeção para o cres-
cimento do PIB, a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país, foi mantida 
em 0,73% este ano. Para 2018, a estimativa 
de expansão se manteve em 2,50% (ABr).

D
ig

ita
çã

o



Ética é a alma
de um auditor

O combate à corrupção 

tem colocado a atuação 

de auditores no holofote 

da mídia

Um dos mais discretos 
trabalhos do mundo 
corporativo, tornou-se 

crucial para a sobrevivência de 
empresas públicas e privadas, 
fi guras estratégicas para um 
país mais justo. O perfi l ideal 
desses profi ssionais passou a 
ser questionado, com exigên-
cias cada vez maiores, impos-
tas pela alta administração e 
por stakeholders, que buscam 
protagonistas munidos de ab-
soluta ética e capacidade de 
antecipar os mais complexos 
desafi os. 

Esses predicados, são hoje 
compulsórios. O The IIA - The 
Institute of Internal Auditors 
– principal organismo da car-
reira no planeta, prega que o 
princípio básico do auditor é a 
ética. A entidade enfatiza em 
seu livro chamado de IPPF 
- que traz as normas interna-
cionais da profi ssional - que 
aquele que não cumpre com 
os pilares éticos estabelecidos 
nessa publicação, não pode ser 
considerado um auditor.

Demanda-se um profundo 
conhecimento técnico, mas 
também é enorme a exigência 
por um auditor mais humano, 
capaz de lidar com coerência, 
com desafi os de prazos aper-
tados e recursos escassos. É 
preciso aprimorar habilidades 
de comunicação, de persuasão, 
de senso crítico e ter discer-
nimento isento, ao tratar de 
questões estratégicas com o 
responsável por cada área. 

Um profi ssional ético sabe 
que a necessidade de investir 
em certifi cações da carreira 
é eterna. São as atualizações 
que o tornará, competitivo, 
efi ciente e apto a agregar valor 
aos stakeholders. Mais que 
a análise contábil, o auditor 
moderno conhece o negócio da 
corporação em que atua, com 
extrema profundidade. 

No último levantamento 
sobre o perfil profissional, 
promovido pelo The IIA, com 
mais de 14 mil auditores es-

palhados no mundo, o fator 
que mais destoou na América 
Latina, das demais regiões foi 
justamente o conhecimento do 
negócio. Estamos 10% abaixo 
da Europa nesse quesito. Em 
contrapartida, quando falamos 
de persuasão e colaboração, 
estamos 25% acima da Ásia.

Decorrente  do  cená-
rio político e económico 
brasileiro,quando olhamos as 
habilidades que um diretor de 
auditoria busca ao contratar, 
vemos elevada dissonância. 
Na América Latina, a procura 
por auditores com técnicas em 
prevenção a fraudes e inves-
tigação é 50% maior do que 
o resto do mundo. Um fator 
cultural triste. 

Após a sanção da Lei Anti-
corrupção, cresceu a demanda 
por auditores expert em com-
pliance. Não basta verifi car se 
os números contábeisestão 
íntegros e se os riscos de negó-
cio estão sendo devidamente 
mitigados, o auditor do futuro 
tem que estar preparado para 
o inesperado.

A pressão por trazer a notícia 
ruim antes que ela aconteça 
tem se tornado tônica na rotina 
de auditores. Ter habilidades 
em Data Analytics é hoje um 
diferencial na carreira, e em 
breve será exigência de merca-
do. Essa plataforma digital de 
auditoria, é parceira da ética, 
pois reduz as margens para 
desvios de conduta ao envolver 
menos ‘mãos’ nos processos.

De um profi ssional que ape-
nas checava demonstrações 
fi nanceiras, o auditor interno 
é hoje um dos responsáveis 
pelo sucesso ou falência de 
uma organização. O ganho 
de responsabilidade refl ete a 
imagem de seu papel social. 
É preciso preparar-se para 
as evoluções técnicas, mas a 
integridade de suas ações é o 
valor que mais precisamos nos 
dias de hoje. 

O Brasil deve reduzir a cor-
rupção corrosiva e o auditor 
é peça fundamental deauxílio 
nesse momento crítico em que 
vivemos. 

 
(*) - É diretor do Instituto dos Audi-
tores Internos do Brasil – IIA Brasil 

(fabio.pimpao@aam.com).

Fabio Pimpão (*)
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Senador Pedro Chaves (PSC-MS), retirou trecho que 

equiparava as faltas por motivo religioso

às demais ausências no período letivo.

A Comissão de Educação 
e Cultura do Senado analisa 
projeto que autoriza faltas 
escolares por questões re-
ligiosas, para garantir aos 
estudantes o direito de não 
comparecer à aula ou prova 
marcada para dias em que 
sua religião proíba a realiza-
ção de atividades. Conforme 
o projeto, que já passou pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça, a escola deve ofere-
cer outra possibilidade para 
o aluno ser avaliado e ter a 
falta compensada, seja por 
meio de reposição de aulas, 
segunda chamada de provas 
ou de outras providências.

Essa possibilidade deverá 
ser aberta a alunos de qual-
quer nível de ensino, matri-
culados em escola pública ou 
privada. O pedido de ausência 
terá de ser encaminhado pre-
viamente por requerimento 
fundamentado. O relator, 
senador Pedro Chaves (PSC-
-MS), fez algumas mudanças 
no texto aprovado pela CCJ 
após uma audiência em que 
ouviu representantes das 
escolas particulares, pais e 
religiosos. 

Ele retirou trecho que equi-
parava as faltas por motivo 
religioso às demais ausências 

Ficaria vinculada ao FNS a arrecadação de quatro tributos.

De acordo com o projeto, 
os recursos vão cobrir os 
gastos com ações e ser-

viços públicos de saúde. Ficaria 
vinculada ao FNS a arrecadação 
de quatro tributos: Imposto de 
Importação (II), Imposto de 
Exportação (IE), IPI e IRPJ.

Os senadores podem votar 
ainda o projeto que prevê a 
venda fracionada de medica-
mentos veterinários em clínicas 
e pet shops. O projeto prevê 
que a venda fracionada seja 
efetuada sob responsabilidade 
de profi ssional habilitado para 
atender à prescrição. Os medi-
camentos têm que ser vendidos 
em frações individualizadas, 
sem o rompimento da embala-
gem original, que deve conter 
os dados de identificação. 
Estabelecimentos que tenham 
autorização para comercializar 
medicamentos de uso veteriná-
rio poderão fracioná-los, desde 
que sejam garantidas as carac-
terísticas do produto original.

O texto original do projeto 
prevê ainda que fabricantes 
dos remédios destinem 60% 

Antigo dono 
isento de 
responsabilidade 
por pagar IPVA

Tramita na Câmara o projeto 
do deputado Geraldo Resende 
(PSDB-MS), que isenta o ex-
-proprietário de veículo de res-
ponsabilidade solidária pelo não 
pagamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) após a venda. 
Atualmente, o ex-proprietário 
tem responsabilidade solidária 
por multas sofridas pelo novo 
dono se não comunicar a trans-
ferência de propriedade ao de-
partamento de trânsito em até 30 
dias. A proposta inclui a isenção 
no Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo Resende, muitos 
municípios consideram que 
o antigo dono responde so-
lidariamente pelo IPVA. “As 
prefeituras emitem as guias 
para os contribuintes e estes 
são obrigados a pagá-las ou tem 
que recorrer à Justiça para não 
terem seus nomes incluídos 
na dívida ativa”. O deputado 
lembrou que no fi nal do ano 
passado o STJ aprovou súmula 
que fi rmou entendimento con-
tra a responsabilidade solidária. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Viação e 
Transportes; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Inclusão de 
insalubridade 
no cálculo da 
aposentadoria 
por idade

A Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara 
aprovou proposta que permi-
te computar no cálculo para 
aposentadoria por idade o 
tempo de trabalho prejudicial à 
saúde exercido até 28 de maio 
de 1998. O texto aprovado é o 
substitutivo do deputado Alan 
Rick (DEM-AC) ao projeto do 
deputado Cleber Verde (PRB-
-MA) e ao apensado.

Rick explica que o Regula-
mento da Previdência Social 
já permite isso. “No entanto, 
não houve atualização da Lei 
9.711/98, que permanece com a 
redação contrária ao que consta 
no Regulamento da Previdência 
Social”, explicou.

“Por medida de segurança 
jurídica, julgamos oportuno que 
esse dispositivo seja alterado 
para que a atual regra de con-
versão do tempo de atividade 
especial esteja bem detalhada 
em lei”, completou. 

Já aprovada pela Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa, a proposta ainda será 
analisada em caráter conclusivo 
pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont.

O ex-presidente da Catalunha, 
Carles Puigdemont, que vive 
em uma espécie de “exílio” em 
Bruxelas, afi rmou ontem (13) 
que há uma “alternativa” para a 
independência de Madri. Segun-
do uma entrevista ao jornal belga 
“Le Soir”, Puigdemont declarou 
que “há uma outra solução” e 
que ela passa por um acordo 
com o governo de Madri.

“É sempre possível um acor-
do. São 30 anos em que trabalho 
para obter um outro tipo de 
relação entre Catalunha e Es-
panha. Nós trabalhamos muito, 
mas a chegada de [José Maria] 
Aznar [ex-premier] paralisou 
esse percurso. Agora temos que 
sentar à mesa das negociações”, 
disse o ex-presidente catalão. 
Na entrevista, Puigdemont vol-
tou a criticar a posição da União 

Europeia na crise espanhola e 
disse que os europeus deveriam 
fazer uma análise como fi zeram 
com a Polônia e a Hungria.

“Salta aos olhos que o governo 
espanhol não respeitou a carta 
do documentos fundamentais”, 
acrescentou sobre os episódios 
de violência registrados na 
Catalunha no dia do referendo 
separatista. Com a dissolução 
do governo da Catalunha, a Es-
panha anunciou a convocação 
de novas eleições gerais para a 
região no dia 21 de dezembro. 
No entanto, o processo de 
declaração de independência 
causou um racha entre os 
partidos pró-separação, que 
se apresentarão em três listas 
diferentes no pleito após gover-
narem juntos nos últimos dois 
anos (ANSA).

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, coversa

com o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte,

durante cerimônia em Manila.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, disse que 
tem um “ótimo relacionamento” 
com o líder fi lipino, Rodrigo Du-
terte, e uma autoridade da Casa 
Branca disse que a questão dos 
direitos humanos só foi men-
cionada brevemente durante 
um encontro entre os dois nos 
bastidores de uma cúpula asiáti-
ca. Grupos de direitos humanos 
pressionaram Trump a ser mais 
rígido com Duterte devido à 
violenta guerra às drogas do 
governo fi lipino, que já causou 
a morte de milhares de pessoas.

“Somos seu aliado. Somos um 
aliado importante”, disse Duter-
te ao presidente norte-america-
no no início das conversas, de 
acordo com repórteres que tive-
ram acesso à sala de reuniões. 
Trump respondeu: “Temos tido 
um ótimo relacionamento. Ele 
tem sido muito bem-sucedido. 
E a conferência da Asean foi 
lindamente organizada pelo 
presidente das Filipinas”.

Quando um repórter pergun-
tou a Trump se ele abordaria os 
direitos humanos na reunião, Du-
terte disse: “Ei, ei. Isto não é um 
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Plenário do Senado pode votar 
hoje mais dinheiro para a saúde
Mesmo com o feriado nacional amanhã (15), o Senado mantém na agenda de votações em Plenário 
uma série de projetos, entre eles o que destina ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) o dinheiro 
arrecadado com impostos sobre medicamentos e derivados de tabaco

da produção a embalagens para 
venda fracionada. Mas a rela-
tora na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS), senadora Lídice 
da Mata (PSB-BA), rejeitou 
esse ponto por considerá-lo 
uma “intervenção econômica 
inoportuna”. Outro projeto na 
pauta é o projeto que extingue a 
pena de prisão disciplinar para 
policiais e bombeiros militares 

dos estados. O relator na Comis-
são de Constituição e Justiça, 
senador Acir Gurgacz (PDT-
-RO), entende que a penalidade 
desrespeita “o devido processo 
legal e o direito de liberdade de 
locomoção”.

A proposta também prevê a 
criação de códigos de ética para 
as corporações, por meio de lei 
estadual. O Plenário pode votar 

ainda dois projetos que prestam 
homenagem ao advogado Luís 
Gonzaga Pinto da Gama, um dos 
maiores líderes abolicionistas do 
Brasil. O projeto inscreve o nome 
dele no Livro dos Heróis da Pátria, 
localizado no Panteão da Pátria, 
em Brasília. Já o outro projeto 
concede ao advogado o título de 
Patrono da Abolição da Escravi-
dão do Brasil (Ag. Senado).

Direito de faltar à aula por 
motivo religioso

do aluno no período letivo, não 
podendo, portanto, ultrapassar 
o limite previsto na LDB de 
25% do total da carga horária 
curricular. “De nossa parte, 
concordamos com os argumen-
tos apresentados na audiência 
pública, no sentido de que a 
manutenção dessa cláusula 
seria proibitiva à liberdade de 
credo e, por conseguinte, invia-
bilizaria o direito à educação”, 
apontou o relator no substituti-
vo ao projeto da Câmara.

Pedro Chaves também au-
mentou para dois anos o prazo 
para as escolas e outras institui-

ções de ensino se adaptarem à 
nova norma. A versão aprovada 
pela CCJ determinava que 
as novas regras valeriam 60 
dias depois da vigência da lei. 
“A lacuna no ordenamento 
potencializa a ocorrência de 
prejuízos àqueles que, fi ados 
na Constituição, têm procura-
do, simultaneamente, guardar 
suas crenças e exercer direitos 
da cidadania na condição de 
membros da minoria da popu-
lação”, argumenta o senador 
no relatório. A proposta terá 
decisão terminativa na Comis-
são de Educação (Ag.Senado). 

Trump diz ter “ótima relação” com 
Duterte e cita direitos humanos

comunicado à imprensa. É uma 
reunião bilateral”. Mais tarde, 
um porta-voz do governo fi lipino 
disse que os direitos humanos 
não foram abordados, mas a 
porta-voz da Casa Branca, Sarah 
Sanders, afi rmou que o tópico foi 
mencionado de passagem.

“A conversa se concentrou no 
Estado Islâmico, drogas ilegais 
e comércio. Os direitos huma-
nos vieram à tona brevemente 

no contexto da luta das Filipi-
nas contra as drogas ilegais”. 
Na semana passada, Duterte, 
que falou de Trump em tom 
elogioso, afi rmou que diria ao 
presidente dos EUA para “fi car 
na sua” se abordasse acusações 
de violações de direitos huma-
nos. Duterte já foi chamado de 
“Trump do Oriente” por seu 
estilo ríspido e sua linguagem 
ríspida (ABr/Reuters).

Ex-líder catalão diz 
que há ‘alternativa’

à independência

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
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“TudoPorEmail” é o nome de um programa que pu-

blica regularmente, pela internet, mensagens sobre os 

mais variados assuntos. “O que há de interessante” 

– seu subtítulo – corresponde à realidade: os temas 

geralmente têm bom conteúdo de cunho informativo, 

jornalístico, científi co e de amenidades, com algumas 

leves piadas de vez em quando...

Entretanto, o primor e cuidado gramaticais não são seu 
forte! Volta e meia, despontam erros de concordância, 
regência, colocação pronominal etc.

É o caso da frase-título deste artigo, em que o vocábulo ME-
LHOR foi indevidamente usado no plural!

A forma correta é “... muitas pessoas que sofrem de depressão 
sentem-se MELHOR...”. Isso porque a palavra melhor está se 
referindo ao verbo sentir-se. Ora, palavra que modifi ca verbo 
é ADVÉRBIO e, como ensina a boa regra gramatical básica, “o 
advérbio não varia”! 

Seria diferente se a frase fosse, por exemplo:  “Melhores 
remédios trazem melhores resultados para os pacientes de 
depressão”, caso em que o termo “melhores” refere-se aos 
substantivos “remédios” e “resultados”. Em consequência, 
como está modifi cando um substantivo, a palavra “melhores” aí 
é adjetivo. Logo, pela mesma regra elementar de concordância 
nominal “o adjetivo concorda com o substantivo a que se refere 
em gênero e número”... (Algumas pessoas exageram: “...gênero, 
número e grau!” Mas não é assim. A concordância com gênero 
e número é de rigor: menino bom, menina boa; o profi ssional 
dedicado, os profi ssionais dedicados. A concordância com grau, 
porém, não é obrigatória. Podemos usar o substantivo em um 
grau e o adjetivo em outro: atleta fortão; garotinha boa; garotão 
esforçado...).

E por que se dá a confusão com a bendita palavra melhor?
Porque o termo pode ser usado tanto como comparativo de 

superioridade de BOM, em que signifi ca “mais bom”; como de 
BEM, em que o sentido é “mais bem”, como nestes exemplos: 

“Nos menores frascos estão os melhores (“mais bons”) perfu-
mes”. Aqui, como adjetivo, está elevando o valor do substantivo 
perfumes. Eles não são apenas bons, mas estão acima disso.

“O atleta brasileiro lutou melhor (“mais bem”) do que os ou-
tros e ganhou a medalha de ouro”. Já neste caso, melhor está 
amplifi cando o sentido de bem, para intensifi car o valor da luta.

Quando, entretanto, o advérbio vier antes de um verbo no 
particípio, a boa norma gramatical não admite a forma “me-
lhor”, mas apenas a “mais bem”: “Ele é mais bem-preparado do 
que ela”; “Era a mais bem-produzida de todas” (e não melhor 
preparado e melhor produzida). Observação: de acordo com 
a norma ortográfi ca em vigor, aplica-se o hífen nesses casos.

Cabe ainda chamar atenção para esta situação especial: quando 
se estiver fazendo comparação entre duas qualidades em um 
mesmo ser, a forma será “mais bom” e não melhor, como neste 
caso: “Pedro é mais bom do que inteligente”. “Maria é mais 
boa do que bonita”. Fica claro que não caberia dizer “Pedro é 
melhor do que inteligente” nem “Maria é melhor do que bonita”.

Lendo o texto do site em foco, lembrei-me de uma palestra 
que ouvi há muito tempo, em que o orador falava de uma mu-
lher que, sentindo-se doente, teria dito ao médico: “Doutor, eu 
estou muito má”!

Também aí houve confusão entre o adjetivo – que varia para 
concordar com o ser a que se refere – e o advérbio, que per-
manece invariável. Ele não estava querendo dizer que a mulher 
não era boa, portanto, era má. O que ele queria expressar é que 
ela não estava bem, portanto, estava MAL!

Para ajudar a afastar essa pequena dúvida, basta fi xar que 
o contrário de BOM, BOA (adjetivo) é MAU, MÁ, enquanto o 
contrário de BEM (advérbio) é MAL, caso em não que não há 
variação de gênero: o advérbio permanece infl exível.  

O bom patrão; a boa patroa.
O paciente está mal; a paciente continua mal; algumas vítimas 

do acidente sentem-se mal.
Continuarei lendo TudoPorEmail. Mas permanecendo atento 

aos seus lapsos gramaticais!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, Professor Universitário, Advogado e 
Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, e membro da Academia 

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

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira
“...muitas pessoas 

que sofrem 
de depressão 
sentem-se 
melhores...”
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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 222.670.854-53, que lhe foi proposta uma ação de Execução por 
parte de ALDENIR NILDA PUCCA E OUTRO, para cobrança do valor de R$ 5.290,59 (Março/2006), 
oriundos do Contrato de Honorários Advocatícios firmado entre as partes e não pago. Estando o 
executado em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o 
débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a 
fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de agosto de 2017. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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FECHAMENTO DA FOLHA COM O eSOCIAL
Empresa fecha a folha e o ponto de 26 a 25 de cada mês, vamos 
poder continuar utilizar essa forma com a chegada do eSocial? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUANDO FAZ A SOLICITAÇÃO DA LICENÇA NÃO 
REMUNERADA, A CARTA TEM QUE SER DE PRÓPRIO PUNHO OU 
PODE SER FEITA IMPRESSA?

A licença não remunerada deve sempre ser solicitada pelo empregado. 
No caso, apesar da omissão legal, recomenda-se que o pedido seja 
solicitado pelo empregado de próprio punho com texto de sua autoria, 
informando prazo de licença e se quiser o motivo (não obrigatório).

AFASTADO POR ACIDENTE DE TRABALHO
Empresa pode descontar do funcionário afastado por acidente do 
trabalho as utilizações no plano de saúde? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO CNPJ
Funcionário transferido para outro CNPJ (mesmos sócios) quais os pro-
cedimento obrigatórios, inclusive junto ao FGTS? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEDUÇÃO CONCOMITANTE NA FOLHA
Para a dedução do IR na Folha de Pagamento, pode ser considerado 
o mesmo dependente para o esposo e esposa que trabalham em 
empresas diferentes, e apenas um declarar no IR anual? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA ONG
Quais as obrigações acessórias da ONG sem fins lucrativos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Ultra S.A. - Transportes Interurbanos
CNPJ/MF nº 61.084.000/0001-01

COMUNICADO
A ULTRA S.A. - TRANSPORTES INTERURBANOS, CNPJ/MF nº 61.084.000/0001-01, 
permissionária da linha intermunicipal de ônibus, entre SÃO PAULO e BERTIOGA (Riviera de São 
Lourenço), de característica rodoviária (Autos 7267/DER/1973), faz saber que está requerendo 
junto a ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado 
de São Paulo/Diretoria de Procedimentos e Logística, autorização para alterar horários de sua citada 
linha. Durante o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, serão recebidas junto 
a ARTESP/SP (Rua Iguatemi nº 105 - São Paulo), impugnações, reclamações, sugestões e novas 
propostas relacionadas com o pedido supra.

São Paulo, 10 de novembro de 2017.

(a) Antonio Figueiredo Ruas 
Diretor Presidente

Ultra S.A. - Transportes Interurbanos
CNPJ/MF nº 61.084.000/0001-01

COMUNICADO
A ULTRA S.A. - TRANSPORTES INTERURBANOS, CNPJ/MF nº 61.084.000/0001-01, 
permissionária da linha intermunicipal de ônibus, entre SÃO PAULO e GUARUJÁ, de característica 
rodoviária (Autos 9296/DER/1982), faz saber que está requerendo junto a ARTESP - Agência 
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo/Diretoria de 
Procedimentos e Logística, autorização para alterar e estabelecer horários em sua citada linha. 
Durante o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, serão recebidas junto a 
ARTESP/SP (Rua Iguatemi nº 105 - São Paulo), impugnações, reclamações, sugestões e novas 
propostas relacionadas com o pedido supra.

São Paulo, 10 de novembro de 2017.

(a) Antonio Figueiredo Ruas 
Diretor Presidente

Viação Rápido Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 61.541.405/0001-21

COMUNICADO

A VIAÇÃO RÁPIDO BRASIL S.A., CNPJ/MF nº 61.541.405/0001-21, permissionária da linha 
intermunicipal de ônibus, entre SÃO PAULO e GUARUJÁ, de característica rodoviária (Autos 
7859/DER/1977), faz saber que está requerendo junto a ARTESP - Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo/Diretoria de Procedimentos 
e Logística, autorização para alterar e cancelar horários em sua citada linha. Durante o prazo 
de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, serão recebidas junto a ARTESP/SP 
(Rua Iguatemi nº 105 - São Paulo), impugnações, reclamações, sugestões e novas propostas 
relacionadas com o pedido supra.

São Paulo, 10 de novembro de 2017.

(a) Antonio Figueiredo Ruas
Diretor Presidente

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0024275-53.2013. 8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Sousa das Graças,
na forma da Lei, etc. Saber a Raquel Vaz Scarparo que União Social Camiliana lhe ajuizou ação
monitória da quantia de R$ 5.156,47, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, além de efetuar o
pagamento de honorários advocatícios corresponden tes à 5% do valor da causa, ou embargue a ação.
Ficando advertido de que será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o pagamento no
prazo acima. Caso não efetue o pagamento no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de
pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
SP, aos 12 de setembro de 2017.                                                                                                   (14 e 15)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0033661-71.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silva e Souza,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Debora Cristina Sales Nunes RG Nº 35.107.760-1, CPF/MF Nº
224.225.128-79 que lhe foi proposta uma ação de Cumpri mento de Sentença por parte de Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 4.928,89 em Novembro de 2016, que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 25 de outubro de 2017.       (14 e 15)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1048222-88.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silva e Souza,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernando Souza De Carvalho, RG 32.947.367-0, CPF/MF Nº
365.745.998-73, que nos autos da ação de Ordinária, requerida por, Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 3.303,98, referente ao contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em
lugar ignorado, foi deferida a Citação por Edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
pague o débito ou embargue a ação. Ficando advertida de que será nomeado curador especial em
caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2017.                                                                          (14 e 15)

VRE Loteamento S.A.
CNPJ/MF nº 25.186.838/0001-42 - NIRE nº 3530049317-6 – Extrato da Ata AGE Realizada em 05 de Outubro de 2017

Data, hora e local: 05/10/17, às 10hs, na sede social, na Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim
Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Flavio Noschese; Secretá-
ria: Karla Lorenzetti Maluly. Deliberações Adotadas por Aprovação Unânime: a. Aceitar a renúncia do Sr. Thiago
Bellini Motta Leomil, RG nº 29.414.663-5, SSP/SP, CPF/MF nº 279.374.248-18, ao cargo de Diretor da Companhia,
conforme Carta de Renúncia demonstrada no Anexo I, parte integrante e inseparável da presente Ata de AGE; e,
b. Aprovar a eleição da Sra. Karla Lorenzetti Maluly, RG nº 21.184.399-4, SSP/SP, CPF/MF nº 296.373.438-73, para
o cargo de Diretora da Companhia, conforme termo de posse demonstrado no Anexo II, parte integrante e
inseparável da presente Ata de AGE, com mandato de 02 anos, a contar da presente data. Encerramento: Formali-
dade legal registrada na JUCESP nº 507.338/17-0 em 08/11/17. Flavia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de novembro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada 
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “ii”, do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia 
Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A.”,
celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado, de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, apenas 
para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 
2017; (ii) a descontratação de energia, no ambiente ACR, de até 380 MW médios, com posterior celebração de novos CCEARs de 355 MW
médios, com preços superiores aos contratos vigentes, de forma a garantir a receita contratada originalmente; (iii) a descontratação de energia 
de até 320 MW médios, para 2018, para fazer frente ao risco hidrológico; e (iv) a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos 
itens (ii) e (iii) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação, no
dia 08 de dezembro de 2017, às 10:00 horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar,
sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a 
qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da
respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de
procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos
societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de
Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até
1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 14 de novembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia 
S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 29 de novembro de 2017, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777,
6º  andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “ii”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira)
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, 
em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado,
de índice de cobertura do serviço da dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, apenas para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) a descontratação de energia, no ambiente ACR, de até
380 MW médios, com posterior celebração de novos CCEARs de 355 MW médios, com preços superiores aos contratos vigentes, de forma a
garantir a receita contratada originalmente; (iii) a descontratação de energia de até 320 MW médios, para 2018, para fazer frente ao risco
hidrológico; e (iv) a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato
de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens (ii) e (iii) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale
em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação, no dia 08 de dezembro de 2017, às 14:30 horas, também na
sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado
de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia
geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista
e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos 
o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, 
nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no 
e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 14 de novembro de 2017. Roberto Junqueira 
Filho - Diretor Presidente.

CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. - CNPJ/MF nº 05.883.884/0001-93 - NIRE 35.300.197.747
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, Hora e Local: 28.04.2017, 10 hs, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 13º andar, Edifício Jaçari – Bloco A, Ba-
rueri/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Ricardo Madrona Saes, Se-
cretária: Luciana Xavier da Silveira Renouard. Deliberações aprovadas: AGO: (I.a) as contas dos administradores e 
as demonstrações fi nanceiras de 31.12.2016, publicados nos jornais DOESP e Empresas e Negócios, no dia 31.03.2017; 
(I.b) destinações para o lucro líquido apurado em 31.12.2016, no valor de R$ 2.989.990,30: (i) a destinação de 5%, no 
valor de R$ 149.499,52, para a conta de Reserva Legal; (ii) a destinação do restante do lucro líquido, no valor de R$ 
2.840.490,78, para a conta de Reserva para Fortalecimento do Patrimônio Líquido da Companhia, nos termos do inciso III, 
do Artigo 25, do Estatuto Social, não havendo distribuição de valores às acionistas, a título de dividendos (inclusive o mí-
nimo obrigatório). Tendo em vista a deliberação acima e considerando as destinações dos resultados em outros exercícios 
sociais, a Reserva Legal passa a ser de R$ 1.246.688,69 e a Reserva para Fortalecimento do Patrimônio Líquido passa a 
ser de R$ 17.488.769,75; (I.c) ratifi cado que a remuneração paga aos Diretores pelos serviços prestados será aquela pre-
vista no Contrato de Gerenciamento Executivo, conforme aditado de tempos em tempos, celebrado entre a Companhia e 
os respectivos Diretores. AGE: (II.a) aumento de capital social, mediante capitalização da reserva de lucros, no valor de 
R$ 1.478.431,86, passando este de R$ 15.778.594,73 para R$ 17.257.026,59, sem emissão de novas ações, nos termos 
do artigo 169, §1º, da Lei das S/A; e (II.b) alterar o Artigo 5º, do Estatuto Social: “Artigo 5 – O capital social da Com-
panhia é de R$ 17.257.026,59, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 14.648.278 ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal. ”. Encerramento: Nada mais. Barueri/SP, 28.04.2017. Acionistas: CSI Latina Finan-
cial, Inc. e Executive Personal Computers, Inc., ambas representadas por seu procurador Ricardo Madrona Saes. JUCESP 
nº 311.786/17-0 em 05.07.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ele é identifi cado quando 
países ou regiões abun-
dantes em recursos na-

turais não renováveis (mineral 
e combustível) tendem a ter 
menos crescimento econômico 
em relação a países ou regiões 
com escassez desses recursos. 
Foi o que ocorreu com os muni-
cípios fl uminenses benefi ciados 
por royalties do petróleo, no 
período de 2007-2012.

A conclusão está no estudo 
acadêmico Uma análise dos 
impactos dos royalties do pe-
tróleo no PIB per capita dos 
municípios da região Sudeste: 
uma abordagem por economia 
espacial, de autoria de Felipe 
de Sá Tavares, Alexandre 
Nunes de Almeida e Augusto 
Seabra Santos, da Esalq da USP, 
em Piracicaba. Os resultados 
desse trabalho indicam que 
a dependência dos royalties 
do petróleo afeta de forma 
não linear os municípios da 
região Sudeste mas, no Rio de 
Janeiro, a dependência possui 
efeitos negativos tanto para o 
município que recebe o recurso, 
quanto para os municípios que 
o circunscrevem.

Principal região brasileira 
produtora de petróleo, o Sudes-
te recebe 80% dos royalties pa-
gos aos municípios. Entre 2007 
e 2012, enquanto os municípios 
brasileiros receberam R$ 25,4 
bilhões em royalties, o Sudeste 
recebeu R$ 20,2 bilhões. Os 
altos valores pagos às prefei-
turas geram oportunidades de 
investimentos para essas loca-
lidades. Mas, ao contrário do 
que se esperava, as rendas do 
petróleo não tiveram resultados 

Navio-plataforma em Angra dos Reis.

Royalties do petróleo não ajudam 
municípios do RJ a crescer

Na literatura econômica existe um paradoxo conhecido por “a maldição dos recursos naturais”
PA
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expressivos no crescimento 
econômico dos municípios 
fl uminenses.

A “maldição dos recursos 
naturais” já havia sido cons-
tatada no artigo do professor 
Fernando Postali, da FEA, 
Petroleum royalties and regio-
nal development in Brazil: The 
economic growth of recipient 
towns, publicado em 2009, que 
comprovou que, para cada R$ 
1,00 recebido de royalties, o 
crescimento econômico dimi-
nui em 0,022%. Postali verifi cou 
que dos 63 municípios com mais 
de 1% de royalties em relação 
ao PIB em 2007, apenas seis 
tiveram crescimento maior do 
que 13% ao ano e 57 municí-
pios cresceram abaixo desse 
patamar, sendo que 13 tiveram 
crescimento até 10% negativo.

A contribuição do estudo 
do economista Felipe Tavares 
foi analisar o impacto da de-

pendência dos royalties sob a 
luz de modelos econométricos 
espaciais. O uso desses modelos 
possibilitou não apenas con-
trolar os efeitos espaciais nas 
estimativas, mas também gerar 
estimativas para os impactos 
que as receitas do petróleo 
possuem no PIB per capita dos 
municípios vizinhos ao muni-
cípio que recebe os royalties. 
“O objetivo era captar o efeito 
no município vizinho. Como a 
fronteira municipal não limita 
a atividade econômica, quando 
o município X recebe o royalty, 
será que o município Y, ao lado, 
está sendo impactado? Então a 
nossa contribuição foi o efeito 
indireto”, justifi cou Tavares.

Ao considerar os efeitos 
diretos, indiretos e totais das 
receitas petrolíferas, o estudo 
concluiu que “a dependência 
aos royalties é nociva ao Es-
tado do Rio de Janeiro, pois o 

componente linear dos efeitos 
‘indireto e total’ foram negativos 
e estatisticamente signifi cati-
vos”. Desse modo, o resultado 
possibilitou concluir que “há 
indícios da presença de uma 
maldição regional-fl uminense 
dos recursos naturais”. No caso 
da região Sudeste, a dependên-
cia dos royalties afeta o PIB de 
forma não linear, mas devido ao 
nível de dependência média, 
há indícios de que os efeitos 
negativos são mais presentes 
do que os positivos.

Tavares afi rmou que sempre 
estudou royalties, mas que na 
atual conjuntura do País o tema 
tornou-se bastante relevante 
em decorrência da crise fi nan-
ceira que atinge o Rio de Janei-
ro, Estado que, mesmo sendo 
benefi ciado com altos valores 
dos royalties do petróleo, não 
conseguiu evitar sua falência 
(Cacilda Luna/Jornal da USP).
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Especial

Karina Toledo/Agência FAPESP

A probabilidade torna-se ainda menor quando, além 
de monitorar e cobrar, os pais também abrem es-
paço para o diálogo, explicam o motivo das regras 

e se mostram presentes no dia a dia dos fi lhos, dispostos 
a acolher suas difi culdades – característica parental que 
especialistas chamam de “responsividade”.

A conclusão é de uma pesquisa realizada na Unifesp 
com 6.381 jovens de seis cidades brasileiras. Os resultados 
acabam de ser publicados na revista Drug and Alcohol De-
pendence. “A principal conclusão do estudo é que o estilo 
parental, ou seja, o modo como os pais educam seus fi lhos, 
pode ser um fator de proteção ou de risco para o consumo 
de álcool e outras drogas na adolescência. Isso signifi ca 
que os programas escolares de prevenção devem, além de 
conscientizar as crianças, também se preocupar em treinar 
habilidades parentais”, disse Zila Sanchez, professora da 
EPM-Unifesp e coordenadora da pesquisa apoiada pela 
FAPESP.

Os dados foram coletados em 62 escolas públicas das 
cidades de Tubarão, Florianópolis, São Paulo, São Ber-
nardo do Campo, Fortaleza e Brasília. Participaram do 
levantamento estudantes de 7º e 8º anos do ensino funda-
mental. A idade média dos entrevistados foi de 12,5 anos. 
“Optamos por trabalhar com jovens que haviam acabado de 
entrar na adolescência para avaliar se, nessa fase, o estilo 
parental já estava infl uenciando o consumo de substâncias. 
Entretanto, como ainda são muito jovens, a prevalência de 
consumo ainda é baixa. Por esse motivo, consideramos no 
questionário quem havia feito uso ao menos uma vez no 
último ano”, explicou Sanchez.

Os questionários foram preenchidos pelos próprios ado-
lescentes, sem a presença 
do professor, e depositados 
anonimamente em envelo-
pes pardos – de modo a evitar 
inibição e constrangimento. 
Além de perguntas sobre o 
uso de drogas, também fo-
ram incluídas questões sobre 
o estilo parental (como os 
jovens percebiam os pais), 
condições socioeconômicas, 
comportamento sexual e vio-
lência escolar, entre outras. 
A análise das respostas foi 
feita durante o doutorado de Juliana Valente, com Bolsa 
da FAPESP e orientação de Sanchez.

Por meio de um modelo estatístico conhecido como aná-
lise de classes latentes, foi possível dividir os entrevistados 
em três grupos de uso de drogas. A mais prevalente, com 
81,54%, foi a classe dos “abstinentes/usuários leves”. Em 
seguida, com 16,65%, vieram aqueles considerados “usuá-
rios de álcool/bebedores pesados”. Por último, com 1,8%, os 
“poliusuários”, ou seja, aqueles que, além de álcool, usaram 
no último ano substâncias como tabaco, maconha, cocaína, 
crack ou inalantes (benzina e cola de sapateiro, por exemplo).

“O passo seguinte foi avaliar se os estilos parentais es-
tavam associados a algum desses três perfi s de consumo. 
Para isso, os pais também foram classifi cados em quatro 
tipos diferentes – segundo a avaliação dos adolescentes e 
critérios estabelecidos na literatura científi ca”, explicou 
Sanchez. Com base em uma escala de avaliação consagrada 

Atenção dos pais pode reduzir risco 
de abuso de drogas na adolescência
Pais que exigem o cumprimento de regras e que monitoram constantemente as atividades dos fi lhos – buscando 
saber onde estão, com quem e o que fazem – correm menor risco de enfrentar problemas relacionados ao abuso 
de álcool e de outras drogas quando as crianças entram na adolescência

em estudos internacionais e validada no Brasil, os perfi s 
parentais foram classifi cados de acordo com dois domínios 
principais: “exigência” – o quanto os pais monitoram as 
atividades dos fi lhos e demandam o cumprimento de regras 
– e “responsividade” – o quanto são sensíveis às demandas 
dos fi lhos e abertos ao diálogo.

Pais com escore alto nos dois domínios foram classi-
fi cados como “autoritativos”. Aqueles com escore alto 
apenas no domínio da exigência foram classifi cados como 
“autoritários”. Pais responsivos, mas que não monitoram 
as atividades dos fi lhos ou não se apegam a regras foram 

considerados “indulgentes”. 
Por último, aqueles com es-
core baixo nos dois domínios 
foram classificados como 
“negligentes”. De modo 
semelhante ao observado 
em estudos internacionais, 
o estilo “autoritativo” foi o 
mais protetor, seguido pelo 
“autoritário” e, na sequência, 
pelo “indulgente”. 

Como ressaltaram os pes-
quisadores no artigo, os pais 

“negligentes” são os que colocam os adolescentes em maior 
risco de pertencer às duas classes de usuários de drogas 
encontradas no estudo: usuários de álcool/bebedores pe-
sados e poliusuários. “O fato de o ‘autoritativo’ ser o mais 
protetor e o ‘negligente’ o de maior risco já era esperado. 
Porém, ainda havia na literatura científi ca uma discussão 
em relação aos estilos ‘autoritário’ e ‘indulgente’. Não esta-
va claro qual deles seria melhor. Os achados deste estudo 
reforçam a função protetora que a dimensão da exigência, 
composta por monitoramento parental e estímulo ao cum-
primento de regra, desempenha na prevenção do consumo 
de drogas na adolescência”, disse Valente.

Um dado que chamou a atenção do grupo da Unifesp foi 
que, quanto mais alta era a classe social do entrevistado, 
maior era a probabilidade de pertencer aos grupos de be-
bedores pesados ou poliusuários. De acordo com Sanchez, 
o achado contraria dados de estudos norte-americanos e 
europeus, onde a pobreza é considerada um fator de risco 

Estudo feito com mais de 6 mil jovens reforça a função protetora do estímulo ao cumprimento de regras. 
Pesquisa também indica que ricos bebem mais.
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para o uso de álcool e drogas na adolescência. Porém, vai 
ao encontro de dados brasileiros anteriores para a mesma 
faixa etária.

“Esse dado é bem curioso e mostra que não podemos 
simplesmente importar dados relacionados a fatores de 
risco e proteção para programas de prevenção de uso de 
drogas, sem considerar diferenças culturais”, disse Sanchez. 
Segundo Valente, as análises estatísticas não permitiram 
associar os diferentes modelos de educação a uma classe 
social específi ca, ou seja, houve uma distribuição homogênea 
dos estilos parentais entre as diferentes faixas de renda.

A coleta dos dados ocorreu no fi m de 2014, no âmbito 
de um projeto fi nanciado pelo Ministério da Saúde. A 
equipe da Unifesp foi escalada pelo órgão governamental 
para avaliar nas 62 escolas selecionadas a efetividade de 
um programa de prevenção ao uso de drogas intitulado 
#Tamojunto. “Esse programa foi trazido da Europa, onde 
apresentou bons resultados, e adaptado pelo Ministério 
da Saúde. Além de passar conhecimentos sobre as drogas 
para os jovens, buscava trabalhar o desenvolvimento de 
habilidades pessoais e interpessoais. Porém, aqui no Bra-
sil, não observamos efetividade para as mesmas medidas 
europeias”, contou Valente.

Como explicou Sanchez, os dados analisados durante 
o doutorado de Valente, que embasam o artigo agora pu-
blicado, foram coletados antes da aplicação do programa 
#Tamojunto e não têm relação com seus resultados.



News@TI
ppa conquistou nesta quarta-feira, 08, a 19ª colocação no prêmio de 
Melhor Empresa para Trabalhar do setor de Tecnologia da Informação, 
chancelado pelo Great Place to Work, que tem por objetivo divulgar 
os bons exemplos e estimular outras empresas a melhorar seu am-
biente de trabalho. Entre os aspectos apontados pelos mais de 100 
colaboradores da Wappa estão o ambiente profi ssional descontraído, 
a diversidade, a oportunidade de equilíbrio entre vida pessoal e pro-
fi ssional, os benefícios diferenciados como massagem, nutricionista e 
refeições balanceadas, além do incentivo para a prática de esportes 
e exercícios físicos.

14.500 profi ssionais de cibersegurança 
juntam-se à comunidade on-line do (ISC)²

@O (ISC)², principal instituto do mundo focado em educação e 
certifi cações profi ssionais em Segurança da Informação e Ciber-

segurança, anuncia que mais de 14.500 profi ssionais de cibersegurança 
juntaram-se à nova (ISC)² Community on-line desde seu lançamento 
no mês passado. A (ISC)² Community é um fórum aberto aos mem-
bros do (ISC)² e a outros especialistas de segurança para que eles 
se conectem, partilhem as melhores práticas e ajudem a promover a 
profi ssão de cibersegurança (community.isc2.org).

11ª melhor média empresa de TI para se 
trabalhar no Brasil

@A DB1 Global Software, multinacional de tecnologia sediada em 
Maringá – PR, foi eleita a 11ª melhor média empresa para se tra-

balhar em TI no Brasil. Elaborado pelo Great Place to Work (GPTW), 
o ranking leva em consideração a avaliação do índice de confi ança 
dos funcionários com o ambiente de trabalho e análise das melhores 
práticas de gestão de pessoas, entre outros quesitos e é divulgado 
anualmente pela IT Mídia. A DB1 subiu 18 posições em relação ao 
ranking do ano passado, fi cando com pontuação acima da média na-
cional. Foram 309 empresas participantes e 110 se destacaram e foram 
homenageadas. A apuração foi realizada com 294 colaboradores da 
empresa e contou com pesquisa quantitativa (peso 56%), comentários 
dos colaboradores (peso 11%) e, com peso 33%, foram classifi cadas 
as práticas relacionadas à gestão de pessoas (http://db1.com.br/).

Prêmio de Melhor Empresa para Trabalhar 
do setor de Tecnologia da Informação 

@Presente no mercado há 15 anos, sendo pioneira e líder no 
segmento de gestão de despesas corporativas com táxi, a Wa-

São Paulo, terça-feira, 14 de novembro de 2017
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Dias atrás, em uma 

aula do MBA em Gestão 

Comercial da FGV 

– curso que tenho o 

prazer e privilégio de 

coordenar – comecei 

a conversar sobre 

características que 

considero básicas para o 

sucesso das lideranças

Gostaria de compartilhar 
minha visão com você 
e convidá-lo a fazer o 

mesmo, me enviando seus pon-
tos de vista sobre o assunto.

Acho que é essencial que 
o líder tenha coragem, inteli-
gência, disciplina e humildade. 
Para justifi car essas virtudes, 
gostaria de primeiro explicar 
como as entendo.

Em primeiro lugar, quero 
deixar claro que coragem não 
é o antônimo de medo. Diga-se 
de passagem, acho que pes-
soas totalmente desprovidas 
de medo são inconsequentes 
(e não corajosas). Pense em 
alguém que não tem medo 
de nada atravessando a rua 
em uma metrópole. O que vai 
acontecer? A pessoa morrerá 
atropelada. Para mim coragem 
é a virtude de enfrentar o 
medo, sem se deixar paralisar 
por ele, mas também sem 
desconsiderar que, ao nos 
acautelar perante situações 
arriscadas, o medo nos torna 
prudentes e contribui para que 
sejamos mais sensatos.

Já a questão da inteligência 
exige um certo conhecimento 
etmológico para ser devida-
mente contextualizada. A 
palavra inteligência é formada 
a partir da conjunção de duas 
palavras latinas: INTER + ELE-
GERE. De maneira mais literal 
signifi ca “escolher d’entre”. 
Ou seja, a inteligência é a 
capacidade de fazer escolhas. 
Pessoalmente eu costumo 
dizer que o grande desafi o 
que enfrentamos ao utilizar 
nossa inteligência não é fazer 
as escolhas, mas sim lidar as 
renúncias que são inerentes 
ao ato de escolher. Explico 
melhor. Ao nos depararmos 
com a possibilidade de esco-
lher, invariavelmente estamos 
perante mais de uma opção. O 
problema nem sempre é fazer a 
escolha, mas sim abrir mão das 
opções que fomos obrigados a 
descartar.

Entendo disciplina como 
sendo o comportamento ba-
seado em compromisso. Isso 
signifi ca que disciplinada não 
é a pessoa que faz sempre as 
mesmas coisas, nas mesmas 
situações. Mas sim aquela que 
faz as coisas porque entende 
que tem o compromisso de 
fazê-las. Um exemplo são as 
pessoas que conseguem mudar 
seus hábitos de vida porque 
estão comprometidas com a 
ideia de ter uma velhice mais 
tranquila. Ou aquelas que 
pagam todos os impostos não 
porque o governo as fi scalize, 
mas sim porque acreditam que 
esse é o seu papel e dever como 
cidadão (acredite, existem 
pessoas assim, mesmo aqui 
no Brasil).

Entendo humildade como 
sendo a noção dos próprios 
limites. Para mim humilde não 
é o subserviente, o acanhado, 
o tímido. Saber distinguir as 
coisas das que você dá conta 
daquelas que você não é capaz 
de gerenciar é o sentido que 
empresto a essa desgastada 
palavra.

Uma vez defi nidos os ter-
mos – como a boa fi losofi a 
recomenda que se faça sempre 
– tentarei propor maneiras de 
desenvolver cada uma dessas 
“virtudes” da liderança.

Quem não tem coragem não 
consegue liderar. O mesmo 
pode ser afi rmado sobre quem 
não tem medo.

Para desenvolver a coragem 
é preciso aprender a lidar com 
o perigo. Isso signifi ca não 
procurar se esconder atrás 
de artifícios comumente uti-
lizados pelos mais medrosos. 

Um exemplo interessante é o 
fenômeno do group thinking 
(ou pensamento grupal), 
bastante discutido quando 
se debate processo decisó-
rio. Sinteticamente podemos 
dizer que o group thinking 
desmente a crença popular 
de que as decisões coletivas 
são sempre melhores que as 
individuais (lembra do ditado 
“duas cabeças pensam melhor 
do que uma?). Existem inú-
meros casos que evidenciam 
que, ao transferir para o grupo 
a responsabilidade de decidir 
sobre questões críticas, o que 
se acabou conseguindo foi 
tomar decisões equivocadas.

Também é preciso desenvol-
ver a coragem de manter um 
ponto de vista mesmo quando 
somos acusados de “donos 
da verdade” e “infl exíveis”. 
Nem sempre é fácil defender 
opiniões. Mas se não houves-
se pessoas convictas de suas 
verdades, não haveria cinema 
falado nem telefone, pois seus 
inventores foram duramente 
castigados com acusações de 
arrogância ou presunção por-
que naquela época o senso co-
mum dizia que ninguém queria 
som nos fi lmes ou falaria com 
alguém sem olhá-lo nos olhos.

Muitos autores tem falado 
sobre inteligência aplicada a 
liderança. Pessoalmente acho 
essa uma das mais importan-
tes discussões sobre o tema. 
Vou tentar, com um exemplo, 
evidenciar como se pode 
desenvolver a capacidade de 
fazer as escolhas certas.

Talvez você já tenha tido 
a oportunidade de ler o livro 
Motivação 3.0, do Daniel Pink. 
Nele o autor afi rma que as pes-
soas estão permanentemente 
desejosas de oportunidades 
para se desenvolver. Será isso 
verdade? Recentemente con-
versei com diretores de RH 
que reclamavam do baixíssimo 
índice de visitação as platafor-
mas de autodesenvolvimento 
de suas empresas. Milhares 
(às vezes milhões) de reais 
haviam sido investidos e a taxa 
de utilização se mantinha mui-
to pequena. Creio que nesse 
caso falta a compreensão de 
um fato brilhantemente ana-
lisado por Erich Fromm em 
seu imperdível “Medo à liber-
dade”: a maioria das pessoas 
não tem drive nem disposição 
para gerenciar sua evolução 
profi ssional. E o que fazer? 
Aceitar, pura e simplesmente? 
Acho que não. O importante é 
aprender a distinguir o joio do 
trigo, apoiando e incentivan-
do quem demonstra querer 
evoluir e respeitando aqueles 
que se sentem satisfeitos com 
o que sabem.

Quanto a ser disciplinado, 
sinceramente acho que é algo 
que, como se diz no interior 
“vem de berço”. Posso per-
ceber como algumas pessoas 
lutam tenazmente contra a 
sua própria indisciplina, mas 
são derrotados pela própria 
inércia. Você pode até me per-
guntar se eu acredito que seja 
possível ensinar alguém a ser 
disciplinado. Minha resposta 
vai ser que possível é, mas 
também é muito difícil.

Por último a questão da hu-
mildade. Meu melhor conselho 
é que cada um se conheça 
sufi cientemente bem para não 
cair na tentação de pensar ser 
o super-homem, capaz de tudo 
dominar. Mas também não 
aceite com facilidade quando 
as pessoas quiserem lhe impor 
seus pontos de vista. Pessoal-
mente eu procuro me defender 
das imposições tendo uma 
visão tecnicamente defensável 
daquilo que discuto. Isso ajuda 
muito. Também ajuda muito 
não querer discutir coisas que 
você não entende, pois estará 
sempre em um campo minado.

E o que você pensa a respeito 
disso tudo? Gostaria muito de 
conhecer sua opinião.

(*) É coordenador acadêmico do 
MBA em Gestão Comercial da FGV, 

doutorando em Gestão de Negócios 
pela FGV/Rennes (França), consultor 

e palestrante.

Questões essenciais 
para o desenvolvimento 

da liderança
JB Vilhena (*)

Com menos de uma semana 
de lançamento no Brasil, o 
iPhone 8 é o smartphone mais 
desejado pelos consumidores 
no e-commerce. Segundo o 
levantamento realizado pelo 
Cuponomia, portal que reúne 
ofertas e cupons de desconto 
para compras no e-commerce, 
na última semana, a procura 
pelo iPhone 8 chegou a ser 5 
vezes maior, em comparação 
com as buscas feitas pelo Galaxy 
S8 e até 7 vezes maior que a 
procura pelo Galaxy Note S8, 
modelos top de linha da Samsung, no mesmo período.

A procura pelo novo smartphone da Apple nas lojas online, 
também teve volume de buscas maior do que o Zenfone 4, o novo 
modelo das Asus, lançado no Brasil há um mês, com diferença 
de 200%.

Entre os Estados onde o novo modelo do smartphone da Ap-

ple foi mais procurado pelos 
consumidores, desde o início 
das vendas, estão São Paulo, 
Brasília, Rio de Janeiro, Goiás e 
Paraná, respectivamente.

Preços menores no e-com-
merce

A faixa de preço base do 
iPhone 8, no Brasil, varia de R$ 
3.599 a R$ 3.999 para o modelo 
de 64GB. Já o iPhone 8 Plus 
de 256 GB é vendido pela loja 
ofi cial da Apple por R$ 4.859. 
No entanto, o consumidor que 
pesquisar nas lojas online, pode 

conseguir levar o aparelho por preços menores.
O levantamento feito pelo Cuponomia mostra que os valores 

do iPhone 8 podem variar, em média, até 15%, no e-commerce, 
dependendo das condições oferecidas pelas lojas. Os usuários 
que optam por fazer o pagamento à vista, por exemplo, podem 
conseguir até 12% de desconto no smartphone.

iPhone 8 é 5 vezes mais desejado que Galaxy 
S8 da Samsung 

Marcello Miguel (*)

Imagine que, até 2020, tere-
mos no mundo 20 bilhões de 
coisas conectadas, incluindo 

pessoas, dispositivos móveis, 
máquinas e sistemas em total 
conexão, enviando e recebendo 
dados constantemente. Com 
acesso a todo tipo de informa-
ção e conectados a fornecedo-
res globais, os consumidores 
passarão a ser cada vez mais 
exigentes, demandando uma 
atenção especial por parte das 
empresas, para que atendam 
suas demandas e desejos. 

Proporcionar a melhor expe-
riência para o cliente tornou-se 
o grande desafi o das organi-
zações. No entanto, apesar de muitas empresas afi rmarem que 
investirão cada vez mais em estratégias para conquistar e fi delizar 
clientes – iniciativa que inclui reavaliar produtos, canais de venda 
e modelo operacional, por exemplo -, poucas são aquelas que já 
possuem um plano de ação assertivo.

Ainda assim, é possível notar um aumento na busca por soluções 
de TI que ajudem a lidar com esse novo cenário. O uso de novas 
tecnologias, como Internet das Coisas, Big Data e Analytics, já está 
direcionando as operações comerciais das empresas. Pesquisas 
apontam que 45% das organizações investirão no desenvolvi-
mento de novos projetos de análise de dados até o fi nal de 2017. 
Muitas das empresas também buscarão soluções em Nuvem para 
suportar a demanda gigante de dados. Essas mudanças fazem 
com que a TI ganhe mais e mais espaço dentro das organizações, 
assumindo um papel estratégico no negócio ao lado das áreas de 
inteligência de mercado e marketing. 

O trabalho conjunto entre os setores de marketing e TI se torna 
uma saída inteligente para que as empresas ganhem vantagem 
competitiva neste novo mundo em que atender aos anseios do 
cliente é mais imperativo do que nunca. Os dados obtidos por 
meio das novas tecnologias precisam da inteligência e criativi-
dade do departamento de marketing para serem traduzidos em 
experiências reais, com o desenvolvimento de novos produtos 
e serviços. Antecipar vontades e tendências de compra faz com 
que as organizações saiam muito à frente daquelas que apenas 
reagem às novas demandas que surgem. Ao mesmo tempo, 
ofertas customizadas garantem um retorno fi nanceiro maior, 
já que as empresas não investem em mercados ou segmentos 
em que os dados indicam baixa possibilidade de penetração, 
economizando tempo e recursos. Essa análise completa do 

Tecnologia a serviço da melhor 
experiência do consumidor

O universo corporativo continuará sendo totalmente infl uenciado pela revolução tecnológica que 
estamos presenciando nos últimos anos

mercado apenas é possível com o auxílio da tecnologia e da 
inteligência analítica.

Com uma visão completa do comportamento do seu consumidor, 
é possível antecipar vontades, oferecer produtos e serviços cus-
tomizados e se comunicar com o público de forma efi ciente, em 
todos os canais de interesse, especialmente no digital. Conhecer 
minuciosamente o cliente é fundamental para colocar em prática 
um plano estratégico que resulte na melhor experiência de uso 
de produtos e serviços.

Apesar de a maioria das empresas afi rmar que conhece profun-
damente os seus clientes, poucas investem em novas plataformas 
de negócio de acordo com o perfi l de seus consumidores. É preciso 
compreender que os clientes são um ativo e que devem ser tratados 
como tal. Construir e fi delizar um bom relacionamento com os 
usuários não é tarefa fácil e nem de curto prazo. Estudos como a 
trajetória de compra do cliente podem gerar valiosas informações 
sobre seu público, explorando aspectos como itens pesquisados 
durante a compra, tempo médio gasto e forma de pagamento. 
Dados como esses são essenciais para que a empresa decida como 
e quanto investir no relacionamento com determinado cliente. 
Mas chegar a essa conclusão leva tempo e exige investimentos.

Se a inovação tecnológica permite enxergar um novo perfi l de 
usuário do seu produto ou serviço, você precisa saber o quanto 
antes qual é a melhor forma de atendê-lo. E isso só é possível 
com o auxílio da própria tecnologia. As organizações que já 
vislumbraram tal perspectiva projetam um avanço econômico 
exponencial. Por outro lado, as empresas que não têm projetos 
envolvendo novas soluções correm o risco de registrar um cres-
cimento limitado já a partir de 2018.

Para explorar todo o impacto que a inovação pode trazer ao 
seu negócio, é essencial estudar como as novas tecnologias 
estão sendo usadas no mercado para melhorar a experiência 
dos clientes. Elabore um plano estratégico que leve em conta a 
ampla conectividade dos clientes e o acesso a informações que 
eles possuem, inclusive dos seus concorrentes. Faça as contas e 
determine o impacto fi nanceiro de ser uma empresa vanguardista, 
que antecipa vontades e oferece produtos e serviços customiza-
dos, ou de ser aquela que apenas reage ao mercado. Tradição é 
sinônimo de experiência e reconhecimento, mas é preciso sempre 
reinventar-se. A era da hiperconectividade não permite a inércia. 
Aproveite essa onda gigante de inovações e use a tecnologia a 
favor da sua empresa.

(*) É Diretor Executivo de Marketing e Negócios da Embratel.
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Esta terça é o vigésimo sétimo dia da lunação. Será um dia positivo para as relações sociais e para a associações em geral. A Lua em 

Libra estimula os contatos e os acordos. Um bom dia para buscar o equilíbrio e a ponderação. Refl exão, prudência e consideração pela 

opinião do outro. A Lua em bom aspecto com Mercúrio expande a mente e permite diálogos construtivos. Manter a harmonia à noite 

pode ser um grande desafi o, a Lua em conjunção com Marte pode nos deixar irritados e impacientes, principalmente com as pessoas 

mais íntimas. É importante também, saber controlar o espírito crítico, característica deste signo e não criticar pessoas próximas.
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Há maior chance de falta de enten-
dimento nas comunicações e confl ito 
de ideias. Se surgirem confusões 
não se irrite facilmente e tudo se 
resolverá. As paixões o impulsionam 
a agir de forma mais estável neste seu 
dia favorável da semana. Dia ótimo 
para fazer escolhas. 90/390 – Verde.

A Lua em Libra estimula os contatos 
e os acordos. Um bom dia para buscar 
o equilíbrio e a ponderação. Refl e-
xão, prudência e consideração pela 
opinião do outro. Refl ita e reforme 
aquilo que não vai bem e não deixe 
passar uma chance. Siga um plano 
terá bons resultados. 45/245 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Mercúrio 
expande a mente e permite diálogos 
construtivos. Estude e aprenda mais 
sobre um assunto que lhe interessa. 
Sua imaginação criativa irá melhorar 
sua vida. Momento feliz na intimi-
dade com solução de problemas. 
16/516 – Cinza.

Conviva mais com as pessoas mais 
íntimas, ou pais, fi lhos e irmãos. 
Caminhadas e atividades que promo-
vam o contato com o campo ou ao 
ar livre tendem a relaxar e a deixar 
a mente limpa. Aproveite para fazer 
melhorias tanto em casa como no 
trabalho. 76/876 – Branco.

Será um dia positivo para as relações 
sociais e para a associações em geral. 
Faça uma revisão de suas condições 
veja o que poderá gastar no fi nal 
do ano. Seus desejos mais secretos 
tendem a se realizar se colocar em 
prática as reformas necessárias neste 
fi nal de 2017. 43/243 – Amarelo.

A insatisfação tende a trazer proble-
mas junto da família e dos amigos 
nesta terça. Bom para encontro com 
amigos, mas deve evitar a tendência 
a crítica mais acentuada. Assuma os 
compromissos acertados anterior-
mente e não se arrependa deles na 
última hora. 24/324 – Verde.

O dia é ideal para olhar uma antiga 
questão por outro angulo. Melhora 
a sua situação fi nanceira através do 
seu talento profi ssional ou comercial. 
Trate de assuntos modernos e avan-
çados, faça reformas e mudanças. 
Sentimento de posse atrapalha a 
felicidade a dois. 81/581 – Branco.

Com o Sol perto do seu signo apro-
veite para programar viagens e rever 
as mudanças que pretende realizar. 
Alterações na rotina e melhorias 
em seu ambiente podem ser feitas 
esta semana. Logo depois de passar 
o aniversário terá algo novo, mas 
saiba esperar o momento certo de 
agir. 68/968 – Azul.

O dia não é bom para negócios, mas 
será neutro para outros fi ns. Atitudes 
positivas ajudam a superar os obstá-
culos profi ssionais. Use sua mente e 
imagine o que deseja que aconteça 
no ano de 2018. Evite, no entanto 
viagens fora da rotina ou improvisa-
das na última hora. 22/322 – Branco.

Procure não ser impaciente com as 
coisas e as pessoas. Com o Sol na casa 
onze no fi nal da semana, já começará 
a isolar-se e fugir de situações difíceis 
que deveria enfrentar e resolver o 
que estiver ainda pendente. Man-
tenha a calma para não tumultuar 
a vida afetiva neste fi nal de ano. 
82/582 – Verde.

Viverá situação positiva numa 
atividade que vem exercendo que 
sofrerá alterações importantes 
neste mês. Esperanças renovadas 
e boas oportunidades no trabalho. 
Os problemas logo se resolverão 
desde que acredite nas soluções 
que deseja. 92/592 – Azul.

A Lua em Libra estimula os contatos 
e os acordos. Um bom dia para buscar 
o equilíbrio e a ponderação. O dia 
não favorece os contatos afetivos, 
mas a tarde o convívio melhora e as 
situações tensas serão resolvidas, 
desde que se decida a procurar 
soluções práticas. 93/593 – Verde. 

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 14 de Novembro de 2017. Dia de São Leopoldo, São Nicolau 
Tavelic, Santa Veneranda, São Serapião, São Filomeno, São Lourenço, 
e Dia do Anjo Nelcael, cuja virtude é a liderança. Dia da Indústria 

Automobilística, Dia do Desporto Amador, Dia da Alfabetiza-

ção e Dia do Bandeirante. Hoje aniversaria o príncipe Charles da 
Inglaterra que chega aos 69 anos, o ator, compositor, cantor e violeiro 
Almir Sater que nasceu em 1956 e o baterista, percussionista, tecladista, 
pianista, compositor Travis Baker que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é simpático, fi el e sempre está 
fazendo alguma coisa. É também idealista e altamente intuitivo.  Ge-
ralmente coloca seu trabalho em primeiro lugar julgando aos outros 
principalmente no que se relaciona ao profi ssional. Costuma ter boas 
relações sociais, embora seja muita vezes um tanto tímido. É de uma 
sinceridade absoluta, idealista e sempre voltado para as grandes causas 
da humanidade. Gosta da literatura, da poesia e de aprofundar-se nos 
estudos. A inquietude e a constante insatisfação podem também levá-lo 
a fazer grandes mudanças na vida.

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a 
chance de uma grande realização profi ssional. Que 
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar 
de você inesperadamente. Dentes superiores indicam 
sexo masculino e os inferiores sexo feminino. Den-
tes cariados, doenças. Falha nos dentes, prejuízos. 
Dentes quebrados: acidente. Números de sorte: 15, 
29, 47, 78 e 89.

Simpatias que funcionam
Para afastar pessoa inoportuna: Precisa de 1 
punhado de erva cidreira 1 pedaço de pano branco, 1 
pedaço de papel com o nome da pessoa. Com o pano 
faça um saquinho, coloque dentro a erva e o papel com 
o nome.  Ao sair de casa, leve este pacote e coloque 
numa planta seca ou árvore seca, fazendo o seu pedido.
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(?) Civil:
regula a

internet no
Brasil

Período
geológico

de frio
extremo

Sufixo de
“encos-
tada”

Poeta que
se acom-
panhava

à lira

Título de
Melania
Trump
(2017)

Extensão de
arquivos
de Word
(Inform.)

A última 
temporada
da série

“Friends”

Unidade
de medida
do adoçan-
te líquido

Unidade
na área de
trabalho
do PC

O autor
que não

revela seu
nome

Partido de
Ronaldo
Caiado

Alexandre 
Herchco-

vitch,
estilista

Presa fa-
vorita do
tubarão-
branco

Ponto
convertido
em saque

(tênis)

(?) queri-
do: recebe
presente
no Natal

Ídolo, em
inglês

Nome da
letra “F”

Hiato de
“miolo” Auxiliares

Chamada no fim de fragmentos 
de matérias jornalísticas on-line,

direciona para o texto
na íntegra

Material biodegra-
dável de talheres e 
copos descartáveis

Enigma verbal

“A.I. – Inteligência (?)”,
filme de Spielberg
Automobilismo e

motociclismo

(?) e celu-
lite: imper-
feições-
alvo da

“ditadura
do corpo

ideal”

Cimo

A mais
longa do

corpo
humano é
a safena

“Mundial”,
na sigla

OMS

Rodrigo
(?), ator de 
“Carandi-
ru” (Cin.)

Culto
praticado
no Haiti

Finalizam

“(?)-se o roto do
esfarrapado” (dito)
Jabuti e jabota ou

cavalo e égua (Zool.)

Entende
(pop.)

Ousada;
destemida

Zagueiro
do 7x1

Mais, em
inglês

Coberta
de areia

Vento
ameno

Neste dia

Risco do
trapezista

Conheço
(?)

Campbell,
modelo

Patrão 
(p. ext.)

Logo, em
inglês

Sentido da
palpação

3/ace. 4/aedo — idol — more — soon. 5/marco. 19/leia matéria completa.

Show de Emicida terá participações de Pitty, 

Karol Conka, Caetano Veloso, Rael e Rashid, 

entre outros.

Um dos maiores nomes do hip hop nacional na 
atualidade, Emicida grava dia 20 de novembro 
seu primeiro DVD ofi cial, em show que promete 
ser histórico e vai celebrar toda a sua trajetó-
ria, desde as primeiras batalhas na Santa Cruz. 
A apresentação será uma grande celebração 
com Emicida apresentando músicas inéditas e 
passeando por sua discografi a completa, desde 
a primeira mixtape, “Pra Quem Já Mordeu um 
Cachorro por Comida até que Eu Cheguei Lon-
ge”, até sucessos mais recentes como “Bang”, “A 
Chapa é Quente” (indicada ao Grammy Latino 
2017), “Hoje Cedo”, “Passarinhos” e “Mandume”. 
Emicida também receberá vários convidados 
especiais: Pitty, Karol Conka, Caetano Veloso, 
Rael, Vanessa da Mata, Drik Barbosa, Guimê, 
Coruja BC1, Rashid, Prettos, Muzzike, Amiri e 
Raphão Alaafi n. “Este DVD é um agradecimento 
aos fãs, aos amantes de nossa música e fi losofi a. 
É também uma possibilidade de levar as pessoas 
para dentro de um show pela nossa perspectiva”, 
diz ele.

 
Serviço: Audio, Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda. Segunda 

(20) às 19h. Ingresso: R$ 140.

Elenco da peça infantil “A Nossa Comunidade”.

Na peça 5 seres 
fantásticos, o Mágico, a 
Sereia, a Bruxa de Pano, 
o Roque, e a Bailarina, 
comemorando o 
primeiro aniversário 
da Nossa Comunidade, 
quando são 
surpreendidos com a 
visita de dois macacos 
muito atrapalhados, 
que chegam de 
penetras

Não bastasse, mis-
teriosamente, seus 
objetos mais valiosos 

começam a sumir, ameaçan-
do a harmonia e amizade dos 
integrantes da comunidade. 
Desvendar o culpado será 
tarefa para os personagens 
e também para o público. 
Nesta Comunidade é possí-
vel refletir de forma lúdica, 
divertida e interativa temas 
importantes como confian-

“A Nossa Comunidade”

D
iv

ul
ga

çã
o

ça, respeito, amizade e demo-
cracia. Com Kleber Danoli, 
Taiane Lorenna, Thais Lu-
cena, Bruna Varga, Amanda 

Zássi, Giulia Sartorelli e Lucas 
Stevanato. Observação: em 
caso de chuva o espetáculo 
será cancelado.

Serviço: Parque do Ibirapuera, Av. 
Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 7, 
Ibirapuera, tel. 5574-5177. Domingo  às 
11h. Entrada franca. Até 26/11.

Fernanda Abreu apresenta o show Amor Geral  cheia 
de suingue e balanço traz uma mensagem de tolerância 
e respeito às liberdades individuais, com a participação 
especial da Focus Cia. de Dança. No repertório seis 
músicas do álbum inédito Amor Geral, além de grandes 
sucessos da carreira da artista que teve toda a sua dis-
cografi a relançada nas plataformas digitais em agosto de 
2016. Acompanhada por uma banda suingada composta 
por Tuto Ferraz na bateria e programação eletrônica, 
André Carneiro no baixo, Fernando Vidal na guitarra e 
Donatinho nos teclados, completam o time Alegria Mat-
tus nos vocais e a bailarina Victórya Devin. No set-list, 
além de trabalhos do mais novo álbum como Outro Sim 
(Fernanda Abreu, Gabriel Moura, Jovi Joviniano), Saber 
Chegar (Fernanda Abreu/Donatinho/Tibless/Playpires),-
Deliciosamente (Fernanda Abreu/Alexandre Vaz/Jorge 
Ailton) e Amor Geral (Feranda Abreu/Fausto Fawcet/
Pedro Bernardes), a cantora apresenta clássicos como 
Rio 40 Graus (Fernanda Abreu/Carlos Laufer/Fausto 
Fawcett), Veneno da Lata (Fernanda Abreu/ Will Mowatt), 
Jorge de Capadócia (Jorge Ben Jor), entre outras. 

 
Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 

tel. 3226-7300. Terça (21) às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 60.
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Pepitas de Ouro
Em minhas próprias lutas e em minha própria escuridão, encontrei 
pepitas de ouro cintilantes que me transformaram. Uma destas 
pepitas é a compreensão de que estamos todos conectados, que 
temos valor e que não estamos sozinhos. Há um mundo inteiro 
de pessoas aqui fora que se preocupam e compreendem. Se você 
está em sua própria escuridão, eu gostaria de lembrá-lo disto. Às 
vezes, a vida pode parecer tão sombria – como se não houvesse 
luz em qualquer lugar. Acredito honestamente que há luz, até 
quando você não pode vê-la e que as pessoas aqui fora que se 
preocupam e compreendem, estão segurando velas para você. A 
luz desta vela é algo que você pode alcançar e segurar. Gostaria 
de oferecer uma vela aqui. Gostaria de lembrá-lo de que você tem 
valor e que a sua jornada agora irá levá-lo as suas próprias pepitas 
de ouro, se você o permitir. Respeite-se enquanto faz esta jornada 
e seja gentil com você mesmo. – Terri St. Cloud

Hip hop nacional
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Comemorando
A Unibes Cultural, como hub 

paulistano da cultura, tem como 
premissa abrir seu espaço e 
programação para temas que 
falam à cidade e seus habitantes 
de maneira mais direta e que te-
nham a arte como forma de ex-
pressão e de discussão. Dentro 
dessas premissas, no próximo 
dia 16 (quinta-feira), às 20h, o 
centro cultural abre seu teatro 
para comemorar os 40 anos 
de atividade do Célia Helena 
Centro de Artes e Educação e 
para debater, com diferentes 
gerações de atrizes, o papel 
da escola e da mulher na cena 
brasileira. O evento é gratuito 
e a capacidade do Teatro da 
Unibes Cultural e de 296 pes-
soas. Inscrições pelo site ( uni-
bescultural.org.br). telefones 
(11) 3065-4345/98635-3280.
 

Serviço:Unibes Cultural, R. Oscar 
Freire, 2.500, Sumaré, tel.  3065-4333. 
Quinta (16) às 20h. Entrada franca.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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)

Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - Ofi cial 

CARTÓRIO de REGISTRO CIVILCARTÓRIO de REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ROMÁRIO SILVA MOURA, solteiro, eletricista, nascido em 13/11/1993, 
natural de Limoeiro - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Sebastião de Moura e de Alcicleide de Melo Silva; A pretendente: BEATRIZ ROCHA 
SANTANA, solteira, atendente, nascida em 27/01/1998, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Silveira Pereira de Santana e de 
Maria Auxiliadora da Rocha.

O pretendente: FABIO DO NASCIMENTO SANTOS, solteiro, ofi cial de manutenção, 
nascido em 25/09/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Bispo dos Santos e de Maria Ivoneide do Nascimento San-
tos; A pretendente: FRANCILEUDE DE SOUSA AGUIAR, solteira, auxiliar de berçario, 
nascida em 13/10/1987, natural de Jenipapo dos Vieiras - MA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Oliveira Aguiar e de Francisca de Sousa Aguiar.

O pretendente: FRANCISCO NOMAR ROCHA, solteiro, encarregado de obra, nascido 
em 23/12/1951, natural de Portalegre - RN, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco Alves da Rocha e de Laura Viana Rocha; A pretendente: ROSA MA-
RIA MARTINS, solteira, encarregada de limpeza, nascida em 19/01/1961, natural de 
Fortaleza - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria Nilce Martins.

O pretendente: FRANCISCO GEUDÁSIO JACÓ MENEZES, solteiro, vendedor, nascido 
em 08/04/1978, natural de Quixadá - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Assis Enoque Menezes e de Maria Salete Jacó Menezes; A pretendente: FRANCIS-
CA ELANIA MARTINS SOUSA, divorciada, do lar, nascida em 03/03/1970, natural de 
Quixeramobim - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Celis 
Arruda Martins e de Terezinha Jota de Sousa Martins.

O pretendente: ALEQUESSANDRO TEIXEIRA DE GOIS, solteiro, encarregado, nascido 
em 29/10/1989, natural de Araruna - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Pedro Teixeira de Gois e de Maria Aparecida de Gois; A pretendente: NICOLE 
DOS SANTOS ARAÚJO, solteira, estagiária, nascida em 06/08/1996, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José de Moura Araújo e 
de Adriana Izabel dos Santos.

O pretendente: JOEL DA CUNHA SILVA, solteiro, açougueiro, nascido em 29/03/1987, 
natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Amadeus da Silva e de Efi genia André da Cunha; A pretendente: RUTH MENDES BE-
ZERRA, solteira, promotora de vendas, nascida em 30/11/1982, natural de Guarabira 
- PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino Alves Bezerra e de 
Josefa Mendes Bezerra.

O pretendente: DURVAL RIBEIRO DA SILVA, solteiro, motorista, nascido em 25/04/1977, 
natural de Manga - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio da 
Silva e de Maria Ribeiro da Silva; A pretendente: YARA DA ANUNCIAÇÃO SOARES, 
solteira, recepcionista, nascida em 11/12/1971, natural de Feira de Santana - BA, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marivaldo Soares e de Merice Ferreira 
da Anunciação.

O pretendente: LEONARDO OLIVEIRA GONÇALVES, solteiro, ajudante geral, nascido 
em 30/08/1995, natural de Campo do Meio - MG, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Osmano Reis Gonçalves e de Rosângela Oliveira Gonçalves; A pretendente: 
ERICA CANDIDO PINTO, solteira, analista de cobrança, nascida em 28/04/1995, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Emidio Mendes 
Pinto e de Vania Candido João Mendes.

O pretendente: DOMINGOS DE SOUZA CARLOS, solteiro, pedreiro, nascido em 
07/01/1979, natural de Maetinga - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Josino José Carlos e de Rosentina de Souza Carlos; A pretendente: FATIMA DOS SANTOS 
RIBEIRO, viúva, pensionista, nascida em 20/03/1964, natural de Paraná - PR, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Marinho dos Santos e de Maria Nazaré.

O pretendente: MARCELO COSTA RAMOS, solteiro, ajudante geral, nascido em 
10/05/1995, natural de Ibirataia - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Oliveira Ramos e de Neuza Costa dos Santos; A pretendente: MAYARA 
APARECIDA DE SOUZA ALBINO, solteira, manicure, nascida em 20/02/1992, natural 
de Santo André - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Moacir Albino 
e de Zilda Aparecida Souza Almeida.

O pretendente: MACJORDAN FAVOURITE KELLY EZINWA, solteiro, professor, nascido 
em 01/01/1978, natural de Nigeria residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Hycienth Ezinwa e de Diana Ezinwa; A pretendente: MARIA DAS DORES DA SILVA, 
solteira, cabeleireira, nascida em 27/02/1984, natural de Ferraz de Vasconcelos - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Amaro Augusto da Silva e de Rose-
mari Perpetua Elias.

O pretendente: GIVANILDO MACIEL CORREIA, solteiro, serralheiro, nascido em 
30/04/1983, natural de Nova Soure - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Givaldo Bonifácio Batista Correia e de Ivanilde Maciel de Oliveira Correia; A pretenden-
te: CLAUDINETE DE NOVAIS TANAZIO, solteira, enfermeira, nascida em 27/08/1982, 
natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Angelo Tanazio e de Cleomira Matos de Novais.

O pretendente: LAÉCIO FRANKLIN LOURENÇO DE MELO, solteiro, operador de loja, 
nascido em 29/03/1994, natural de Oeiras - PI, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Maria dos Remedios Lourenço de Melo; A pretendente: IRIS RODRIGUES 
DA COSTA, solteira, atendente, nascida em 27/04/1995, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Deneval Bernardo da Costa e de 
Lourinalda Rodrigues da Costa.

O pretendente: ISAIAS GERMANO DA SILVA, solteiro, ajudante de cozinha, nascido 
em 05/08/1998, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco Ziudo da Silva e de Maria Marlucia Germano da Silva; A pretendente: 
HILLANA DA CRUZ FERNANDES, solteira, demonstradora, nascida em 14/05/1998, 
natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Telma da Cruz Fernandes.

O pretendente: AVERALDO SANTOS CARVALHO, divorciado, vigilante, nascido em 
19/10/1976, natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Arivaldo Dias de Carvalho e de Nilzete de Jesus Santos de Carvalho; A pretendente: 
BARBARA DE VASCONCELOS COELHO, divorciada, balconista, nascida em 27/08/1978, 
natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Coelho 
Costa e de Mary Celi de Vasconcelos Coelho.

O pretendente: JESSE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, solteiro, porteiro, nascido em 
01/02/1975, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Jeronimo Isidoro do Nascimento e de Almezina Figueiredo do Nascimento; A preten-
dente: MARISA PEREIRA DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 27/12/1979, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Pereira da 
Silva e de Alice Pereira da Silva.

O pretendente: FELIPE AVILA DA ROCHA, solteiro, auxiliar de deposito, nascido em 
06/08/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Cicero da Rocha e de Helene Avila do Nascimento Rocha; A pretendente: DANIELA 
SOUZA DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 27/10/1997, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Tadeu Cláudio da Silva e de Ivone 
de Fátima Jesus de Souza Silva.

O pretendente: JULIO CESAR AMADOR, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em 
25/09/1965, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco de Assis Amador e de Conceição de Oliveira Amador; A pretendente: 
VANILDA PEREIRA DA SILVA, solteira, babá, nascida em 12/11/1982, natural de Mata 
Verde - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Almiro Pereira da Silva 
e de Almira Souza Gomes.

O pretendente: FLORISVALDO SILVEIRA AGUIAR, solteiro, motorista, nascido em 
04/03/1973, natural de Brumado - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Lídio Prates Aguiar e de Maria Silveira Aguiar; A pretendente: VANESSA CRISTINA 
VIEIRA, solteira, manicure, nascida em 23/02/1986, natural de Cuiabá - MT, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sergio Benedito Vieira e de Zélia Pereira de 
Azevedo Vieira.

O pretendente: NEWTON LEOPOLDINO MASCARENHAS SCARPIM, solteiro, analista 
de estoque, nascido em 13/03/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Israel Souza Mascarenhas e Claudemir Scarpim e de Maria 
Lucia Leopoldina Dias Mascarenhas e Maria de Lourdes Scarpim; A pretendente: SARA 
DA ROCHA SANTOS, divorciada, analista contábil, nascida em 28/01/1993, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edelson Domingos 
dos Santos e de Sueli da Rocha Santos.

O pretendente: JOÃO ALVES DOS SANTOS, divorciado, mecânico hidraúlico, nascido 
em 01/06/1963, natural de Montanha - ES, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Bernardino José dos Santos e de Zilda Alves Barreto; A pretendente: LUZELINA 
DA CRUZ PEREIRA, divorciada, doméstica, nascida em 30/06/1972, natural de São 
Mateus - ES, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Salvino Alves Pereira 
e de Luzinete Gonçalves da Cruz.

O pretendente: RENATO INÁCIO DA SILVA, viúvo, técnico de TV à cabo, nascido em 
15/12/1970, natural de Pocrane - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Josefi no Gualberto da Silva e de Sebastiana Candida da Silva; A pretendente: EVE-
LINE FREIRE SOARES, divorciada, auxiliar de serviços gerais, nascida em 26/05/1964, 
natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria 
José Freire Soares.

O pretendente: RONALDO EDUARDO FAUSTINO, solteiro, porteiro, nascido em 
21/09/1972, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Faustino e de Antonia Francisca de Jesus; A pretendente: ADRIANA PEREIRA 
TEIXEIRA, solteira, gerente de logística, nascida em 05/07/1982, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito Pereira Teixeira e de 
Neide dos Santos Teixeira.

O pretendente: VALTER DIONISIO, solteiro, vigilante, nascido em 28/09/1969, natural de 
Salesópolis - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Severino Dionisio e 
de Edite Francisca Dionisio; A pretendente: GILMARA DE MOURA CARVALHO, solteira, 
do lar, nascida em 23/12/1977, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Sirio de Moura Carvalho e de Angelina Virginia da Conceição Carvalho.

O pretendente: VALTER SEVERINO DO NASCIMENTO, solteiro, porteiro, nascido em 
06/02/1985, natural de Embu das Artes - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Severino José do Nascimento e de Gabriela das Graças; A pretendente: LAUDI-
CÉIA MAXIMIANO DOS SANTOS, solteira, cabeleireira, nascida em 06/11/1986, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roberto José dos 
Santos e de Maria Marta Maximiano.

O pretendente: VALDIVINO JOSÉ CHAVES, solteiro, costureiro, nascido em 29/05/1968, 
natural de Januária - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vicente 
José Chaves e de Nelina Gonçalves de Jesus; A pretendente: CLAUDINEIA DE PAULA, 
divorciada, prensista, nascida em 17/10/1977, natural de Carmo da Cachoeira - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Milton de Paula e de Maria Fátima 
Teixeira de Paula.

O pretendente: LEONIDAS BRUTTEL, divorciado, terapeuta, nascido em 06/01/1976, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rodolfo 
Bruttel e de Arlete Gundim Paiva; A pretendente: GISLENE VARGAS DA SILVA, solteira, 
do lar, nascida em 07/11/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Osternei Rodrigues da Silva e de Rozenilda Vargas.

O pretendente: LEANDRO CAMILO MIQUELÃO, solteiro, instalador, nascido em 
09/04/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Otacilio Miquelão e de Maria Camilo da Cunha; A pretendente: JOYCE SANTOS 
LIMA DO AMARAL, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 14/02/1994, natural de 
Diadema - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gerolnimo Felix do 
Amaral e de Zenilda Santos Lima do Amaral.

O pretendente: RODRIGO BISPO DOS SANTOS, divorciado, jardineiro, nascido em 
17/10/1978, natural de Riachão do Jacuípe - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Eliene Bispo dos Santos; A pretendente: CRISTIANE FERREIRA LIMA, 
divorciada, cabeleireira, nascida em 01/09/1974, natural de Aracaju - SE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Clotildes Ferreira Lima.

O pretendente: ELCELINO CORREIA BARROS, solteiro, estudante, nascido em 
16/02/1986, natural de Praia / Cabo Verde, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Augusto Pina de Barros e de Francisca Correia Mendes; A pretendente: ELLEN 
TATHIANE DO NASCIMENTO COSTA, solteira, do lar, nascida em 18/10/1989, natural 
de Rio Real - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Jordam 
Marques Costa e de Maria Helena do Nascimento Costa.

O pretendente: ANTONIO LUIZ DE LIMA, solteiro, aposentado, nascido em 04/12/1947, 
natural de Barreiros - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria José 
da Conceição; A pretendente: MADALENA DA SILVA, solteira, doméstica, nascida em 
30/05/1970, natural de Campo Formoso - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Manoel da Silva Filho e de Nilza Ana da Silva.

O pretendente: MARCIO JOAQUIM DO NASCIMENTO, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em 01/06/1979, natural de Araci - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Geraldina Joaquim do Nascimento; A pretendente: AURELINA 
MATOS DOS SANTOS, solteira, doméstica, nascida em 16/06/1972, natural de Araci 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Batista dos Santos e de 
Romana Maria de Matos.

O pretendente: RANIERE DA SILVA ALVES, solteiro, autônomo, nascido em 06/06/1981, 
natural de São José do Bonfi m - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Silvino da Silva e de Marileide Alves da Silva; A pretendente: CLAUDIENE DAS 
CHAGAS NEVES, solteira, babá, nascida em 05/12/1982, natural de São Raimundo 
Nonato - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria das Chagas Neves.

O pretendente: JOSÉ NILDO MARQUES DA SILVA, solteiro, ajudante, nascido em 
10/01/1965, natural de Ibirajuba - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Marques da Silva e de Maria Naziozena da Conceição; A pretendente: ANDRE-
LINA FRANCISCA DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em 18/10/1968, natural de 
Crisópolis - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Constantino Gomes 
de Souza e de Leonilda Francisca dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ DE JESUS DOS SANTOS, solteiro, carpinteiro, nascido em 
06/06/1981, natural de Amélia Rodrigues - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos e de Maria de Fátima de Jesus; A pretendente: 
VANUZA RIBEIRO SOUZA, solteira, auxiliar de classe, nascida em 12/07/1980, natural 
de Piatã - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ancelino Bispo de 
Souza e de Valdete Augusta Ribeiro Souza.

O pretendente: CLAUDIANO JOSÉ DA ROCHA, solteiro, micro empresário, nascido 
em 22/07/1986, natural de São João do Paraiso - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Valdemar José da Rocha e de Neuza dos Santos Souza; A preten-
dente: JANETE LIMA CHAVIER, solteira, militar, nascida em 26/08/1976, natural de São 
João do Paraiso - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Chavier 
Sobrinho e de Fidelvina Quaresma Lima.

O pretendente: GUILHERME ALVES, solteiro, funcionário público, nascido em 23/11/1977, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo 
Francisco Alves e de Luzia Cecilia da Silva Alves; A pretendente: HILDA DE OLIVEIRA 
MENDONÇA, solteira, do lar, nascida em 13/03/1979, natural de Rio de Janeiro - RJ, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Lima de Mendonça e de 
Maria Leite de Oliveira Mendonça.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA LOPES, divorciado, analista, nascido em 18/08/1988, 
natural de Suzano - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Claudio Lopes 
e de Maria das Graças Silva Lopes; A pretendente: DAIANA PEREIRA DOS SANTOS, 
solteira, auxiliar de exames, nascida em 28/12/1988, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Rodrigues dos Santos e de Maria do 
Carmo Pereira Santos.

O pretendente: MAX WILLIAN DA FONSECA, solteiro, técnico em informática, nascido 
em 15/12/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Bueno da Fonseca e de Maria José Rodrigues da Fonseca; A pretendente: 
KAREN CRISTINA SANTOS, solteira, atendente, nascida em 10/10/1987, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Saulo da Silva Santos e 
de Ana Lucia do Prado Santos.

O pretendente: DANIEL LUIZ LIMA, solteiro, porteiro, nascido em 08/02/1991, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Oseias Cipriano 
Lima e de Maria Madalena Lima; A pretendente: LUCIANA DA CONCEIÇÃO SANTA-
NA, solteira, ajudante de limpeza, nascida em 28/05/1986, natural de Sátiro Dias - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Nilton de Santana e de Maria 
Elza da Conceição Santana.

O pretendente: CÍCERO COÊLHO DA SILVA, solteiro, impressor gráfi co, nascido em 
12/08/1986, natural de Cabrobó - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Francisco da Silva e de Francisca Coêlho da Silva; A pretendente: ZICLEIA 
OLIVEIRA PINHEIRO, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 14/01/1986, natural de 
Milagres - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rubens Jesus Pinheiro 
e de Zilda Cosme de Oliveira.

O pretendente: ELISEU JONES DE SOUZA SILVA, solteiro, motorista, nascido em 
28/08/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Elivaldo Jones Costa Silva e de Lucia de Souza dos Santos Costa Silva; A pretendente: 
FERNANDA DE SOUZA NEVES, divorciada, professora, nascida em 25/11/1990, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nelson de Souza 
Neves e de Ana Lucia de Souza Neves.

O pretendente: AGNALDO NOGUEIRA DE PAULA, solteiro, motorista, nascido em 
01/01/1969, natural de Areado - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Adelino Nogueira e de Haydee de Oliveira Nogueira; A pretendente: AGDA DE SOUZA 
LIMA, divorciada, do lar, nascida em 26/01/1959, natural de Sambaiba - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Miguel de Lima e de Ana de Souza Lima.

O pretendente: NILDERSON DE JESUS LUZ, solteiro, pintor, nascido em 13/11/1974, 
natural de São Luis - MA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manuel 
Nascimento da Luz e de Maria Vitória Jesus Luz; A pretendente: ELISANGELA MARIA 
BARBOZA PEDROSA, solteira, babá, nascida em 22/12/1971, natural de Novo Lino - 
AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Pedrosa e 
de Maria Barboza Pedrosa.

O pretendente: BRUNO SILVA MENDES, solteiro, recepcionista, nascido em 12/08/1990, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luis Cicero 
Santos Mendes e de Maria do Socorro Silva Mendes; A pretendente: MARIANA TEIXEIRA 
BATISTA DE OLIVEIRA, solteira, assistente de atendimento, nascida em 26/05/1995, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Moacir 
Borges de Oliveira e de Judite Teixeira Batista.

O pretendente: FRANCISNEI DE JESUS ALMEIDA, solteiro, frentista, nascido em 
25/04/1976, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Souza Almeida e de Alaide de Jesus; A pretendente: MARIA DE FÁTIMA 
OLIVEIRA BRITO, divorciada, auxiliar de serviços gerais, nascida em 06/09/1966, natural 
de Viçosa do Ceará - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Gregorio de Brito e de Rosa Luiza de Oliveira.

O pretendente: MAYCON BARBOSA DOS SANTOS, solteiro, açougueiro, nascido em 
14/12/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Afonso Pinheiro dos Santos e de Lucinea Barbosa Silva; A pretendente: LUANA 
FELIX DA CRUZ, solteira, analista de crédito, nascida em 10/12/1993, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudio Avelino da Cruz 
e de Marinalva Felix de Santana.

O pretendente: MARIVALDO BARBOSA DOS SANTOS, solteiro, funileiro, nascido em 
20/01/1981, natural de Olindina - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Barbosa dos Santos e de Maria Gomes de Jesus; A pretendente: RISONEIDE 
LEITE DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 29/07/1980, natural de São Miguel - RN, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Leite da Silva e de Maria de 
Fátima Costa Leite.

O pretendente: CEZAR FRANKLIM DE SOUZA, divorciado, garçom, nascido em 
16/03/1973, natural de Uruoca - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Cosmo Franklim de Sousa e de Benedita Alzira de Sousa; A pretendente: DAMIANA 
LEITE DA SILVA, divorciada, doméstica, nascida em 30/10/1968, natural de São Miguel 
- RN, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Leite da Silva e de Maria 
de Fatima Costa.

O pretendente: GILDENES BERTO DE LIMA, solteiro, ajudante geral, nascido em 
27/12/1988, natural de Maceió - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Gino Lima da Silva e de Lucia Maria Berto; A pretendente: LARISSA FERNANDA 
DE MELO GUIMARÃES DOS SANTOS, solteira, atendente, nascida em 30/03/1996, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Guimarães dos Santos e de Luciana Cristina de Melo.

O pretendente: FELIPE BRAZ DE SENA, solteiro, vendedor, nascido em 26/04/1992, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Idelmo 
Ferreira de Sena e de Normelia Braz dos Santos; A pretendente: PALOMA VIEIRA DE 
OLIVEIRA, solteira, do lar, nascida em 14/01/1993, natural de Diadema - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Samuel de Oliveira e de Cilene Vieira da Costa.

O pretendente: RENAILTON DIAS DE SOUZA, solteiro, auxiliar de manutenção, nascido 
em 27/12/1989, natural de Mundo Novo - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Renato Moreira de Souza e de Maria Júlia Dias de Souza; A pretendente: 
NOELI MALTA DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em 18/03/1986, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adonel José dos Santos 
e de Tereza de Jesus Malta dos Santos.

O pretendente: DOMINGOS FERREIRA PENHA, solteiro, armador, nascido em 
24/01/1971, natural de Cândido Sales - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Laureano Ferreira Penha e de Lucia Neves de Oliveira; A pretendente: MARIA 
RITA SILVA GOMES, solteira, doméstica, nascida em 07/06/1973, natural de Ipecaetá 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Domingos Pereira da Costa e 
de Maria Gomes da Costa.

O pretendente: SERGIO DA SILVA, solteiro, coletor, nascido em 28/09/1985, natu-
ral de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Roberto da Silva e de Eva Gomes da Silva; A pretendente: ROSELENE DA SILVA 
GOMES, solteira, do lar, nascida em 26/01/1981, natural de Santo Estevão - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Domingos Pereira da Costa e de 
Maria Gomes da Costa.

O pretendente: WILLIAM FERREIRA DA SILVA, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido 
em 13/09/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Anibal Ferreira da Silva e de Tereza Rebeque; A pretendente: MARIA HELENA 
DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 16/01/1979, natural de Senador Firmino - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Expedito Mariano da Silva e de Maria 
das Graças Souza Mariano.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO SPINOLA DOS SANTOS, divorciado, autônomo, 
nascido em 08/09/1976, natural de Sabinópolis - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de João Spinola da Silva e de Joana Ferreira dos Santos; A pretendente: 
NICIENE APARECIDA DE JESUS COSTA, solteira, autônoma, nascida em 13/02/1983, 
natural de Buritizeiro - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Amancio 
Moreira Costa e de Agripina de Jesus Costa.

O pretendente: GENIVALDO BOMFIM NERES, divorciado, porteiro, nascido em 
27/10/1958, natural de Malhador - SE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Nivaldo Feliciano Neres e de Geraldina Bomfi m Neres; A pretendente: AMAURY 
ALVES DA COSTA, divorciada, do lar, nascida em 18/02/1967, natural de Bataguas-
su - MS, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Alves da Costa e de 
Marieta Alves da Costa.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA TORRES, divorciado, repositor, nascido em 09/09/1987, 
natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ger-
mano Jeronimo Bezerra Torres e de Eliane Pereira Torres; A pretendente: CARLA DE 
ANDRADE CONCEIÇÃO, solteira, produção passagem a ferro, nascida em 11/10/1978, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Carlos Conceição e de Mariluce Gomes de Andrade.

O pretendente: GESSEÍ BARBOSA DE SOUSA, solteiro, porteiro, nascido em 30/10/1987, 
natural de Barra do Mendes - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Barbosa de Sousa e de Euza Messias de Sousa; A pretendente: JOELMA COSTA 
GOMES, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 05/03/1990, natural de Santo Estevão 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Germinio Conceição Gomes e 
de Maria Antonia Costa Gomes.

O pretendente: MAURICIO PEREIRA DE ANDRADE, solteiro, operador de caldeira, 
nascido em 13/02/1969, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Argentino Pereira de Andrade e de Lindaura Rodrigues de Andrade; A 
pretendente: MARIA APARECIDA DE LIMA, solteira, doméstica, nascida em 10/10/1971, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Manoel de Lima e de Luiza Maria de Lima.

O pretendente: TEODORO CAMPOS FERREIRA, solteiro, encarregado, nascido 
em 29/06/1971, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Francisco Campos Ferreira e de Maria Teodora Monteiro Ferreira; A 
pretendente: LUCILENE DE ALMEIDA, solteira, do lar, nascida em 18/05/1982, 
natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Neide de Almeida.

O pretendente: ROMILDO DE CASTRO, solteiro, pedreiro, nascido em 08/02/1973, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Herculano 
de Castro e de Maria de Lourdes Castro; A pretendente: DINEI DE MELO SANTOS, 
solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 18/10/1982, natural de Itabuna - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Domingos Fraga dos Santos e de Genilda 
Nunes de Melo.

O pretendente: JAILSON DA SILVA GOMES, solteiro, motorista, nascido em 
24/12/1976, natural de Simões - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Ferreira Gomes e de Maria Cecília da Silva Gomes; A pretendente: ADELITE 
MARIA DA SILVA, solteira, passadeira, nascida em 22/12/1975, natural de Simões 
- PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Adão da Silva e de 
Maria das Mercês da Silva.

O pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS GUERRA, solteiro, garçon, nascido em 
09/01/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Manuel Vieira Guerra e de Maria dos Santos Santana; A pretendente: TAIS SOARES 
CORREA, solteira, hostess, nascida em 08/10/1995, natural de Itapecerica da Serra - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alex Sandro Correa e de Luciana 
Aparecida Soares do Nascimento.

O pretendente: ERIELSON SANTOS NERES, divorciado, jardineiro, nascido em 
17/08/1972, natural de Boa Nova - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Nelson Santos Neres e de Eurelice Ramos de Almeida; A pretendente: LILIANE 
RODRIGUES SOUZA, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 26/06/1977, natural de 
Ilhéus - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Eduardo Campos 
Souza e de Maria das Dores Rodrigues Souza.

O pretendente: WILLIAM SANTOS PEREIRA, divorciado, vendedor, nascido em 
22/09/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Eduardo Lazaro Pereira e de Maria José Santos Pereira; A pretendente: MICHELLE 
DA COSTA MORAIS, solteira, copeira, nascida em 06/09/1984, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rafael da Costa Morais e de Maria 
do Socorro Alves de Sousa Morais.

O pretendente: EZEQUIEL LOPES CHAVES, solteiro, técnico em radiologia, nascido 
em 12/02/1989, natural de Barras - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Ferreira Chaves Filho e de Maria de Jesus Lopes Chaves; A pretendente: 
NÁDJA ROZENDO DOS SANTOS, solteira, manicure, nascida em 11/04/1990, natural 
de Penedo - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Raimundo dos 
Santos e de Eliane Rozendo dos Santos.

O pretendente: LEONARDO BATISTA DE ARAUJO NETO, solteiro, porteiro, nascido 
em 07/02/1985, natural de Olindina - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Maria Aparecida Lima de Araujo; A pretendente: ANGELA MARIA DOS 
SANTOS, solteira, cuidadora, nascida em 26/10/1974, natural de Terra Boa - PR, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Avelino dos Santos e de 
Carmelita da Silva Santos.

O pretendente: RIS DA PAZ MOTTA, solteiro, auxiliar de manutenção, nascido em 
26/03/1977, natural de Belmonte - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Joildo Conceição Motta e de Maria Deuza Silva da Paz; A pretendente: JA-
CILENE MARIA LUIZ, solteira, do lar, nascida em 18/08/1987, natural de Nazaré da 
Mata - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jaime Antonio Luiz e 
de Maria José Luiz.

O pretendente: TIAGO CALIL, solteiro, padeiro, nascido em 15/03/1982, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Walter Calil Filho e de 
Eliane Mara Calil; A pretendente: LUANA CRISTINA DA SILVA, solteira, cozinheira, nascida 
em 04/08/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de José Carlos da Silva e de Elaine Cristina de Souza.

O pretendente: GERALDO JOSÉ DE SOUZA, solteiro, agente de fi scalização, nascido 
em 20/08/1961, natural de São Pedro do Suaçuí - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Antônio José de Souza e de Maria Virissima de Almeida; A preten-
dente: MARLY MARIA DA SILVA SOUZA, viúva, vendedora de produtos, nascida em 
16/03/1963, natural de Cansanção - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Valentim Pedro da Silva e de Enedina Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS, solteiro, autonomo, nascido em 
10/08/1960, natural de Pereiro - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Afonso Alves de Freitas e de Maria Rufi na; A pretendente: RAQUEL BEATRIZ DE 
SANTANA, solteira, autonoma, nascida em 28/01/1967, natural de Vitória de Santo Antão 
- PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Sebastião de Santana 
e de Beatriz Fidelix de Santana.

O pretendente: COSME DE JESUS DOS SANTOS, solteiro, ajudante geral, nascido em 
27/09/1982, natural de Ribeira do Amparo - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Macário dos Santos e de Noberta Maria de Jesus; A pretendente: ELENICE 
ALVES DE ARCANJO, solteira, cozinheira escolar, nascida em 19/02/1987, natural de 
Malhada - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Joaquim Arcanjo 
e de Arlinda Alves de Arcanjo.

O pretendente: RODRIGO NUNES DIAS DOS SANTOS, solteiro, pintor, nascido 
em 06/07/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Enaldo Nunes Santos e de Zenilda José Dias; A pretendente: LEIA 
MARIA DOS SANTOS, solteira, auxiliar de produção, nascida em 05/08/1997, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Rita Maria dos Santos.

O pretendente: JONATHAN LIMA MONTEIRO, solteiro, entregador, nascido em 16/08/1989, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jair Lima 
Monteiro e de Roseli Dulce de Miranda Monteiro; A pretendente: ROSANA DOS SANTOS 
CARVALHO, solteira, do lar, nascida em 17/12/1987, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Pereira Carvalho e de Lourdes Maria 
dos Santos Carvalho.

O pretendente: ADAILTON DE OLIVEIRA NOVAIS, solteiro, instalador de som, nascido 
em 23/06/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Arnaldo Novais e de Dilza de Oliveira; A pretendente: DAIANA APARECIDA 
SILVA, solteira, analista de RH, nascida em 13/06/1989, natural de São Paulo - SP, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Antonio da Silva e de Aparecida 
Jorge de Oliveira Silva.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: MANOEL GOMES DE ARAÚJO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
motorista, nascido em Distrito Pio X, Município Sumé - PB, aos 06/07/1969, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Caetano de Araújo e de Amélia 
Regina de Araújo; A pretendente: MARIA JUVENILDA TEIXEIRA, nacionalidade brasi-
leira, divorciada, comerciante, nascida em Lagoa do Ouro - PE, aos 16/03/1964, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Jose Teixeira.

O pretendente: ALEX SANTOS COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 25/05/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edinilson de Jesus Costa e de Luciene Pereira dos Santos Costa; A 
pretendente: BRUNA DA SILVA BARBOSA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Diadema - SP, aos 17/10/1995, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Raimundo Barbosa Neto e de Angela Maria da Silva Barbosa.

O pretendente: JOSÉ NIVAL PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cozinheiro, nascido em Jucás - CE, aos 28/11/1972, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira de Souza e de Maria Pereira da Silva; A preten-
dente: STELA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
cozinha, nascida em Salvador - BA, aos 02/08/1977, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Wbaldo da Conceição e de Olivalda Benedita Ferreira.

O pretendente: JERCIONE GOMES RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Ipirá - BA, aos 25/11/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Sinval Oliveira Ribeiro e de Eliene Gomes Ribeiro; A 
pretendente: ELIVANÍ MOTA DE SENA, nacionalidade brasileira, divorciada, de serviços 
domésticos, nascida em Conceição do Coité - BA, aos 05/06/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdetino Moreira de Sena e de Eliza Mota de Sena.

O pretendente: VILSON BRITO SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, atendente, 
nascido em Camacan - BA, aos 03/03/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vanderlino Conceição Silva e de Roseli Grima de Brito; A pretendente: 
RENATA VERISSIMO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, babá, nascida 
em São Paulo - SP, aos 23/12/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Raimundo Rodrigues de Oliveira e de Maria Margarida Verissimo da Silva.

O pretendente: JOSÉ GENEDIR DE FREITAS, nacionalidade brasileiro, viúvo, soldador, 
nascido em Montinópolis - MG, aos 14/11/1959, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Marcelino de Freitas e de Izabel Teodoro de Freitas; A pretendente: 
LUZIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, viúva, do lar, nascida em 
Assaí - PR, aos 05/09/1963, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Sebastião João da Silva e de Petronilia Ana da Conceição.

O pretendente: ANTONIO DOS SANTOS DE ARAÚJO, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Buíque - PE, aos 13/06/1997, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cícero dos Santos Silva e de Quitéria 
Maria dos Santos de Araújo; A pretendente: LUZIA DE ARAUJO SILVA, nacionalidade 
brasileiro, solteira, de serviços domésticos, nascida em Distrito Catimbau, Município 
Buíque - PE, aos 13/12/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Sebastião Firmino de Araujo e de Maria de Araujo Silva.

O pretendente: LUCAS SANTOS MOREIRA DA COSTA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 22/03/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudionor Moreira da Costa e de Eliana Pinheiro 
dos Santos; A pretendente: ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, 
solteira, de serviços domésticos, nascida em Goiana - PE, aos 08/02/1978, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria José da Conceição.

O pretendente: BASSAM REZK ABDELGAWAD ELKRIMA, nacionalidade egípcio, 
solteiro, cozinheiro, nascido em Gharbeya - Egito, aos 27/08/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rezk Abdelgawad Elkrima e de Nadia; A preten-
dente: NILVÂNIA BATISTA FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, 
nascida em Guiratinga - MT, aos 01/12/1971, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Ferreira Filho e de Ormecina Batista Ferreira.

O pretendente: PAULO EDUARDO BAZZO FREDERICO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, analista de tecnologia da informação, nascido em São Paulo - SP, aos 18/10/1984, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Aparecido Frederico 
e de Ayde Maria Bazzo Frederico; A pretendente: LUIZANA APARECIDA GUANDA-
LIM, nacionalidade brasileira, solteira, analista de tecnologia da informação, nascida em 
Verê - PR, aos 28/12/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Celso Guandalim e de Helena Conrado Guandalim.

O pretendente: RENATO FERREIRA DE ANDRADE, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, leiloeiro ofi cial, nascido em Curitiba - PR, aos 28/05/1959, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Abrão Miguel de Andrade e de Augusta Ferreira 
de Andrade; A pretendente: ALEXIA VILAS BOAS, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 24/04/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Augusto Vilas Boas e de Liliane Lourenço da Silva.

O pretendente: FELIPE DE ARAUJO GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
controlador de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 18/01/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Enéias Donizete Gonçalves e de Edleuza Pereira 
de Araujo; A pretendente: BRUNA MARGARETE DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 10/07/1997, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto da Silva e de Delma Margarete da Silva.

O pretendente: ANDRÉ DE SA TELES RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
montador de móveis, nascido em São Paulo - SP, aos 16/04/1983, residente e domiciliado 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José dos Santos Ribeiro e de Maria 
Joana de Sa Teles; A pretendente: VANESSA BASTOS BATALHA, nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 04/11/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisca Bastos Batalha.

O pretendente: FABRICIO CUSTODIO GIACOMINI, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em Osasco - SP, aos 10/01/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valter Giacomini e de Izildinha Custodio Giacomini; A pretenden-
te: GISELE OLIVEIRA DE MENEZES, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços 
domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 08/09/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel Miranda de Menezes e de Edna Maria Oliveira Silva.

O pretendente: OSVALDO EUCLIDES DE CARVALHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 19/08/1968, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osnardo Lazaro de Carvalho e de Maria Luiza Raymundo 
Carvalho; A pretendente: SHEILA BOAVENTURA VITORIO, nacionalidade brasileira, sol-
teira, confeiteira, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 21/11/1985, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Vitorio e de Tânia Regina Boaventura.

O pretendente: ELIAS ARAUJO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, gesseiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/12/1972, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Aguinaldo Araujo da Silva e de Maria Tranquilina da Silva; A pretendente: 
ANA RITA MONTEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Itagimirim - BA, aos 08/11/1975, residente e domiciliada e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Maximo dos Santos e de Elizabete Monteiro Tavares.

O pretendente: ANDERSON FERNANDO PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
professor, nascido em São Paulo - SP, aos 23/07/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Pereira e de Claudete Bastos Pereira; A 
pretendente: JULIA FERREIRA MARIANO, nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
de recursos humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 22/04/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Aparecida Mariano.

O pretendente: NILSON BORGES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, lavador de 
autos, nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nestor Caetano Silva e de Gilda  Borges da Silva; A pretendente: 
APARECIDA DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO, nacionalidade brasileira, divorciada, 
de serviços domésticos, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 25/10/1979, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Roque Nepomuceno e de 
Quitéria Maria da Conceição Nepomuceno.

O pretendente: CARLOS ANTONIO DAS CHAGAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
garçom, nascido em Acaraú - CE, aos 02/12/1978, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Marcelino das Chagas e de Maria de Fatima das 
Chagas; A pretendente: GISELY PATRÍCIA DE ALMEIDA RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, solteira, garçonete, nascida em Cachoeirinha - PE, aos 02/01/1985, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Rodrigues Pereira e de Glória 
Donizete de Almeida Pereira.

O pretendente: ANDERSON JONATHAN TENORIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 17/04/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmara Aparecida Tenorio; A pretendente: CARLA 
PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em São 
Paulo - SP, aos 05/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Elcio Pires de Souza e de Rosemar Pereira da Silva.

O pretendente: BRUNO SANTOS MACEDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, servente, 
nascido em São Paulo - SP, aos 03/05/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Genivaldo Rocha de Macedo e de Maria da Conceição Santos Souza; 
A pretendente: BRUNA BRANDÃO PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 10/01/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcos Dias Pereira e de Aparecida de Fatima Beltrodo Brandão.

O pretendente: JUVENILDO FURTUNATO DA COSTA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de açougue, nascido em Buritirama - BA, aos 06/09/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Andrelino Evangelista de Souza 
e de Saturnina Furtunato da Costa; A pretendente: SUELY DE SOUSA BARROS, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Campo Maior - PI, aos 07/07/1968, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvestre de Sousa Rocha 
e de Constancia Barros da Rocha.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, progra-
mador, nascido em São Paulo - SP, aos 27/10/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Pereira da Silva e de Silvana Cristina Campagnoli da Silva; 
A pretendente: JACQUELLINE MANCINI PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
gerente de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 18/02/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto do Nascimento Pereira e de Juceli Mara Mancini.

O pretendente: GABRIEL DE SOUZA RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 21/08/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geilson Aparecido Gomes Ribeiro e de Patricia 
Conceição de Souza; A pretendente: KETLEN PEREIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 05/10/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vani Alves Pereira.

O pretendente: JONATHAS BEU, nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 22/04/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Otavio Beu e de Selma Gomes de Oliveira; A pretendente: MARGARITA 
CHOQUEHUANCA PILLCO, nacionalidade boliviana, solteira, piloteira, nascida em 
Bolivia, aos 17/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Timoteo Choquehuanca e de Alberta Pillco.

O pretendente: JOÃO PAULO CAVALCANTI DE CARVALHO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 20/06/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Samuel Nogueira de Carvalho e de Selma Bezerra 
Cavalcanti de Carvalho; A pretendente: ANICLEIRE BENTO DOS SANTOS, nacionali-
dade brasileira, solteira, analista de recursos humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 
30/03/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Sergio 
Evangelista dos Santos e de Elcineia Maria Bento dos Santos.

O pretendente: RONALDO ROMULO DE ANDRADE, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 25/11/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos de Andrade e de Raquel Maria de Andrade; 
A pretendente: GILVANE FERREIRA DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, nascida em São Brás - AL, aos 12/03/1978, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nauro Pedro de Araujo e de Cremildes Ferreira de Araujo.

O pretendente: JOSÉ AURELIO DE SOUZA OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, carteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 05/11/1970, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Souza Oliveira e de Maria Edite de Oliveira; 
A pretendente: ALINE SILVA SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 12/03/1988, residente e domiciliada neste distri-
to, São Paulo - SP, fi lha de José Gaspar de Sousa Filho e de Evanete Silva de Sousa.

O pretendente: SAID ISHOLA MOUNIROU, nacionalidade beninense, solteiro, vendedor, 
nascido em Benin, aos 14/03/1999, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Ramanou Mounirou e de Aminath Badarou; A pretendente: ANA CRISTINA 
TEMOTEO SANTIAGO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida 
em Crateús - CE, aos 06/08/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Geraldo Alves Santiago e de Eugenia Temoteo Santiago.

O pretendente: RICARDO JUDIVAM DO AMPARO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Guarujá - SP, aos 19/03/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sergio Domingos do Amparo e de Railda da Silva Judivam; A 
pretendente: ALINE APARECIDA PRADO, nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, 
nascida em São Paulo - SP, aos 05/11/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria Helena do Prado.

O pretendente: WILLIAM SANTOS DE FARIA, nacionalidade brasileiro, solteiro, progra-
mador, nascido em São Paulo - SP, aos 24/03/1997, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alberto Santos de Faria e de Edinaide Rosa de Jesus; A preten-
dente: PAULA MONTEIRO SALMERON, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em Guarulhos - SP, aos 22/03/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Rogerio Rigo Salmeron e de Sueli Regina Monteiro Salmeron.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO DA FONSECA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1955, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Apolonio da Fonseca e de Florina Gomes da Fon-
seca; A pretendente: ELIEUSA DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, nascida em Diogenes Sampaio - BA, aos 14/06/1964, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ananias Serafi m dos Santos e de Joventina de Jesus Santos.

O pretendente: JOSÉ SEVERINO DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, 
nascido em Limoeiro - PE, aos 28/05/1967, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Severino Manoel de Lima e de Lindalva Severina de Lima; A pretendente: 
MARIA MADALENA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
limpeza, nascida em Limoeiro - PE, aos 18/01/1967, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Gracês do Nascimento e de Cecília Maria da Conceição.

O pretendente: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de estoque, nascido em São Paulo - SP, aos 07/07/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luciano da Silva e de Patricia Carla de Oliveira da Silva; A 
pretendente: NATÁLIA RIBEIRO XAVIER, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em São Paulo - SP, aos 06/05/1995, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcio Silva Xavier e de Elaine Alves Ribeiro dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS ALBUQUERQUE CARVALHO DA SILVA, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, auxiliar de instalação, nascido em São Paulo - SP, aos 10/08/1985, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Carvalho 
da Silva e de Leonilma Damião Albuquerque; A pretendente: JÉSSICA PEREIRA DIAS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo - SP, aos 11/08/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Edvaldo Pereira dos Santos e de Edna Dias dos Santos.

O pretendente: ADRIANO MIGUEL LIMA, nacionalidade brasileiro, divorciado, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Paudalho - PE, aos 29/09/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de Lima e de Olindina Miguel Lima; 
A pretendente: THAINA VALENTIM RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 27/11/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Rodrigues e de Elaine Cristina Valentim Rodrigues.

O pretendente: CLEITON MARTINS DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 08/10/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto de Souza e de Ana Paula dos Santos; 
A pretendente: JESSICA RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 18/01/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Helena Rodrigues da Silva.

O pretendente: EDUARDO APARECIDO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
açougueiro, nascido em São Paulo - SP, aos 06/06/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Raimundo da Silva e de Maria Cristina da Silva; 
A pretendente: BEATRIZ SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 18/05/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Renato Germano da Silva Junior e de Hildete Correia dos Santos.

O pretendente: HARLEY MOREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Virgem da Lapa - MG, aos 03/06/1989, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Alves de Souza e de Emília 
Moreira de Souza; A pretendente: GABRIELA GONÇALVES DOS SANTOS, nacio-
nalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Virgem da Lapa - MG, 
aos 25/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim 
Gomes dos Santos e de Anelita Gonçalves Caldeira.

O pretendente: MATEUS ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
mecânico, nascido em Virgem da Lapa - MG, aos 11/11/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Miguel Alves dos Santos e de Maria de 
Lourdes Moreira dos Santos; A pretendente: ARLETE GONÇALVES DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Virgem da Lapa - MG, 
aos 29/12/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim 
Gomes dos Santos e de Anelita Gonçalves Caldeira.

O pretendente: EDNALDO COSTA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor de 
construção civil, nascido em Itajuípe - BA, aos 09/02/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Herminio da Silva e de Avani Alves Costa; A pretendente: 
JOSIRENE VIEIRA DA COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em Euclides da Cunha - BA, aos 02/04/1978, residente e domiciliada e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Godofredo Vieira da Costa e de Rozália Vieira da Costa.
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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: THIAGO VICTOR DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido nesta Capital, SP, no dia (19/02/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Pacheco dos Santos e de Maria Laureci da Silva. 
A pretendente: LETICIA DA SILVA ANTUNES, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (27/06/2001), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Renato Simões Antunes Junior e de Cilene da Silva Francino Antunes.

O pretendente: ERASMO CARLOS DE FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão montador 
de prateleiras, nascido em Engenheiro Caldas, MG, no dia (25/11/1974), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adir José de Farias e de Maria Ferreira 
de Farias. A pretendente: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Tauá, CE, no dia (07/06/1968), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Romão de Oliveira e de Raimunda Monteiro de Oliveira.

O pretendente: LUCIANO JOSÉ BELO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Ribeirão, PE, no dia (03/02/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Cícero José Belo e de Josefa Maria dos Santos. A pretendente: JÉSSICA 
APARECIDA PEREIRA TORRES, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (27/11/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Torres Filho e de Maria José Pereira de Sousa.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão repositor, nascido em Barueri, SP, no dia (07/10/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosmo Pereira e de Vanilda Teresinha dos Santos 
Pereira. A pretendente: TAMARA SILVA CIFFONI, estado civil solteira, profi ssão empa-
cotadora, nascida nesta Capital, SP, no dia (06/08/1999), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Reinaldo Ciff oni e de Rosiene Silva.

O pretendente: JOSIVAN RUFINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
de loja, nascido em Coruripe, AL, no dia (28/09/1988), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rufi no dos Santos Sobrinho e de Maria José Rodrigues 
dos Santos. A pretendente: ELAINE RAFAELA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de loja, nascida em Coruripe, AL, no dia (18/02/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvan Henrique da Silva e de Erivânia da Silva.

O pretendente: JESICLEI SILVA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascido em Ibirataia, BA, no dia (15/04/1986), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Zacarias Francisco Ribeiro e de Umbelina Pereira da Silva Ribeiro. A 
pretendente: ARLENE BENEDITA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Gabriel, BA, no dia (10/07/1984), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marlene Benedita da Silva.

O pretendente: GILENE LEAL FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ser-
ralheiro, nascido em Moreilândia, PE, no dia (17/08/1968), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira de Lima e de Ana Leal Ferreira de Lima. 
A pretendente: SILVIA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (02/11/1976), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adilio de Carvalho e de Odete Dias Almeida de Carvalho.

O pretendente: JOSÉ CONFESSOR DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão funileiro, 
nascido em Tangará, RN, no dia (26/06/1959), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jorge Confessor da Silva e de Francisca Costa Soares da Silva. A 
pretendente: ELIANA BRANDÃO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Itaueira, PI, no dia (03/12/1952), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Feitosa da Silva e de Ana Brandão da Silva.

O pretendente: ALAN DOS SANTOS CAMILO, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
em telecomunicações, nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (18/10/1976), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Camilo e de Analia dos Santos 
Camilo. A pretendente: RISLÂNDIA FERREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
empresária, nascida em Divisopolis, MG, no dia (25/10/1990), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Celeste Silva.

O pretendente: SAULO RICARDO PAIS GEBIN, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (20/12/1977), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sebastião Gebin e de Maria Sonia Duarte Pais Gebin. A pretendente: 
ANGELITA APARECIDA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (28/03/1985), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Benedito Ferreira e de Hercilia Ramos Ferreira.

O pretendente: FERNANDO DOS SANTOS ORTELAN, estado civil solteiro, profi ssão 
analista fi scal, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (19/10/1988), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Aparecido Ortelan e de Maria José dos Santos 
Ortelan. A pretendente: LUANA CARLA MONTIN, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de escritório, nascida nesta Capital, SP, no dia (24/06/1984), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Montin e de Maria Doralice de Lima Montin.

O pretendente: BRUNO ROBERTO SOARES ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ven-
dedor, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/06/1993), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Amauri Roberto Alves e de Maria de Fatima Soares Rodrigues. A 
pretendente: AMABILE MARQUES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão promotora 
de vendas, nascida nesta Capital, SP, no dia (01/11/1995), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Vitor Aurelio de Lima e de Marilda Marques Alves.

O pretendente: MICHAEL CESAR DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão confe-
rente, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (20/08/1993), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Cesar de Oliveira e de Daniela 
Cristina Ferreira. A pretendente: LIDIANE LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar técnico administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (13/09/1993), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cirino dos Santos e 
de Maria do Rosário Lima dos Santos.

O pretendente: ALYSSON NUNES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão instru-
tor de dança, nascido em Campo Limpo Paulista, SP, no dia (05/08/1976), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Osvaldo Nunes dos Santos e de 
Dirce Lopes de Moraes. A pretendente: LUCIANE DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão seguritária, nascida nesta Capital, SP, no dia (22/05/1978), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim dos Santos e de Maria Eunice 
Santana dos Santos.

O pretendente: EDINAURIO FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
ofi cial ceramista, nascido em União dos Palmares, AL, no dia (08/12/1950), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mariano Ferreira e de Laudelina Maria 
da Conceição. A pretendente: MARIA DE LOURDES DE JESUS, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Antas, BA, no dia (05/11/1966), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anunciada de Jesus.

O pretendente: WILTON DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido nesta Capital, SP, no dia (15/02/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Severino Pereira e de Maria Graciete da Silva 
Pereira. A pretendente: GRAZIELA FONSECA BORGUEZ, estado civil divorciada, 
profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (10/10/1986), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Antônio Borguez e de Maria 
Jose da Fonseca Borguez.

O pretendente: CARLOS ALBERTO ALVES FERRARI DE LUCCA, estado civil solteiro, 
profi ssão representante contábil, nascido nesta Capital, SP, no dia (25/04/1992), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Luiz Ferrari de Lucca e de 
Izilda Alves de Souza. A pretendente: PATRICIA DOS SANTOS FALCÃO, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, SP, no dia (29/08/1992), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcimar Falcão e de Valdete 
dos Santos Falcão.

O pretendente: SILVANO RODRIGUES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Bequimão, MA, no dia (20/02/1969), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Honório dos Santos e de Francisca Rodrigues Santos. A 
pretendente: CREUSA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão aposentada, 
nascida em Branquinha, AL, no dia (13/01/1955), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Caciano José do Nascimento e de Aurea Maria do Nascimento. 

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: GELBER MAURO MENDOZA VERA, profi ssão: artesão, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 11/12/1970, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Mauro Mendoza Saenz e de Ana Vera Portalatino. A pretendente: SARA 
ELIZABETH MENDOZA GAVIDIA, profi ssão: artesã, estado civil: solteira, naturalidade: 
Peru, data-nascimento: 11/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Benancio Esteban Mendoza Garcia e de Carmen Rosa Gavidia Vasquez. R$ 11,55

O pretendente: RODRIGO FERNANDES SOARES, profi ssão: auxiliar fi scal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/07/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Fernandes Soares e de Iva Gonçal-
ves Carneiro Fernandes Soares. A pretendente: JULIANA BEZERRA DE OLIVEIRA 
SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Olinda 
- PE, data-nascimento: 17/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Eliezer Bezerra Dos Santos e de Roseane Maria de Oliveira Silva. R$ 11,55

A pretendente: LEIDE DAIANE GONÇALEZ DA SILVA, profi ssão: porteira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Nova Granada - SP, data-nascimento: 15/06/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Alberto Jesuino da Silva e de Sueli 
Gonçalez. A pretendente: THUENE SOUSA DE GODOY, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Brasília - DF, data-nascimento: 18/07/1991, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Indio Tocantins de Godoy e de Maria Edileusa 
Sousa de Godoy. R$ 11,55

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCIO SILVINO AMARAL, estado civil divorciado, profi ssão profes-
sor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/04/1978), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Mauri Amaral Filho e de Wilma Silvina Amaral. A pretendente: GISE-
LE MIRANDA REIS, estado civil solteira, profi ssão atendente de credito, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (22/12/1979), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Decio de Oliveira Reis e de Elisabete Miranda Reis.

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 04.042.955/0001-62 que a ação que lhe foi proposta por parte de Santana Têxtil Mato Grosso 
S/A está na fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para pagarem a quantia de R$ 661.792,91, 
devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito, honorários advocatícios de 10% e, a requerimento do credor, expedição de mandado de 
penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Nos termos do artigo 525 
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

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 
369.358.118-56, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum, PROCESSO Nº 1003009-
28.2015.8.26.0001, por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a cobrança de R$ 
26.360,61 (Fev/2015), oriundos da Prestação de Serviços Educacionais relativo as mensalidades não 
pagas, do ano de 2010 e ao saldo de confissão de dívida, vencida no mesmo ano e não paga. 
Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a requerida será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao 
feito. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2017. 


