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“O maior prêmio que 
a vida oferece é a 
chance de trabalhar  
intensamente em algo 
que valha a pena”. 
Theodore Roosevelt (1858/1919)
26º Presidente dos Estados Unidos.

BOLSAS
O Ibovespa: -0,74% Pontos: 
72.546,17 Máxima de +1,47% 
: 74.166 pontos Mínima de 
-1,06% : 72.319 pontos Vo-
lume: 8,14 bilhões Variação 
em 2017: 20,45% Variação no 
mês: 0,8% Dow Jones: -0,36% 
(18h27)  Pontos: 24.201,49 
Nasdaq: -0,15% (18h27)  Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2348 Venda: R$ 3,2358 
Variação: -0,29% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: -0,49% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2316 Venda: R$ 
3,2322 Variação: -0,57% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2170 
Venda: R$ 3,3800 Variação: 
-0,38% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,95% ao 
ano. - Capital de giro, 10,24% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.261,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,99% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,500 
Variação: -0,38%.

Cotação: R$ 3,2515 Variação: 
-0,03% - Euro (18h27)  Compra: 
US$ 1,1822   Venda: US$ 1,1822   
Variação: -0,38% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8190 Venda: R$ 
3,8210 Variação: -0,65% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7500 Ven-
da: R$ 3,9630 Variação: -0,75%.

tos: 6.765,06 Ibovespa Futuro: 
-0,68% Pontos: 72.525 Máxi-
ma (pontos): 74.300 Mínima 
(pontos): 72.340. Global 40 
Cotação: 921,074 centavos de 
dólar Variação: -0,01%.

Como última cartada 
para aprovar a reforma 
da Previdência ainda 

este ano, o governo trabalha 
para que pelo menos seis par-
tidos da base aliada obriguem 
seus parlamentares a votar a 
favor do texto. Isso garantiria 
os votos de 219 deputados do 
PMDB, PSDB, DEM, PRB, PP 
e PTB. A maioria das siglas, 
no entanto, avalia que isso 
só será possível se o PMDB, 
legenda do presidente Michel 
Temer, e o PSDB tomarem a 
dianteira. 

A articulação do governo 
em torno dos partidos indica 
uma mudança de estratégia 
na reta fi nal para colocar a 

Governo tenta avançar 
em acordo com partidos 
para aprovar Previdência

reforma em votação no Con-
gresso ainda este ano. Em 
vez de negociar voto a voto, 
a equipe política busca um 
compromisso mais fi rme dos 
comandos dos partidos para 
amarrar o apoio dos seus par-
lamentares. No jargão político, 
o que se quer é que os parti-
dos “fechem questão” sobre 
o assunto. Isso signifi ca que 
a decisão precisa ser tomada 
pela maioria da executiva 
nacional do partido. 

Quando isso acontece, par-
lamentares que votarem de 
forma diferente ao que de-
terminou a direção podem 
ser punidos até mesmo com 
a expulsão. Presidentes de 

partidos também propuseram 
um “pacto” envolvendo a dis-
tribuição do fundo eleitoral 
e a janela para mudança de 
partido sem risco de perda de 
mandato. A ideia é repassar 
mais recursos do fundo para 
deputados mais fi éis ao gover-
no e que as siglas não aceitem 
deputados que votassem con-
tra a reforma. 

A sugestão foi apresentada 
pelo presidente nacional do 
PTB, Roberto Jefferson, mas 
enfrenta resistência de parti-
dos como o DEM, que planeja 
aumentar sua bancada na 
Câmara em pelo menos nove 
deputados. O PTB divulgou 
carta pública na qual afi rma 

A articulação do governo em torno dos partidos indica mudança de estratégia na reta

fi nal para colocar a reforma em votação no Congresso ainda este ano.

que orientará sua bancada a 
votar a favor da reforma.

Para passar no plenário da 
Câmara, são necessários 308 
votos em cada um dos dois 
turnos de votação. O governo 
espera que a proposta seja vota-

da na próxima semana, mas só 
levará a plenário se tiver 320 a 
330 votos garantidos. “Hoje não 
temos nem 300 votos”, admite 
Beto Mansur (PRB-SP), vice-
-líder do governo na Casa. “No 
sábado eu estava pessimista, 

mas agora estou realista”, afi r-
mou o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia. Ainda assim, 
integrantes da base, como PR 
(37 deputados), PSD (38) e 
SD (14), já informaram que 
não fecharão questão (AE).

A produção industrial brasi-
leira fechou o mês de outubro 
com crescimento de 5,3% em 
relação a outubro do ano pas-
sado, registrando a sexta taxa 
consecutiva de crescimento 
nesta base de comparação. Foi 
a taxa mais elevada nesta base 
de comparação desde os 9,8% 
de abril de 2013. Os veículos 
automotores, reboques e car-
rocerias foram a atividade que 
mais infl uenciou a alta.

Os dados fazem parte da 
Pesquisa Produção Física Bra-
sil, divulgada ontem (5), pelo 
IBGE. Em relação a setembro, 
o crescimento foi de 0,2%, o 
segundo resultado positivo 
consecutivo na série livre de in-
fl uências sazonais. Nos últimos 
dois meses, a alta acumulada é 
de 0,6%. Com isso, a indústria 
tem alta acumulada em 2017 
de 1,9%, em comparação com 
primeiros dez meses do ano 

Veículos automotores, 

reboques e carrocerias 

foram a atividade que mais 

infl uenciou a alta.

Durante visita ofi cial, ontem 
(5), do presidente da Bolívia, 
Evo Morales, ao presidente 
Temer, representantes dos dois 
países assinaram acordos para 
combate ao crime organizado e 
também na área de transporte. 
Na segurança foi assinado um 
acordo de cooperação policial 
para prevenção e combate ao 
crime organizado transnacional 
e qualquer outra manifestação 
criminosa. 

O objetivo é estabelecer coo-
peração policial para prevenir e 
combater também crimes como 
terrorismo, tráfi co de pessoas, 
de entorpecentes e de armas 
de fogo, roubo de veículos, 
lavagem de dinheiro, crimes 
cibernéticos e delitos comuns 
de fronteira. Foi assinado tam-
bém um memorando sobre o 
corredor ferroviário bioceânico 
de integração, com o objetivo 
de criar condições para ampliar 
o tráfego ferroviário entre o 
Brasil e a Bolívia. 

De acordo com o Ministério 
de Relações Exteriores (MRE), 
a visita de Morales tem ainda 
o objetivo de fortalecer a co-
ordenação bilateral em temas 
como energia, desenvolvimen-
to fronteiriço, integração da 
infraestrutura física, temas 
migratórios e consulares, 
comércio e investimentos. 

Às vésperas do provável 
anúncio da mudança da em-
baixada dos Estados Unidos 
em Israel de Tel Aviv para 
Jerusalém, o presidente Do-
nald Trump telefonou ontem 
(5) para o primeiro-ministro 
Benjamin Netanyahu e para o 
líder da Autoridade Nacional 
Palestina (ANP), Mahmoud 
Abbas.

Segundo a agência “Wafa”, 
Trump já avisou Abbas que mu-
dará a sede da representação 
diplomática em solo israelense, 
decisão que pode aumentar a 
tensão no Oriente Médio. O 
líder palestino teria alertado o 
presidente dos EUA de que a 
medida representa um “perigo 
para o processo de paz e para 
a segurança e a estabilidade 
da região”.

Na visão da ANP, não pode 
existir um Estado palestino 
sem Jerusalém Oriental como 
capital. Já o governo de Israel 

Bandeira israelense perto do 

antigo cemitério judaico no 

Monte das Oliveiras.

PIB de 2,8% para 2018
O Comitê de Acompanhamento 

Macroeconômico da Associação 
Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais 
estima que o país deve atingir um 
crescimento do PIB de 2,8% em 
2018. Após o governo divulgar, 
na semana passada, o resultado 
do terceiro trimestre, além de 
revisões na série histórica, o grupo 
revisou as expectativas para o en-
cerramento de 2017, que estavam 
em 0,7%, para 0,9%.

Argentina reconhece 
morte da tripulação

Pela primeira vez, o governo 
argentino reconheceu que os 
44 tripulantes do submarino 
ARA San Juan, que desapa-
receu no dia 15 de novembro, 
“estão todos mortos”. Segundo 
o ministro da Defesa do país, 
Oscar Aguad, em entrevista à 
TV Todo Noticias, a missão de 
busca e resgate, foi encerrada 
na última quinta-feira (29). De 
acordo com uma nota da Mari-
nha, recebida pelo governo, as 
condições ambientais e o tempo 
que já passou desde o desapa-
recimento “são incompatíveis 
com a existência humana”.

“Então estão todos mortos?”, 
questionou o apresentador do 
jornal, “Exatamente”, respon-
deu Aguad. No entanto, o minis-
tro afi rmou que o presidente do 
país, Mauricio Macri, ordenou 
a manutenção da busca pelo 
equipamento por ‘esse ser um 
compromisso que assumimos 
com as famílias’ (ANSA).
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Rio - A produção de petró-
leo no Brasil deve encerrar o 
ano em 2,7 milhões de barris 
diários, contra 2,6 milhões de 
barris diários registrados em 
2016. De acordo com o diretor 
de Petróleo e Gás da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), 
José Mauro Coelho, a timidez do 
acréscimo de produção decorre 
da conjunção de demora de 
entrada de projetos e esgota-
mento de alguns campos. 

Ele prevê, no entanto, que 
após a volta da realização dos 
leilões de petróleo este ano, e 
a entrada de projetos de leilões 
anteriores, a produção tende 
a crescer e a previsão é que 

em 2026 atinja 5,2 milhões de 
barris diários por dia, tornando 
o Brasil um dos cinco principais 
exportadores de petróleo. 

Ele afi rmou, no entanto, que 
o Brasil ainda continuará im-
portador de derivados nos pró-
ximos anos, mas que o projeto 
da construção de uma refi naria 
no Maranhão, da Petrobras 
com chineses, poderia reduzir 
a importação de diesel e Que-
rosene de Aviação (QAV). “A 
gente entende que nos próximos 
anos o Brasil será importador 
de médios (diesel e QAV) e o 
investimento será importante 
para reduzir a importação des-
ses produtos”, avaliou (AE).

Em 2026, o Brasil será um dos cinco principais

exportadores de petróleo.

Ag.Petrobras

São Paulo - O governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, 
afi rmou ontem (5), que consi-
dera “um bom começo” os nú-
meros de intenção de voto que 
sua candidatura ostenta nesse 
momento da corrida eleitoral. 
“Você, sem ser candidato, ter 
entre 6% e 12%, dependendo 
do cenário, é um bom começo”, 
afi rmou o tucano em relação à 
pesquisa Datafolha divulgada 
no fi nal de semana. 

O governador argumentou 
ainda que os resultados das 
pesquisas neste momento, 
que colocam o ex-presidente 
Lula e o deputado federal Jair 
Bolsonaro (PSC-RJ) à frente, 
refl etem apenas um “recall” de 
votação e que não têm signifi -
cado político no momento. “As 
grandes mudanças são no fi nal 
da campanha, o povo refl ete e 
aí sim tem a defi nição de voto. 
Tudo tem seu momento”.

O PSDB realiza neste fi nal de 
semana a convenção nacional 
do partido, que deve eleger 
Alckmin como presidente da le-
genda. Existe uma expectativa 
de que o governador também 
seja lançado como candidato do 
PSDB ao Planalto. Questionado 
sobre a possibilidade de realiza-
ção de prévias, ele não mostrou 

Dória e Alckmin na entrega 

de habitação popular em 

Heliópolis.
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Givaldo Barbosa

Indústria cresce 5,3% em outubro, 
maior taxa desde abril de 2013

2% e registrou a expansão 
mais acentuada em outubro, 
interrompendo dois meses 
consecutivos de queda na 
produção - período em que 
acumulou redução de 2,8%. A 
categoria bens de capital teve 
crescimento de 1,1% e mante-
ve o comportamento positivo 
iniciado em abril, período em 
que acumulou alta de 11,6%.

O avanço de 15 dos 24 ramos 
de atividades pesquisados tem 
como destaque as infl uências 
positivas verifi cadas em far-
moquímicos e farmacêuticos, 
que chegou a crescer 20,3%; 
e bebidas, com 4,8%.

Também contribuíram posi-
tivamente a confecção de arti-
gos de vestuário e acessórios 
(4,3%), a metalurgia (1,6%), 
as máquinas e equipamentos 
(1,3%) e os artefatos de couro, 
artigos para viagem e calçados 
(3,8%) (ABr).

passado. Já o acumulado nos 
últimos doze meses avançou 
1,5%, o mais elevado desde os 
2,1% de março de 2014.

O grupo bens de consumo 
semi e não-duráveis cresceu 

Petróleo fechará ano em 2,7 
milhões de barris diários

Brasil e Bolívia assinam 
acordos para transporte

Morales também tem interes-
ses comerciais relacionados à 
venda de gás natural. A Bolívia 
quer expandir seus parceiros 
comerciais de gás e vender o 
excedente de produto que não 
está sendo consumido atual-
mente pela Petrobras. 

Atualmente, o Brasil é o 
maior parceiro comercial da 
Bolívia. É também o principal 
mercado de destino das expor-
tações bolivianas (19%). Em 
2016, o intercâmbio bilateral 
alcançou US$ 2,8 bilhões. A 
pauta de exportações brasilei-
ras para a Bolívia é diversifi cada 
e composta principalmente de 
manufaturados (ABr).

O presidente da Bolívia, Evo 

Morales durante encontro 

bilateral ampliado com o 

presidente da República, 

Michel Temer.
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Trump avisa que mudará 
embaixada para Jerusalém

sequer reconhece a existência 
desse termo e diz que só há 
“uma Jerusalém”. A iminente 
decisão de Trump é criticada 
de forma quase unânime pela 
comunidade internacional, in-
clusive pela União Europeia e 
pela Liga Árabe (ANSA).

‘Ter entre 6% e 12% é 
um bom começo’, diz 

Alckmin sobre pesquisa

resistência. “Prévia não divide, 
prévia escolhe”, resumiu.

O prefeito João Doria, que 
participou de evento de en-
trega de moradias populares 
na zona sul da capital paulista 
com Alckmin, afi rmou que o 
aumento da desaprovação à sua 
gestão, revelada pela pesquisa 
Datafolha, mostra que será 
necessário trabalhar mais pela 
cidade. “Vamos trabalhar mais, 
focar mais”, complementou, 
acrescentando que a mesma 
pesquisa coloca o índice de 
aprovação em 60%, se somadas 
as avaliações de ótimo, bom e 
regular (AE).
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OPINIÃO
Protagonismo

na vida e na carreira
Quando perguntaram 

a Freud sobre o que 

ele achava que uma 

pessoa normal deveria 

ser capaz de fazer bem, 

ele respondeu: “Lieben 

und arbeiten” (amar e 

trabalhar)

Com essas duas palavras, 
o psicanalista mostra 
que o trabalho nos dá 

um lugar no tecido social, pois 
transcende a necessidade de 
sobrevivência fazendo de nós 
agentes transformadores da 
sociedade na qual estamos 
inseridos. Considerado per-
sonagem fundamental em 
obras literárias, o protagonista  
possui um papel de destaque 
na trama, ou seja, é o ícone 
principal do enredo. 

Mas, no ambiente corpora-
tivo, o termo nos remete ao 
indivíduo que se destaca pelo 
seu determinismo, de maneira 
que situações confl ituosas são 
facilmente resolvidas, pela sua 
confi ança e atitudes que geral-
mente trazem à organização 
bons resultados. Protagonismo 
e carreira estão imbricados, 
pois esses dois conceitos põem 
o sujeito no centro da “cena”. 

Se o primeiro está ligado ao 
“eu”, à existência de cada um, 
enquanto indivíduo dotado de 
sua singularidade, o segundo é 
construído a partir da biografi a 
e da história de vida de cada um 
também. Na sequência, está o 
trabalho, que é uma instância 
privilegiada de inserção social, 
comparecendo de maneira 
decisiva no projeto de vida, 
na construção da subjetivida-
de. Dessa forma, o trabalho 
adquire papel fundamental 
na carreira, e possibilita o de-
senvolvimento de trajetórias e 
narrativas consistentes. 

Para desempenhar o pro-
tagonismo, há de se levar em 
conta alguns aspectos que 
estão presentes no cotidiano, 
como atitude, disposição e 
entendimento que faz com que 
haja compreensão e sabedoria 
para saber exatamente onde o 
indivíduo quer chegar, quais 
oportunidades tende a vislum-
brar e reconhecer, além de ser 
entusiasmo, contentamento e 

vontade, em razão da compe-
titividade.

Seja o líder da sua vida e da 
sua carreira. As organizações 
são constituídas por pessoas 
com sentimentos e motivos 
racionais diferentes, sujeitos 
às forças do ambiente que 
infl uenciam a motivação, os 
relacionamentos e a lideran-
ça. Portanto, a liderança é 
necessária em todos os tipos 
de organização humana, prin-
cipalmente nas empresas e 
na vida.

Para o professor Idalberto 
Chiavenato, a liderança torna-
-se um assunto que chama 
a atenção, em razão de seu 
signifi cado no mundo organi-
zacional que demanda líderes 
para uma boa condução das 
organizações e para o caminho 
do sucesso e da competitivi-
dade. Havendo uma liderança 
sem força e vigor, a organização 
pode fi car sem direção. Para 
que todos consigam liderar, 
tanto a vida como a carreira, 
algumas atitudes hão de se 
destacar:

• Esteja atento e aceite que 
a adversidade é inevitável 
na vida;

• Construa os seus re-
cursos internos assim 
como os externos com 
equilíbrio;

• Inspire-se e aprenda com 
os outros que têm que 
lidar com o sucesso e com 
a adversidade;

• Decida se vai permitir 
que a sua experiên-
cia o deixe pra baixo. 
Dependendo da forma 
como você interpreta 
a situação, perceberá 
outras maneiras de olhar 
o fato; e

• Aquilo que não mata nem 
sempre faz você mais for-
te. Desculpe Nietzsche, 
mas não posso concor-
dar integralmente com 
a célebre afi rmação “o 
que não nos mata torna-
-nos mais fortes“, pois 
ela não é completamente 
realista.

(*) - É palestrante e vice-presidente 
do Fesa Group, consultoria de 

executive search e de estratégia 
de capital humano. Representa as 

marcas Fesa, Asap e Fesa Advisory.

Miguel Monzu (*)
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Avós da 
Praça de Maio 
encontram 
neta n° 126

A organização Avós da 
Praça de Maio, uma ONG 
argentina que há décadas 
busca encontrar as crianças 
separadas dos pais durante 
a ditadura militar do país 
(1976-1983), anunciou que 
foi encontrada a neta de nú-
mero 126.

A identidade da mulher não 
foi revelada, para preservar a 
jovem, mas a líder do grupo, 
Estela de Carlotto, informou 
que ela estava “muito feliz 
em ter conhecido a verdade”. 
A representante argentina 
ainda pediu para que “a im-
prensa e a sociedade em geral 
tenham prudência e respei-
tem a confidencialidade que 
o momento pede”.

Neste ano, a ONG conseguiu 
reencontrar cinco pessoas 
que foram subtraídas de suas 
famílias durante as décadas 
de 1970 e 1980. O último 
anúncio havia sido realizado 
no dia 26 de outubro, também 
de uma neta. A Avós da Praça 
de Maio já atua na busca pelos 
desaparecidos há 40 anos 
(ANSA).

Após o governo da China 
anunciar que a construção da 
maior ponte do mundo, que 
vai ligar Hong Kong, Zhuhai 
e Macau, foi finalizada, os 
chineses se preparam para a 
inauguração do local. A data da 
abertura à circulação ainda não 
foi divulgada, mas a expectativa 
é que aconteça até o fi m deste 
mês. Com um comprimento de 
50 km, a ponte, que também 
conta com um túnel submarino, 
começou a ser feita no início 
de 2009. 

As autoridades levaram três 
anos para completar somente a 
pavimentação do local. A ponte 
em forma da letra “Y” vai reduzir 
o tempo de viagem entre Hong 
Kong e Zhuhai, cidade adja-
cente a Macau, de três horas 
a 30 minutos, aumentando a 
integração das cidades do Delta 
do Rio das Pérolas, de acordo 
com as autoridades chinesas. 

China se prepara para inaugurar maior ponte do mundo.

Justiça mantém 
bloqueio de R$ 
4 milhões de 
Bendine

A 8ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
manteve ontem (5), por una-
nimidade, o bloqueio de R$ 4 
milhões das contas correntes 
do ex-presidente da Petrobras, 
Aldemir Bendine, que se en-
contra preso preventivamente 
desde 31 de julho, no âmbito 
da Operação Lava Jato.

O bloqueio foi imposto pelo 
juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara 
Federal de Curitiba, por ocasião 
da prisão do executivo. A defesa 
entrou com recurso no TRF4, 
relatando não haver provas 
sufi cientes de que Bendine teria 
recebido dinheiro desviado de 
contratos com a Odebrecht, 
conforme relatado por delato-
res da empreiteira.

No entanto, os desembarga-
dores João Pedro Gebran Neto, 
Victor Laus e Leandro Paulsen 
entenderam haver indícios 
sufi cientes para justifi car o blo-
queio, entre eles uma anotação 
na agenda de Marcelo Odrebre-
cht, ex-presidente-executivo 
da empreiteira (ABr).

Quase 1 bilhão de pessoas no 
mundo todo vivem sem eletri-
cidade atualmente e estima-se 
que cerca de 780 milhões delas 
podem permanecer fora da rede 
elétrica até 2030, alertaram 
ontem (5) as Nações Unidas 
durante a Assembleia Ambien-
tal (UNEA-3), realizada em 
Nairóbi, no Quênia. 

A ONU afirmou que nos 
últimos anos a situação me-
lhorou porque se proliferaram 
pequenos sistemas de energia 
solar distribuída a clientes de 
baixa renda na África e na Ásia, 
onde vivem pelo menos 95% 
da população mundial sem 
eletricidade. Também houve 
avanços signifi cativos ultima-
mente, como implementações 
bem-sucedidas de produtos 
solares com baterias melhora-
das, menores custos de capital, 
fi nanciamento acessível e fácil 
acesso a esquemas de paga-
mento por uso.

Com as políticas e regula-
ções corretas, a energia so-
lar descentralizada pode ser 
fundamental para alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentado sobre acesso 
universal a serviços de energia 

A Receita Federal começou 
a enviar 74.442 cartas a pro-
fi ssionais liberais e autônomos 
de todo o país, que declararam 
rendimentos do trabalho 
recebidos de outras pessoas 
físicas, mas não recolheram 
a contribuição previdenciária 
correspondente. Apenas no 
estado de São Paulo estão 
sendo enviadas 21.485 cartas, 
das quais 11.269 referentes a 
contribuintes residentes na 
capital, informou ontem (5) 
a Receita.

São alvos da operação pro-
fi ssionais liberais como mé-
dicos, dentistas, psicólogos, 
fisioterapeutas, engenhei-
ros, arquitetos, contadores, 
advogados e autônomos, 
como pintores, eletricistas, 
encanadores, carpinteiros, 
pedreiros, cabeleireiros, entre 
outros. Os indícios levantados 
na operação indicam uma 
sonegação total, no período 
2013 a 2015, de aproximada-
mente R$ 841,3 milhões, não 
considerados juros e multas. 
Quase 30% desse valor (R$ 
247,5 milhões)  referem-se a 
contribuintes de São Paulo, 
sendo 15% (R$ 132,5 milhões) 
paulistanos. 

Por sete votos favoráveis 
e dois contrários, a Cor-
te suspendeu decisões 

de duas instâncias judiciais 
inferiores que limitavam a 
abrangência da regra para 
alguns tipos de parentesco 
dos viajantes com pessoas 
residentes no país.

A decisão da Suprema Corte 
foi tomada após um pedido 
da administração de Donald 
Trump. A Corte decidiu manter 
plenamente as restrições de 
viajantes, enquanto as decisões 
de outros tribunais de apelação 
estão sendo avaliadas, como 
Richamond, na Virginia, e São 
Francisco, na Califórnia. Ambos  
avaliam recursos apresentados 
por entidades como a União 
Americana pelas Liberdades 
Civis.

Restrições à entrada de cidadãos de seis países: Irã, Líbia, Síria, 

Iêmen, Somália e Chade, em território norte-americano.
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Suprema corte dos EUA determina 
que veto a viajantes entre em vigor
A Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou, na segunda-feira (4), o pleno vigor para as ordens 
executivas que restringem a entrada no território norte-americano de cidadãos de seis países: Irã, 
Líbia, Síria, Iêmen, Somália e Chade

fundamentos constituicionais 
do país. Desde que foram assi-
nadas, as ordens executivas que 
vetam a entrada do viajantes 
desses países são alvo de dispu-
tas na Justiça entre o governo 
Trump e entidades que lutam 
pelo direito dos imigrantes.

A primeira ordem emiti-
da por Trump, em Janeiro, 
também incluia cidadãos do 
Iraque. Ela foi retirada e uma 
nova versão foi reescrita após 
duas derrotas de Trump em 
tribunais. A ordem em vigor 
estava parcialmente suspensa. 
Em outras ordens executivas, 
Trump também proibiu a 
entrada no país de cidadãos 
da Coreia do Norte e de au-
toridades da Venezuela. Mas 
não houve suspensão dessas 
medidas por  tribunais (ABr).

A defesa da suspensão das 
ordens é feita com o argumento 
de que o veto aos países da lista, 

todos de maioria muçulmana, 
se baseia na discriminação 
religiosa, o que fere um dos 

Receita alerta profi ssionais liberais 
que não recolheram previdência

A partir de fevereiro, a Receita dará início aos

procedimentos de fi scalização dos contribuintes

que não regularizarem sua situação.

O objetivo da Operação 
Autônomos é alertar os con-
tribuintes sobre a obrigatorie-
dade e eventual ausência ou 
insufi ciência de recolhimento 
da contribuição previdenciá-
ria relativa aos anos de 2013, 
2014 e 2015. Os contribuintes 
notifi cados poderão fazer es-
pontaneamente o recolhimento 
dos valores devidos, com os 
respectivos acréscimos legais, 
até o dia 31 de janeiro próximo.

A partir de fevereiro, a 

Receita dará início aos pro-
cedimentos de fi scalização 
dos contribuintes que não 
regularizarem sua situação, 
apurando e constituindo os 
débitos com multas que po-
dem variar de 75% a 225% 
da contribuição devida. Além 
disso, o contribuinte estará 
sujeito a representação ao 
Ministério Público Federal 
para verifi cação de eventuais 
crimes contra a ordem tribu-
tária (ABr).

Chineses se preparam para 
inaugurar maior ponte do mundo

Além disso, a infraestrutura 
vai criar um novo espaço para 
o desenvolvimento da “Grande 
Baía” Guangdong-Hong Kong-
-Macau, que inclui as duas Re-
giões Administrativas de Hong 
Kong e Macau e nove cidades da 
província de Guangdong (Don-
gguan, Foshan, Guangzhou, 

Huizhou, Jiangmen, Shenzhen, 
Zhaoqing, Zhongshan e Zhuhai).

No fi nal do ano passado, a Chi-
na inaugurou a ponte mais alta 
do mundo, erguida 565 metros 
acima do rio Nizhu e que liga as 
províncias de Yunnan e Guizhou. 
A altura é equivalente a uma 
torre de 200 andares (ANSA).

Quase 1 bilhão de 
pessoas no mundo 

vivem sem eletricidade

moderna, acessível e confi ável, 
e a erradicação da pobreza, 
destacou o relatório Fronteiras, 
apresentado hoje na UNEA-3 a 
líderes políticos e da sociedade 
civil de todo o mundo.

O compromisso da UNEA-3 
é criar consciência e encontrar 
soluções para o impacto que a 
poluição tem sobre a vida do 
ser humano. A ONU convoca 
os líderes ambientais para 
prevenir um dano que ainda é 
reparável, mas que precisa de 
ações “urgentes” (ABr/EFE).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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A - NF Paulista
A partir deste mês, a Nota Fiscal Paulista terá sorteios exclusivos de 
prêmios para os consumidores e para as entidades assistências partici-
pantes do programa. Os usuários e instituições cadastradas no programa 
já podem consultar no site (www.nfp.fazenda.sp.gov.br) os bilhetes com 
que irão concorrer ao 109º sorteio do programa. Os consumidores terão 
2,5 vezes mais chances serem contemplados. Serão 600 prêmios mensais 
exclusivos, incluindo o prêmio principal de R$ 1 milhão e 4 prêmios de 
R$ 500 mil. Em comemoração ao Natal, o prêmio principal do sorteio 
de dezembro será de R$ 2 milhões.

B - Bioma Amazônico
No ano que completa 15 anos de existência, o Programa Áreas Protegidas 
da Amazônia (Arpa) supera sua meta ao confi rmar o apoio à conservação 
de mais de 60 milhões de hectares, atuando em 117 unidades de con-
servação – uma área maior que a Alemanha ou duas vezes o tamanho da 
Itália. Assim se estabelece como o maior programa de conservação de 
áreas fl orestais do mundo ao conservar 15% do território da Amazônia 
brasileira. Criado em 2002 por meio de um alinhamento inovador entre 
governo federal, órgãos estaduais e instituições privadas e a sociedade 
civil, o Arpa representa a principal estratégia de conservação da biodi-
versidade para o bioma amazônico. Saiba mais em (www.programaarpa.
gov.br).

C - Admissão Digital 
A Casa do Pão de Queijo, rede com presença em todo o território na-
cional, implementou o sistema Acesso RH, da Acesso Digital, passando 
a realizar contratações de novos funcionários inteiramente digitais com 
redução do tempo para recebimento, validação e aprovação da admissão 
de 15 dias para 3 dias. Além de reduzir tempo de admissão, a empresa 
eliminou a entrega de documentos nas lojas, criando um processo único 
e padronizado de documentação de funcionários para todas as lojas da 
rede, reduzindo em 80% a perda de candidatos durante o processo. O 
novo funcionário recebe apenas um link via SMS ou e-mail e tem a pra-
ticidade de tirar as fotos de seus documentos com um celular e realizar 
todo o processo online sem precisar sair de casa. Outras informações 
(http://acesso.io/).

D - Estratégias para o Crescimento
Acontece amanhã (7) e na sexta (8), o II Fórum - ‘A mudança do papel do 
Estado: estratégias para o crescimento’, que objetiva estimular o debate 
sobre a mudança do papel do Estado e as medidas necessárias para o 
restabelecimento do crescimento econômico no país. Líderes empresa-
riais, acadêmicos e sociedade civil se reunem para discutir as estratégias 
de crescimento econômico, que foram debatidas no contexto das refor-
mas fi scal e estrutural, questões monetárias e bancárias e legitimidade 
institucional e transparência. Sob a coordenação da FecomercioSP, os 
participantes discutirão qual deve ser o papel do Estado, em face das 
mudanças políticas e econômicas vividas no Brasil e globalmente. Mais 
informações e inscrições gratuitas no site (https://goo.gl/R55BJj).

E - Contratação de Gerentes 
A partir de profi ssionais que tenham vivência na área comercial e perfi l 
colaborativo, curioso e de liderança poderão se inscrever para participar 
de processo seletivo para atuar como gerente geral comercial na rede de 
agências do Itaú Unibanco. As vagas são para todo o Brasil e as inscrições 
até o próximo dia 15, pelo site (http://epartner.vagas.com.br/v1613582). 
Os contratados ingressam no Programa de Formação Novos Líderes, 
específi co para profi ssionais com experiência comercial em outros 
segmentos, com mais de 600 horas de treinamento e acompanhamento 
de um ano com programa de mentoring são alguns dos atributos que 
fazem parte da estrutura que será oferecida.

F - Retail’s Big Show
O Grupo OM, formado pelas empresas OpusMúltipla, HouseCricket, 
Brainbox e Tailor Media, levará uma caravana de empresários e executi-
vos de marketing do Brasil, da Argentina e do Paraguai à 107ª edição do 
Retail’s Big Show. O evento, considerado o mais importante do segmento 
varejista, é promovido pela NRF –National Retail Federation – e acontece 
em Nova York, de 14 a 16 de janeiro. Além do Big Show, o grupo terá uma 
programação exclusiva e adaptada para as necessidades dos participantes. 
O conteúdo extra inclui palestras com renomados consultores nacionais e 
internacionais de store design, visual merchandising, e-commerce e gestão 
de canais, além de um roteiro de visitas, meticulosamente preparado, 
nas mais interessantes operações de varejo da ilha de Manhattan. Mais 
informações tel. (41) 3018-1695 ou e-mail (nrf2018@grupoom.com.br).

G - Panettone para Cães 
A Padaria Pet, franquia de petiscaria e confeitaria para cães e gatos, 
instalada na Oscar Freire, 502, desenvolveu um dos produtos mais 
apreciados pelos brasileiros e presente nos lares: o típico panettone 
natalino, só que para cachorro. Macio, o produto tem 80g e é elaborado 
com fl ocos de carne. Leva o aroma típico da iguaria, farinha de soja, 
fígado de frango e outros ingredientes indicados para animais. O valor 
sugerido para o consumidor fi nal é de R$ 7,00. O País tem a segunda 
maior população de pets do mundo, com 132 milhões de animais, sendo 
52 milhões de cães e 22 milhões felinos, perdendo apenas para os Estados 
Unidos com 164 milhões. Mais informações: (www.padariapet.com.br).

H - Doces na Vila 
Tudo o que o Paulistano mais aprecia reunido em um só local: boa gas-
tronomia, música de qualidade, bate papo com conteúdo interessante, 
fazer compras em um ambiente seguro e tranquilo, reunir amigos e 
familiares. Esta é a ideia do Projeto Happy Friday, que terá sua 1º edição 
nesta sexta-feira (8), das 11h às 20h, na Associação Hokkaido - Rua 
Joaquim Távora, 605, Vila Mariana, com entrada franca.  É o 2° Festival 
de Doces e a Edição Extra do Evento de Natal. Roda de bate papo a 
partir das 15h, com profi ssionais do Instituto Vem Saber. Temas como 
Coaching, Carreira e Empreendedorismo. Informações: (https://www.
facebook.com/events/311206442695946/).

I - Trainee em Direito
O VG&P Advogados (Vernalha Guimarães & Pereira) abre o Programa 
de Trainee Profi ssional. As oportunidades são para advogados com até 
dois anos de formado (Graduação em Direito entre dez/2015 e dez/2017) 
com registro na OAB, que tenham interesse em ingressar na carreira da 
advocacia empresarial e após aprovado, ter disponibilidade para morar 
em Curitiba. As áreas disponíveis são: cível corporativo (contencioso), 
cível corporativo (consultivo) e direito societário e o candidato deve 
informar qual a área de interesse no ato da inscrição, no link: (http://
trainee.vgplaw.com.br/inscricao-pro/).

J - Era Transmidia
No próximo sábado (9), das 9h às 19h, no Senac Lapa Scipião, acontece a 
Era Transmidia, um encontro que une conteúdo relevante a profi ssionais 
diversos, pesquisadores e estudantes interessados no tema, com talks e 
debates, networking e inspiração. Trata-se de um formato dinâmico com 
quatro painéis ao longo do dia com a participação de especialistas do mercado 
e de referência na academia. Dentre os assuntos a serem abordados estão: 
Narrativas Transmídia, Storytelling, Realidade Virtual, Mista e Aumentada, 
Games, Inteligência Artifi cial, Cidades Inteligentes, Jornalismo Transmidia, 
Comunidades de Fãs, Engajamento Interativo e  Bigdata com especialistas 
na área. Para mais informações, acesse o Portal: (www.sp.senac.br).

A - NF Paulista
A partir deste mês, a Nota Fiscal Paulista terá sorteios exclusivos de 

D - Estratégias para o Crescimento
Acontece amanhã (7) e na sexta (8), o II Fórum - ‘A mudança do papel do 

O papel da indústria 
alimentícia na 

conservação da 
sociobiodiversidade

Dono da maior 

biodiversidade do 

planeta, o Brasil abriga 

mais de 20% das 

espécies da fl ora e da 

fauna terrestres

Engana-se, porém, quem 
pensa que toda essa 
riqueza se restringe aos 

fatores naturais: o país possui 
também cerca de 200 povos 
indígenas e diversas comunida-
des tradicionais que atuam em 
harmonia com a fl oresta para 
garantir sua sobrevivência, 
como os seringueiros, caiçaras, 
quilombolas, extrativistas, 
ribeirinhos, pescadores e agri-
cultores familiares.

Foi desse convívio harmo-
nioso que surgiu o conceito 
de sociobiodiversidade, que 
defi ne a relação das cadeias 
produtivas das fl orestas com 
os povos tradicionais da região.  
O objetivo é conservá-las e, 
ao mesmo tempo, fazer o uso 
sustentável dos produtos da 
biodiversidade – muitos de-
les, utilizados pela indústria 
alimentícia. 

Para citar alguns exemplos, 
podemos destacar as mantei-
gas e os óleos obtidos a partir 
de frutos e sementes como 
o cupuaçu, a castanha-do-
-Brasil, o coco licuri, o açaí e 
o maracujá. Eles podem ser 
acrescentados em receitas 
tradicionais do dia a dia para 
fazer pães, bolos, cookies, mo-
lhos e maioneses, em busca de 
fortifi car nutricionalmente os 
alimentos, além de proporcio-
nar sabores exclusivos.

No entanto, nesse contexto 
de sociobiodiversidade, qual 
é o papel das empresas do 
setor alimentício? Certamente, 
não se resume a fazer o uso 

de ingredientes naturais na 
composição de produtos fi nais 
nem à preocupação com a 
saudabilidade que eles podem 
oferecer, mas sim, a um fator 
importantíssimo: a forma como 
os insumos são coletados na 
natureza. 

As companhias devem ga-
rantir que esse processo ocorra 
de forma sustentável, de modo 
que as fl orestas fi quem em 
pé e haja recursos naturais 
sufi cientes para as próximas 
gerações. Outra questão rele-
vante é a parceria direta com as 
comunidades locais, geralmen-
te responsáveis pelo plantio, 
pela colheita e pela coleta dos 
frutos. Manter essa forma de 
atuação, além de conservar 
os biomas, faz com que os 
produtores locais tenham um 
trabalho, uma fonte de renda 
justa e digna. 

E, mais que isso, faz com 
que descubram o verdadeiro 
valor da fl oresta viva e, assim, 
atuem em sua defesa, contra o 
desmatamento e em prol de um 
desenvolvimento econômico 
local e sustentável. 

Frente a esse raciocínio, só 
temos uma conclusão: cada vez 
mais, as indústrias do setor ali-
mentício precisam considerar 
os fatores sociais e ambientais 
em suas estratégias de atua-
ção, com soluções inovadoras, 
viabilidade econômica e com 
a compreensão da sua impor-
tância no movimento de con-
servação de toda a riqueza da 
sociobiodiversidade brasileira.

(*) - É especialista em 
sustentabilidade da Concepta 

Ingredients, Unidade de Negócio 
do Grupo Sabará especializada 

no desenvolvimento de soluções 
naturais e tecnológicas, com foco 

nas indústrias de alimentos, bebidas, 
nutrição animal e

farmacêutica veterinária.

Thaís Hiramoto (*)

Deste total, 21,6% das 
ações criminosas ocor-
reram dentro da pró-

pria sede ou fi lial da empresa, 
enquanto outros 15,6% acon-
teceram durante o transporte 
de cargas ou valores.

Outro dado que chama a 
atenção é que 61,4% das em-
presas relataram que ao longo 
de sua existência já foram 
vítimas de atos criminosos tais 
como “roubo, furto ou desvio 
de produtos, equipamentos 
ou dinheiro”. 

O estudo, realizado anu-
almente, mostra ainda que 
a perda como proporção de 
faturamento da indústria 
por conta de atos criminosos 
correspondeu a prejuízos de 
0,5%, para 63,3% das fi rmas; 

Esse aumento de 8,6% marca o ponto mais alto do défi cit 

comercial nos últimos nove meses.

O défi cit no comércio de 
bens e serviços dos Estados 
Unidos subiu para US$ 48,7 
bilhões em outubro, US$ 3,8 
bilhões a mais que no mês 
anterior, informou ontem 
(5) o Escritório do Censo do 
Departamento de Comércio 
dos EUA. Esse aumento de 
8,6% marca o ponto mais 
alto do défi cit comercial nos 
últimos nove meses, e supera 
o prognóstico dos analistas, 
que tinham antecipado que o 
indicador chegaria até cerca 
de US$ 47,5 bilhões. 

Os números de outubro são 
refl exo, em parte, do encare-
cimento das importações de 
petróleo e de um aumento 
notável da importação de bens 
procedentes de China, México 
e União Europeia, combinado 
com uma queda nas expor-
tações de alimentos, soja e 
aviões de passageiros, entre 
outros. O défi cit em setembro 
também foi revisado para cima 
e fi cou em US$ 44,9 bilhões.

Em outubro, as exporta-
ções americanas alcançaram 
os US$ 195,9 bilhões, apenas 

Oi amplia 
prazo para 
fechar acordo 
com credores

A empresa de Telefonia 
Oi decidiu estender até o 
próximo dia 8 o prazo para 
fechamento de acordo com 
credores da recuperação judi-
cial da companhia que querem 
receber valores até R$ 50 mil. 
O Programa para Acordo com 
Credores da Oi teve a segunda 
fase encerrada no dia 30 de 
novembro e passa agora a 
aceitar acordos celebrados 
até sexta-feira (8). 

Os interessados devem 
acessar a plataforma eletrô-
nica (www.credor.oi.com.br) 
e agendar a data de compa-
recimento aos centros de 
atendimento localizados nas 
cidades do Rio de Janeiro, de 
São Paulo, Belo Horizonte, 
Curitiba, Porto Alegre, Sal-
vador e Goiânia. 

Para o presidente da Oi, 
Eurico Teles, também diretor 
jurídico da empresa, essa é 
mais uma oportunidade para 
os credores da companhia 
que ainda não fizeram acordo. 

Segundo ele, até o momen-
to, a Oi fechou cerca de 30 mil 
acordos, com desembolsos 
que somaram R$ 196 milhões. 
“Consideramos um bom resul-
tado, diante dos desafios para 
estruturar um programa na-
cional para atender a milhares 
de credores espalhados pelo 
Brasil”, afirmou Teles (ABr).
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49,8% das empresas sofreram 
algum tipo de crime no ano

Nos últimos 12 meses, 49,8% dos empresários entrevistados foram vítimas de algum tipo de crime é 
o que revela a pesquisa Vitimização da Indústria apurada pelo Departamento de Segurança da Fiesp e 
divulgada ontem (5)

entre 0,6% a 1%, para 9% 
das entrevistadas; e acima de 
5%, para 10,9%. Já as compa-
nhias de pequeno porte que 
registraram prejuízos acima 
de 5% somaram 11,3% das 
entrevistadas.

Na comparação com a pri-

meira pesquisa de Vitimiza-
ção realizada pelo Deseg, o 
número de empresas vítimas 
de criminosos nos últimos 12 
meses havia passado de 44,5% 
em 2015 para 48,9% em 2016.

As empresas que sofreram 
pelo menos um crime há mais 

de 12 meses passaram de 
46,1% em 2015 para 42,6% 
no ano passado. Por fi m, as 
companhias vítimas de pelo 
menos um crime a qualquer 
momento haviam aumentado 
de 59,8% em 2015 para 61,4% 
em 2016 (AI/Fiesp).

Défi cit comercial dos EUA 
subiu para US$ 48,7 bilhões

US$ 100 milhões a menos que 
em setembro, enquanto as 
importações chegaram a US$ 
244,6 bilhões, US$ 3,8 bilhões 
acima do mês anterior. Os 
resultados de outubro tam-
bém refletem um aumento 
de US$ 3,8 bilhões do déficit 
no comércio de bens com o 
exterior, ao atingir os US$ 
69,1 bilhões, assim como uma 
redução do superávit tradi-
cional da troca de serviços, 
que caiu para US$ 20,3 bilhões 

(US$ 1,5 bilhão a menos).
Neste ano, o déficit no 

comércio de bens e serviços 
dos EUA aumentou US$ 49,1 
bilhões em relação ao mesmo 
período de 2016, o equivalente 
a 11,9%. Isso se deve a aumen-
tos tanto das importações, 
que cresceram em US$ 97,5 
bilhões, equivalente a 5,3%, 
como das exportações, que 
subiram US$ 146,6 bilhões, 
ou 6,5% em relação ao ano 
passado (ABr/EFE).

Rio - O BNDES anunciou a 
aprovação de empréstimo de 
R$ 27,7 milhões à fabricante 
de lácteos CBL Alimentos, das 
marcas Betânia, Lebom, Jagua-
ribe, Cilpe e Latimilk. Conforme 
nota divulgada pelo banco, os 
recursos serão investidos nas 
unidades de Morada Nova (CE) 
e Pedra (PE), para ampliação da 
capacidade de produção, e capi-
tal de giro associado ao projeto.

"Os recursos do BNDES re-
presentam 76% do total a ser 

investido no projeto, com con-
clusão prevista para setembro 
do ano que vem e que contem-
pla a aquisição de máquinas e 
equipamentos e adequação das 
duas plantas industriais", diz a 
nota do banco. Ainda segundo 
o BNDES, o projeto prevê a 
ampliação das linhas de leite 
longa vida, as de iogurtes e 
outros fermentados, requeijão, 
manteigas e queijos. Os novos 
investimentos deverão gerar 
386 empregos diretos (AE).

BNDES aprova empréstimo 
para CBL Alimentos
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O sexo e o
cálculo do PIB

O Produto Interno Bruto 

(PIB) é a soma dos 

bens e serviços fi nais 

produzidos dentro do 

país

O termo “bruto” signifi -
ca tudo que é produ-
zido sem considerar 

a depreciação do que foi 
utilizado no caminho, como 
estradas, ferrovias, prédios, 
máquinas, equipamentos, 
móveis e outros bens de 
capital, que se desgastam 
sem desaparecer. 

Em uma fábrica de sa-
patos, o produto são os 
calçados produzidos sem 
descontar o desgaste das 
máquinas. Tais máquinas 
um dia terão de ser substi-
tuídas, por isso dizemos que 
elas foram “consumidas” 
pelos sapatos fabricados 
durante sua vida útil.

O PIB apareceu pela 
primeira vez em 1924 para 
medir a economia dos Es-
tados Unidos. Mais adiante, 
nos anos 1930, o presidente 
Franklin Roosevelt encar-
regou Simon Kuznets de 
elaborar indicadores mais 
efi cientes sobre a renda e o 
produto nacional. Nascia ali 
a metodologia hoje utilizada 
no mundo inteiro, apesar 
de o modelo apresentar 
algumas falhas. 

Um exemplo: se uma 
família contrata uma em-
pregada para os trabalhos 
domésticos, o fato de ser 
registrada e remunerada faz 
que o serviço prestado por 
ela entre no cálculo do PIB. 
Mas, se a própria mãe faz os 
trabalhos da casa, isso não 
entra no PIB.

Outro problema é a di-
fi culdade de somar coisas 
diferentes. A solução para 
somar toneladas de cenou-
ras com litros de leite e 
quantidade de vacinas, por 
exemplo, é tomar tudo por 
seu preço de mercado. Nisso 
reside um problema: se dois 
homens vão a dois médicos 
distintos para consulta, o 
primeiro paga R$ 100 e o 
segundo paga R$ 350, os 
dois serviços médicos en-
tram no PIB pela soma dos 
honorários. 

Na contabilidade nacional 
da assistência médica é 
lançado o valor de R$ 450 
e uma distorção é criada, 
pois, apesar da diferença 

de preço, os dois serviços 
são iguais. Outra questão 
envolvendo o PIB é seu 
caráter amoral. O PIB é 
uma medida do que a nação 
produz, não importando a 
razão por que produz. A 
Inglaterra resolveu incluir 
nas Contas Nacionais (nome 
da contabilidade do país) os 
serviços sexuais oferecidos 
pelas prostitutas, por uma 
questão simples. 

Se alguém vai ao cinema, 
o serviço de lazer que ele 
comprou está no PIB. Os 
serviços vendidos pela 
Disney estão no cálculo do 
PIB norte-americano, as-
sim como o preço pago por 
um torcedor para ver uma 
partida de futebol também 
está. Não há razão para que 
os serviços sexuais não es-
tejam no cálculo do PIB. É 
um serviço de lazer, como 
outro qualquer. O mesmo 
acontece com as drogas. 

Se alguém produz e al-
guém compra, as drogas 
devem entrar no cálculo 
do PIB, sem considerações 
morais ou religiosas. Os que 
condenam a inclusão desses 
bens e serviços no PIB estão, 
como diria o fi lósofo André 
Comte-Sponville, fazendo 
confusão das ordens.

O PIB é apenas uma conta-
bilidade, sem considerações 
morais, religiosas ou legais. 
As armas produzidas no 
mundo estão no PIB, ain-
da que sejam usadas para 
matar.

Apesar de ter defeitos, o 
PIB é o melhor indicador 
da produção de bens e ser-
viços dentro das fronteiras 
geográfi cas do país. O cres-
cimento do PIB é a principal 
condição para melhorar o 
bem-estar da população e 
o principal desafi o é como 
fazê-lo crescer regularmen-
te todos os anos a taxas 
superiores ao crescimento 
populacional. 

Se a sociedade decidir 
que não quer determinadas 
atividades, como é o caso 
do sexo e das drogas, a so-
lução não está em deixar de 
contabilizar tais produtos, 
uma vez que eles existem, 
mas conseguir proibi-los e 
bani-los. Jogar o termôme-
tro no lixo não cura a febre 
de ninguém.

(*) -Economista, é reitor da 
Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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Líder do partido, Baleia Rossi 

disse que maioria da bancada 

sinaliza a favor.

A liderança do PMDB na 
Câmara vai solicitar à presi-
dência do partido a realização 
de uma reunião executiva para 
deliberar sobre a possibilidade 
da bancada fechar questão em 
torno da votação da reforma da 
Previdência. Segundo o líder do 
partido na Câmara, Baleia Rossi 
(SP), a maioria da bancada 
já sinalizou que pode fechar 
questão em favor da aprovação 
da emenda constitucional que 
altera as regras de acesso à 
aposentadoria.

Quando um partido fecha 
questão, os parlamentares que 
não acompanham a decisão 
da executiva podem ter pena-
lidades, como suspensão de 
atividades partidárias ou até 
mesmo expulsão da legenda. 
A assessoria da presidente do 
PMDB, senador Romero Jucá 
(RR), disse que ainda não há 
previsão sobre a reunião da 
Executiva do partido.

A proposta, que trata da re-
forma da Previdência, aguarda 
análise do plenário da Câmara 

Ministros tomam posse sob a foto de Emmerson Mnangagwa.

Tomou posse na segunda-
-feira (4) o gabinete de 22 
ministros do novo presiden-
te do Zimbábue, Emmerson 
Mnangagwa, um grupo formado 
majoritariamente por militares 
e expoentes da velha guarda do 
partido Zanu-PF, que interrom-
peu os 37 anos do antigo aliado 
Robert Mugabe no poder. O 
perfi l dos ministros escolhidos 
por Mnangagwa decepcionou 
aqueles que esperavam algu-
ma mudança no país africano, 
como sindicalistas e as milhares 
de pessoas que celebraram na 
capital Harare após a queda do 
velho mandatário.

O general-maior Sibusiso 
Moyo, porta-voz das Forças 
Armadas e rosto da intervenção 
que culminou na queda de Mu-
gabe, foi nomeado ministro das 
Relações Exteriores, enquanto 
o chefe da pasta de Finanças, 
Patrick Chinamasa, foi mantido 
no governo, assim como outros 
oito ministros do ex-presidente. 
Já o marechal da Aeronáutica 
Perence Shiri foi alocado no 
Ministério de Agricultura - o 
militar esteve diretamente 
envolvido no assassinato de 20 
mil oposicionistas em Matabe-

Presidente em exercício, Alberto Goldman, com Silvio Torres e 

Carlos Sampaio.

Além da defi nição da nova 
direção partidária, propostas 
de mudanças no estatuto da 
sigla discutidas em reunião da 
Comissão Executiva Nacional, 
no último dia 30, devem ser 
aprovadas no evento, que 
ocorrerá no Centro de Con-
venções Brasil 21, em Brasília. 
Como destaca o secretário-
-geral da legenda, deputado 
Silvio Torres (SP), o partido 
vem construindo uma unidade 
capaz de trazer novos tempos 
para a sigla, que completa 30 
anos em junho de 2018.

Ao longo deste período, 
o partido que comandou a 
Presidência da República 
entre 1995 e 2002 alcançou 
um vasto legado de conquistas 
para o Brasil e reforça seu 
compromisso com princípios 
como a busca pelo desenvol-
vimento social, pelo equilíbrio 
das contas públicas e pela 
defesa de boas práticas na 
administração pública.

Os números mostram a força 
política do partido de Norte 
a Sul: cerca de 1,4 milhão de 
fi liados, mais de 800 prefeitos, 

PGR pede 
recolhimento 
noturno de 
Lúcio Vieira 
Lima

A procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
pediu ao STF que sejam im-
postas medidas cautelares 
contra o deputado Lúcio 
Vieira Lima (PMDB-BA), ir-
mão do ex-ministro Geddel 
Vieira Lima. Ambos foram 
denunciados por lavagem 
de dinheiro e associação 
criminosa. Dodge quer que 
Lúcio fi que em casa durante 
a noite, quando não estiver 
exercendo suas funções 
na Câmara, e que também 
seja proibido de deixar sua 
residência durante os dias 
de folga. 

Segundo a procuradora-
-geral, o deputado continua 
tentando manipular provas 
e obstruir as investigações. 
A denúncia está relaciona-
da à apreensão de R$ 51 
milhões em espécie, feita 
pela PF, em um apartamen-
to em Salvador. O pedido 
será analisado pelo minis-
tro Edson Fachin, relator 
do inquérito no Supremo. 
Segundo a denúncia, o 
dinheiro apreendido seria 
resultante de diferentes 
esquemas de corrupção 
investigados nas opera-
ções Lava Jato, Cui Bono 
e Sépsis.

“Para os investigadores, 
não há dúvidas de que o 
dinheiro localizado no imó-
vel é resultado de práticas 
criminosas como corrupção 
passiva e peculato”, disse 
a PGR em nota. Um dos 
principais esquemas seria a 
fraude na liberação de cré-
ditos da Caixa no período 
entre 2011 e 2013, quando 
Geddel era vice-presidente 
de Pessoa Jurídica da 
instituição . 

Dodge solicitou ainda 
que seja aberto um novo 
inquérito para investigar 
se a família Vieira Lima se 
apropriou dos salários de 
secretários parlamentares 
lotados no gabinete de Lú-
cio, mas sobre os quais há a 
suspeita de que não tenham 
exercido as funções públi-
cas para as quais estariam 
designados. A reportagem 
tentou contato com a de-
fesa dos denunciados, mas 
não obteve retorno (ABr).

Se aprovado em dois turnos, o texto segue para análise dos deputados.

O projeto, cuja discussão 
em plenário começou 
ontem (5), determina 

a elevação de um ponto per-
centual no fundo entregue aos 
estados e municípios, oriundo 
das arrecadações do Imposto 
de Renda (IR) e do IPI.

A distribuição dos recursos 
será alterada de 49% para 
50%, e o novo repasse será 
feito em setembro de cada ano. 
De acordo com os defensores 
da proposta, os municípios, 
historicamente, recebem os 
menores valores em setembro 
e outubro devido à restituição 
do IR dos contribuintes. Se 
aprovado em dois turnos, o 
texto segue para análise dos 
deputados. Esta é a quarta 
PEC que tramita sobre o 
tema: em 1997, 2007 e 2014, 
os parlamentares já aprovaram 
emendas que aumentaram o 
percentual de 47% para 49%.

Ao defender a aprovação, o 
senador Armando Monteiro 
(PTB-PE), relator do texto, 
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Senado analisa proposta 
que aumenta repasse da 
União para os Municípios
O Senado pode votar nesta semana, em primeiro turno, a proposta  que aumenta o repasse da União 
às prefeituras por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

citou as razões do aumento 
das despesas e da queda real 
na transferência do FPM para 
os municípios, como pisos 
salariais de determinadas ca-
tegorias e a retração do PIB 
entre 2014 e 2016. 

Caso a proposta seja adicio-
nada à Constituição, a expec-
tativa do relator é de que o 

repasse seja de R$ 5,6 bilhões 
em 2021, ao fi m do aumento 
gradativo do fundo. Em 2016, 
a transferência aos municípios 
no mês de setembro foi de R$ 
4,1 bilhões.

Também está na pauta a 
PEC que institui o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Segurança Pública, com 

o objetivo de obter recursos 
para as forças policiais dos 
estados. O fi nanciamento virá 
de parte da arrecadação de im-
postos cobrados de indústrias 
de armamento, de empresas 
de segurança privada e de 
contribuições com parcela do 
lucro líquido das instituições 
bancárias e fi nanceiras (ABr).

Perto de completar 30 anos, PSDB 
realiza convenção no sábado

5,3 mil vereadores e seis gover-
nadores, além de bancadas nu-
merosas e infl uentes nas duas 
Casas. Há ainda os segmentos 
que atuam em áreas específi cas 
e representativas de parcelas 
expressivas da sociedade brasi-
leira: Tucanafro, PSDB Sindical, 
PSDB Mulher, Juventude e 
Diversidade Tucana.

Sob coordenação do deputa-
do Carlos Sampaio (SP), está 
em debate um novo código de 

conduta do partido, inclusi-
ve com a instituição de um 
sistema de compliance, que 
busca, entre outros objetivos, 
dar mais transparência aos 
atos do partido.  Segundo o 
secretário-geral, outro tema 
em discussão é o anteprojeto 
sobre primárias no partido, 
para defi nir como os tucanos 
deverão proceder em escolhas 
futuras de candidatos a cargos 
majoritários (psdbnacamara).

Novo governo do Zimbábue 
frustra anseios por mudanças

leland, no início dos anos 1980, 
por uma brigada treinada pela 
Coreia do Norte. 

O líder dos veteranos de 
guerra, Chris Mutsvangwa, se 
tornou ministro da Informação. 
Uma organização de sindica-
tos zimbabuanos já declarou 
que os trabalhadores estão 
“muito decepcionados” com o 
gabinete de Mnangagwa, ex-
-vice-presidente que havia sido 
destituído por Mugabe e que 
acabou articulando um golpe 
para derrubar o mandatário 
mais longevo do mundo.

A oposição esperava que alguns 
de seus representantes fossem 
colocados em um governo de 
transição até as eleições do ano 
que vem. Mugabe renunciou em 
21 de novembro, após ter passa-
do uma semana sob custódia do 
Exército - ele comandava o Zim-
bábue desde 1980, primeiro como 
premier (1980-1987) e depois 
como presidente (1987-2017). 
Aos 93 anos, Mugabe pretendia 
transferir o poder para sua esposa, 
Grace, que não tinha ligações 
profundas com a velha guarda de 
seu partido, o Zanu-PF (ANSA).

Bancada PMDB quer 
fechar questão sobre 

reforma da Previdência

desde maio e ainda não foi vota-
da devido à difi culdade da base 
governista em reunir o número 
mínimo de votos necessários. 
No último fi m de semana, o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), se reuniu com 
o presidente Michel Temer e lí-
deres de diferentes partidos para 
negociar estratégias de retomada 
da tramitação da proposta. 

As lideranças partidárias estão 
articulando os votos com suas 
bancadas e, segundo Maia, até o 
fi m desta semana deve decidir se 
vai colocar ou não a proposta em 
votação este ano (ABr).
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FALECIMENTO DO EMPRESÁRIO
Ocorrendo o falecimento do empresário, titular de empresa individual, 
como proceder para a demissão dos funcionários? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADO QUE PRESTA SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO COMO 
SÍNDICO E RECEBE POR RPA, DEVE CONTRIBUIR PARA O INSS?

O aposentado por qualquer regime de previdência social, que exerça ativi-
dade remunerada abrangida pelo RFPS é segurado obrigatório em relação a 
essa atividade, nos termos do § 4º do art. 12 da Lei nº 8.212/1991, ficando 
sujeito às contribuições. Portanto, mesmo sendo aposentado, o INSS será 
devido. Base Legal: art. 12  da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

CARGO DE CONFIANÇA COM INSALUBRIDADE
Funcionário com cargo de confiança trabalha na função de administra-
ção de defensivos agrícolas, tem direito a receber insalubridade, caso 
não tenha sido pago anteriormente temos que atualizar o pagamento? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR POR MEIO DE COOPERATIVA
Hospital contrata médico por meio de Cooperativa médica, esta relação 
caracteriza cessão de mão de obra, devemos efetuar a retenção de 11% 
de INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO REALIZA A RETIRADA DE PRÓ-LABORE DESDE A ABERTURA DA 
EMPRESA, ENTRETANTO SE APOSENTOU, PODE PARAR COM O PRÓ-LABORE?

O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que 
voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado 
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contri-
buições de que trata o Regulamento anexo ao Decreto 3.048/1999, 
portanto, sem possibilidades de retirar o pró-labore.

Abrir um negócio e ser 

o seu próprio chefe é 

o sonho de milhares 

de pessoas. Segundo o 

Sebrae, 11,5 milhões de 

brasileiros trilham esse 

caminho hoje no Brasil

E ter esse sonho é o primei-
ro passo, mas só fi car no 
campo das ideias não é 

o sufi ciente, o primeiro passo é 
tornar esse desejo uma realida-
de e isso só será possível com 
muito planejamento, paciência 
e dedicação. Antes embarcar 
nessa jornada do empreendedo-
rismo, é importante considerar 
algumas fases. 

Para simplifi car, vamos pensar 
em um exemplo bem popular 
ultimamente, o food truck. Você 
tem a aspiração de ter um negó-
cio como esse? A partir disso, dá 
para projetar o futuro e o que 
será preciso para chegar lá.

A primeira etapa é entender 
o setor em que pretender atuar, 
seus potenciais e dores. Quais 
são as principais difi culdades 
de quem vende comida na rua? 
E as necessidades do consumi-
dor que os “trailers” atuais não 
atendem? Será que esse formato 
é mesmo rentável? Como esco-
lher um bom ponto e cardápio 
atrativo? E quem serão meus 
concorrentes diretos e indire-
tos? E o público? As respostas 
só virão com muita pesquisa e 
estudo.

Entendeu o mercado? É hora 
de começar? Claro que não! Aqui 
começa a segunda parte do seu 
sonho, o planejamento. Ele pre-
cisa especifi car primeiramente 
o quanto você tem que investir, 
qual será a sua receita, os custos 
e a previsão de retorno. Após 
isso, é preciso pensar qual será a 
estrutura necessária para abrir o 
food truck como uma van, equi-
pamentos de cozinha industrial, 
software para cuidar das vendas 
e estoque, profi ssionais, pratos 
e copos, alimentos, licença da 
prefeitura e por aí vai.

Também devem estar bem 
claros na sua mente quais serão 
os seus diferenciais. O molho? 
O sanduíche? O preço? Você 
terá que encontrar algo que te 
torne único, se comparado com 
outros concorrentes do merca-
do. Agora que você já estudou 
o setor e estruturou o plano de 
negócio, parece que o trabalho 
mais complicado fi cou para trás, 
não é mesmo? Que nada! É aqui 
que começam os reais desafi os. 

Na gestão de um negócio, 
você tem que controlar tudo, o 
tempo todo. Se não souber qual 
é o seu fl uxo de caixa, como vai 

diferenciar o que é realmente 
lucro? Outra coisa que costuma 
assombrar a vida de um empre-
endedor são os impostos e a 
questão salarial. O Brasil tem 
uma legislação complexa e uma 
carga tributária alta e sem uma 
boa gestão, você pode encontrar 
muita difi culdade - aqui procu-
rar por uma tecnologia que se 
adapte ao seu perfi l e ajude no 
controle de todas as operações 
é uma boa saída para evitar dor 
de cabeça. 

Outro ponto crucial é a re-
muneração, pois você tem que 
estabelecer qual será o seu salá-
rio. Sim, não dá para considerar 
que o lucro é todo seu. É preciso 
pensar no futuro da empresa, 
fazer uma reserva para investir 
e se preparar para imprevistos.

Food truck funcionando a todo 
vapor, dá para dar aquela relaxa, 
né? Nem pensar! Empreender 
requer atenção o tempo, quan-
do se supera uma difi culdade, 
surge outra e por aí vai. Por isso, 
você precisa monitorar o perfi l 
das suas vendas - por exemplo, 
quando aumentam as saídas de 
lanche natural, as de suco sobem 
– ver o que os seus concorrentes 
estão fazendo, acompanhar de 
perto os preços dos insumos, 
se manter informado sobre o 
mundo do empreendedorismo 
e assim por diante.

Ainda não falei sobre um item 
extremamente importante, o 
cliente. Aqui, você terá que 
avaliar situações como: quem 
para no seu ponto? Com qual fre-
quência? São pessoas da região? 
Homens ou mulheres? Jovens? 
O que consomem? Quem manda 
são eles, sem consumidores fi éis, 
seu negócio não vai prosperar.

Estudar o mercado que dese-
jar atuar, estruturar um plano 
de negócio, ter paciência para 
lidar com os problemas do dia a 
dia e para esperar o retorno do 
investimento feito, ter disciplina 
com as contas e administração, 
atenção constante com o cliente 
e fi car de olho no mercado, fazem 
parte da receita para se obter 
sucesso. Caso contrário, você 
verá o seu sonho se transformar 
em frustação e dívidas. 

Além disso, seu negócio vai 
fazer parte da estatística de 
45% das microempresas que 
“morrem” antes de completar 
dois anos de existência. Ter 
um sonho é o primeiro passo, 
mas se você pular algumas das 
fases que comentei, ele pode se 
transformar em pesadelo. 

Primeiras lições anotadas? 
Partiu empreender!

(*) - É vice-presidente de Micro e 
Pequenos Negócios da TOTVS.

Empreender: como 
concretizar o seu sonho

Eros Jantsch (*)
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YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 11.284.204/0001-18  - NIRE N° 35.300.393.775

Companhia Aberta
Edital de Primeira Convocação

Da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória,

da You Inc Incorporadora e Participações S.A. a ser Realizada em 20 de Dezembro de 2017
A You Inc Incorporadora e Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 360, 4° andar, conjunto 41, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.284.204/
0001-18, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“Emissora”), vem, pela
presente, em virtude do exposto abaixo, convocar os titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 1ª (primeira) emissão
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para
distribuição pública, da Emissora (“Emissão”), para reunirem-se em assembleia geral de Debenturistas a ser realizada às
11h00 (onze horas) do dia 20/12/2017 (“Assembleia Geral de Debenturistas”), na sede social da Emissora, localizada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4° andar, conjunto 41,
para examinar, discutir e votar a respeito da ordem do dia aqui estabelecida: (A) anuência (waiver) para a Emissora realizar
uma operação de financiamento no montante de até R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) (“Operação de Financi-
amento”), bem como constituir: (i) aval a ser outorgado pela Emissora; e (b) alienação fiduciária sobre a totalidade das “Quotas
YP II”, bem como cessão fiduciária sobre todos os “Dividendos Quotas YPII”, todos em garantia às obrigações da Operação
de financiamento, de modo a não se considerar inadimplemento nos termos da cláusula 6.28.2, item (XII) e (XIII) da Escritura
de Emissão; e (B) alteração dos seguintes termos e condições das Debêntures: (i) Após a liquidação financeira da Operação
de Financiamento, constituição de aplicação financeira a ser realizada com recursos em caixa disponível da Emissora, em
montante correspondente ao valor de amortização principal e juros das parcelas devidas em 30/12/2017 e em 30/03/2018;
(ii) postergar os pagamento das parcelas de amortização do Valor Nominal Unitário devidas em 30/06/2018, 30/09/2018
e 30/12/2018 cujos percentuais serão redistribuídos ao longo das parcelas subsequentes de amortização do Valor Nominal
Unitário; (iii) alteração da alínea (g) do inciso XIII da Cláusula 6.28.2 da Escritura de Emissão, de forma que o endividamento
máximo nominal fixo permitido à Emissora seja de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais); (iv) incluir cláusula para prever
a Amortização Antecipada Obrigatória; (v) alterar as cláusulas 6.18 e 6.19 da Escritura de Emissão de forma a excluir a
obrigatoriedade de pagamento de prêmio para a realização do Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Facultativa;
(vi) alterar o inciso XV da Cláusula 6.28.2 da Escritura de Emissão, que trata sobre a vedação de distribuição de dividendos
aos acionistas da Emissora; (vii) incluir na Escritura de Emissão obrigação de entrega, pela Emissora, de relatórios mensais
de acompanhamento dos projetos objeto das garantias outorgadas às Debêntures; (C) alteração dos termos e condições
das Debêntures para a constituição das seguinte garantias adicionais: (i) alienação fiduciária sobre a totalidade das quotas
de titularidade da Emissora emitidas pela YP III Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. (“YP III”) (“Quotas YP III”);
(ii) alienação fiduciária dos direitos de recebimento de dividendos, juros sobre o capital próprio e outras distribuições em
dinheiro (“Dividendos Quotas YP III”) de titularidade da Emissora relativos às Quotas YP III, observado que, a partir de 30/
03/2019 (inclusive), no mínimo 60% (sessenta por cento) dos recursos recebidos como Dividendos Quotas YP III serão
destinados à amortização antecipada obrigatória das Debêntures mediante o pagamento de parcela de saldo do valor
nominal unitário das Debêntures, acrescido da remuneração devida desde a data do último pagamento de remuneração
até a data da amortização antecipada obrigatória, sem a incidência de prêmio (“Amortização Antecipada Obrigatória”); (iii)
alienação fiduciária sobre a totalidade das quotas de titularidade da Emissora nas seguintes sociedades: (1) Violet YP
Empreendimento Imobiliário Ltda. (“Quotas Violet”); (2) Rubi YP Empreendimento Imobiliário Ltda. (“Quotas Rubi”); (3)
Orange YP Empreendimento Imobiliário Ltda. (“Quotas Orange”); (4) Home You Empreendimento Imobiliário Ltda. (“Quotas
Home”); (5) Green You Empreendimento Imobiliário Ltda. (“Quotas Green”); e (6) Alvorada YI Empreendimento Imobiliário
Ltda.; (“Quotas Alvorada” e, em conjunto com as Quotas Violet, Quotas Rubi, Quotas Orange, Quotas Home e Quotas
Green, as “Quotas You Inc”), (iv) alienação fiduciária dos direitos de recebimento de dividendos, juros sobre o capital próprio
e outras distribuições em dinheiro de titularidade da Emissora relativos às Quotas You Inc, (“Dividendos Quotas You Inc”),
observado que, a partir de 30/03/2019 (inclusive), no mínimo 60% (sessenta por cento) dos recursos pagos como Dividen-
dos Quotas You Inc (deduzidos os percentuais referentes a participações nos resultados das referidas sociedades por
Sociedades em Conta de Participação (“SCPs”) eventualmente existentes em cada uma delas), serão destinados à realização
de Resgate Antecipado Obrigatório cujos valores serão abatidos proporcionalmente das parcelas vincendas seguintes aos
referidos pagamentos. A alienação fiduciária sobre as Quotas You Inc nas referidas sociedades, será constituída sob
condição suspensiva de (a) quitação das respectivas operações de financiamento na modalidade plano empresário ou
equiparadas celebradas pelas respectivas sociedades ou (b) anuência pelo referido credor para a constituição da garantia,
conforme aplicável; (v) alienação fiduciária sobre a totalidade das quotas emitidas pela YP II Real Estate Empreendimentos
e Participações Ltda. (“Quotas YP II”) de titularidade da Emissora; (vi) alienação fiduciária dos direitos de recebimento de
dividendos, juros sobre o capital próprio e outras distribuições em dinheiro de titularidade da Emissora relativos às Quotas
YP II, (“Dividendos QuotasYPII”), a ser constituído sob a condição suspensiva de liberação dos ônus que serão constituídos
sobre as Quotas YPII em garantia da Operação de Financiamento (conforme acima definido), observado que, a partir de
30/03/2019 (inclusive), no mínimo 60% (sessenta por cento) dos recursos pagos em decorrência dos Dividendos Quotas
YPII e após a quitação integral da Operação de Financiamento, serão destinados à realização de Resgate Antecipado
Obrigatório cujos valores serão abatidos proporcionalmente das parcelas vincendas seguintes aos referidos pagamentos.;
(vi) inclusão de hipótese de vencimento antecipado na Escritura de Emissão de forma a vedar a constituição de quaisquer
ônus sobre (a) as quotas de titularidade da Emissora na YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.; e (b) os
projetos imobiliários a serem realizados pela Emissora diretamente ou por meio de suas sociedades controladas e/ou
coligadas durante o exercício de 2018, exceto para operações de financiamento na modalidade plano empresário ou
equiparadas, operações de financiamento para aquisição de terrenos e operações de financiamento a serem realizadas
pela Emissora cujos recursos serão destinados a aumentos de capital nas referidas controladas e/ou coligadas que estiverem
desenvolvendo os projetos imobiliários. (D) alteração da cláusula 8.4, (I), (a) da Escritura de Emissão, de forma a prever a
nova remuneração do Agente Fiduciário, caso aprovado o item (C) acima; e (E) a autorização para que a Emissora tome todas
as medidas eventualmente necessárias bem como aditamento à Escritura de Emissão, juntamente com o Agente Fiduciário,
para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas. Instruções Gerais: A documentação relativa à ordem do dia está
à disposição na sede da Emissora e na sede do Agente Fiduciário, bem como nos endereços eletrônicos da Emissora
(http://www.youinc.com.br/), do Agente Fiduciário (http://www.pentagonotrustee.com.br/) e da CVM (www.cvm.gov.br)
na rede mundial de computadores. Observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404, de 15/12/1976, os Debenturistas
deverão encaminhar até 2 (dois) dias úteis antecedentes à data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, ao
Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, cópia dos seguintes documentos: (a) documento
de identidade do representante legal ou procurador; (b) extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de
cada Debenturista e emitido pela instituição depositária; e (c) caso o Debenturista não possa estar presente à Assembleia
Geral de Debenturistas e seja representado por um procurador, procuração com poderes específicos para sua represen-
tação na Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as condições legais. São Paulo, 05/12/2017. A Administração,
You Inc Incorporadora e Participações S.A.                                                                                      (05, 06 e 07/12)

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”), nos termos do disposto na alínea “c” do § único do artigo 
123 da Lei 6.404/76, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 18 de dezembro de
2017, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a contratação da empresa de Head 
Hunter, entre uma das duas previamente selecionadas pelo Comitê de Pessoas; (ii) deliberar sobre os termos e parâmetros que serão
observados no reperfilamento da dívida da SAE junto ao BNDES; e (iii) instrução de voto da Companhia para que a mesma deliberação seja
tomada no âmbito da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, subsidiária integral da Companhia 
(“SAE”). Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos
de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral 
Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 01 de dezembro de 2017.
Odebrecht Energia do Brasil S.A. - Fábio Januário - Diretor

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 20 de dezembro 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: aprovação para não manutenção, nos termos da 
cláusula 5.1, alínea “j”, subitem “i”, 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 27 de dezembro de 2012 e 
posteriormente aditado, de índice de capitalização (Patrimônio Líquido/Ativo Total) igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento),
apenas para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31
de dezembro de 2017. 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, 05 de dezembro 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
Rerratificação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão

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”), por meio da presente rerratificação, informa que no Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª
Emissão a ser realizada em primeira convocação em 11 de dezembro de 2017, às 14:30 horas na sede da Emissora, publicado nos dias 24, 
25 e 28 de novembro de 2017, nas páginas 9, 17 e 8 do Diário Oficial Empresarial de São Paulo, e nas páginas 5, 5 e 9, do Jornal Empresas 
& Negócios: Onde se lê: “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 (“Escritura de Emissão”), 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, exclusivamente, ao exercício social a ser encerrado em 31 de 
dezembro de 2017”. Lê-se: “aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitens “i” e “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 (“Escritura de Emissão”), de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, e de índice de 
Patrimônio Líquido/Ativo Total, de, no mínimo 25%, apenas para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas,
exclusivamente, ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017.”. Os demais termos não retificados pelo presente continuam 
de igual forma e teor. São Paulo, 05 de dezembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Como membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Carregadores Autônomos Hhort. Pesc. Centrais Abastecimentos do Estado 
de São Paulo - SINDICAR, procedemos ao exame das peças que compõem a Previsão Orçamentária para o exercício de 2018, 
constatamos achar-se tudo na mais perfeita ordem e exatidão, razão por que somos de opinião, seja a mesma aprovada pela 
Assembléia Geral Ordinária. São Paulo, 30 de novembro de 2017.

Sindicato dos Carregadores Autônomos Hort. Pesc. Centrais Abast. Alim. do Estado de São Paulo
CNPJ n° 69.131.290/0001-09

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADO EM 30/11/2017
José Pinheiro de Souza

Presidente

José Pinheiro de Souza
Presidente

José Pinheiro de Souza - Presidente

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa - Tesoureiro

Dorival Veiga
Contador - CRC 1SP102.109/O-7

Dorival Veiga
Contador - CRC 1SP102.109/O-7

Dorival Veiga - Contador - CRC 1SP102.109/O-7

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Joaquim da Costa Miranda Samuel Targino da Silva

RECEITA
Renda Tributária 37.300,00
Renda Social 2.297.730,00
Renda Patrimonial 44.375,00
Total da Receita 2.379.405,00
Imobilização de Capitais 209.123,00
Total Geral 2.588.528,00

DESPESAS
Administração Geral 1.953.848,00
Assistência Social 184.992,00
Despesas Extraordinárias 3.045,00
Total das Despesas 2.141.885,00
Aplicação de Capitais 446.643,00
Total Geral 2.588.528,00

RENDA TRIBUTÁRIA
Contribuição Sindical.........................................................................................................   37.300,00
RENDA SOCIAL
Outras Receitas ..................................................................................................................  2.280.000,00 
Serviços .............................................................................................................................  17.730,00 2.297.730,00
RENDA PATRIMONIAL
Aplicações Financeiras ......................................................................................................   44.375,00
DESPESAS .......................................................................................................................   2.379.405,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Desp. c/ Pessoal e Encargos ..............................................................................................  479.106,00 
Serviços de Terceiros - Pj ..................................................................................................  73.746,00 
Serviços de Terceiros - Pf ..................................................................................................  506.453,00 
Despesas Diversas .............................................................................................................  368.836,00 
Materiais Ofi cina ................................................................................................................  14.836,00
Fundo Amparo Carregador .................................................................................................  441.840,00 
Assistência Médica ............................................................................................................  69.031,00 1.953.848,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência Jurídica ...........................................................................................................   184.992,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
Contr. Assoc. de Classe .....................................................................................................   3.045,00
TOTAL DO LUCRO BRUTO .............................................................  237.520,00

Taormina Incorporadora e Construtora Ltda.
CNPJ 04.398.556/0001-39 - NIRE 35.2.1686782-6

Ata de Reunião de Quotistas
Data, Hora e Local: 29/11/2017 às 10 horas. Local: Rua Francisco Leitão, 469 – 13. Andar – conjunto 
1310 – São Paulo/SP. Presença: A totalidade dos Sócios. Composição da Mesa: Presidente: 
Luiz Roberto Coelho da Rocha; Secretária: Fernanda Mazzonetto. Ordem do Dia: Redução do 
Capital Social. Deliberações: Reduzir o capital social por considerarem excessivo ao objeto da 
social reduzindo o Capital de R$ 28.286.000,00 para R$ 23.286.000,00, sendo a redução de R$ 
5.000.000,00, mediante cancelamento de 5.000.000 quotas sociais. O valor correspondente à 
redução será paga aos sócios, em moeda corrente nacional e/ou em participações societárias em 
outras empresas pertencentes a sociedade, de forma proporcional a participação de cada sócio na 
sociedade, reduzindo-se a participação de cada um da mesma forma. Formalidades: Para fins do 
disposto no art. 1084, §1. Do CC, a presente será publicada e, transcorrido 90 dias de sua publicação, 
será a mesma levada à registro mediante alteração de contrato social.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013628-97.2016.8. 26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Daniela Claudia Herrera
Ximenes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Luciane Nascimento Miciano que União Social Camiliana
lhe ajuizou uma ação Monitória, que foi julgada procedente, constituindo, de pleno direito, o título
executivo judicial, consistente, nos termos constantes na inicial, no valor de R$7.008,85, corrigidos
monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros legais desde a citação,
condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do autor,
fixados estas em 15% do valor da condenação atualizado. Foi iniciado o cumprimento de sentença,
para o recebimento da referida condenação. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias
supra, pague a quantia de R$11.225,08 (agosto/2017), devidamente atualizada pela Tabela Prática do
TJSP, acrescida de custas (artigo 523, do Código de Processo Civil), sob pena de multa e Honorários
Advocatícios de 10 % (art.513,§1º,do Código de Processo Civil), expedindo-se desde logo, mandado
de penhora e avaliação. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Com o transcurso do prazo, sem pagamento e sem manifestação nos atuos,
será nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de setembro de 2017.        (06 e 07)

Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho
Resultado de Eleição para Conselho de Administração

Aos dezessete dias do mês de janeiro de  dois mil e dezessete convocados pelo Presidente do Conselho de Administração realizou-se a 
eleição para constituição do Conselho de Administração do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. No período das 9 ás 17 horas, 
votaram 28 (vinte e oito ) associados e, na sequencia foram apurados os votos cujo resultado é o seguinte: Sérgio Ciquera Rossi, 28 votos; 
Ernesto Hermida Romero 28 votos; Fabio Correa Xavier, 28 votos; Rodney José Idankas, 28 votos; Thaís Helena Costa, 28 votos; Silvana 
de Rose, 28 votos; Jonas Frederico Santello, 28 votos; João Alfonso, 28 votos; Rosy Maria de Oliveira Leone, 28 votos; Raquel Ortigosa 
Bueno, 28 votos; Samuel Karasin, 28 votos; Antonio Carlos Malheiros, 28 votos; Mário Roberto Daniel Lebl, 28 votos; Ana Leonor, 28 votos; 
José da Silva Guedes, 28 votos; Edison Ferreira da Silva, 28 votos; Maurício de Oliveira Menezes, 28 votos; Nivaldo Campos Camargo, 28 
votos; Adriano Roque Pontes Helena, 28 votos. Classificados os candidatos, em blocos, na forma dos requerimentos de inscrição o pleito, 
resultaram eleitos: Associados com mandatos de 2 anos, titulares: Rodney José Idankas, Silvana de Rose e João Alfonso; Suplentes: 
Ernesto Hermida Romero, Olavo Silva Júnior e Jonas Frederico Santello, respectivamente. Associados com mandatos de 4 anos, titulares: 
Sérgio Ciquera Rossi, Rosy Maria de Oliveira Leone e Samuel Karasin suplentes: Raquel Ortigosa Bueno, Fabio Correa Xavier e Thais 
Helena Costa, respectivamente. Não associados com mandatos de 2 anos, titulares: Ana Leonor, Edison Ferreira da Silva; Suplentes: 
Antonio Carlos Malheiros e Mário Roberto Daniel Lebl, respectivamente. Não associados com mandato de 4 anos, titulares; José da 
Silva Guedes e Nivaldo Campos Camargo; suplentes: Maurício de Oliveira Menezes e Adriano Roque Pontes Helena, respectivamente. 
Representante dos empregados com mandato de 4 anos: na condição de titular, o Sr. Gutemberg de Lima da Silva e na condição de 
suplente o Sr. Ari Cardoso da Silva. Os mandatos de 2 anos serão para o período de janeiro de 2017 á janeiro de 2019 e os mandatos de 
4 anos serão para o período de janeiro de 2017 á janeiro de 2021. Abílio Licinio dos Santos Silva - Membro da Comissão Eleitoral

BELA TOALHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP - Torna público que recebeu da
SEMA a Licença de Operação nº 163/2017 para fabricação de produtos de papel para uso
doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente à Rua Décio da Silva,
301, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Guarulhos-SP, através do processo administrativo
nº 50071/2017 com validade até 17/10/2022 (5 anos).

MAREL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA - Torna público que recebeu da SEMA
a Licença de Operação nº 181/2017 para fabricação de outras peças e acessórios para
veículos automotores não especificadas anteriormente à Rua Eduardo Froner Pau Torto,
228/264, Bonsucesso, Guarulhos-SP, através do processo administrativo nº 56388/2017
com validade até 16/11/2022 (anos).

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato,
vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regu-
larizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de
05(cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão
do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendên-
cias, favor ligar para (11) 3115-1515 ramais 1761 / 4089". Empresa: F.R.P. de C. O. -
ME - CNPJ: **.*55.051/0001-** - Contrato: 4500015792; Empresa: M. R. - ME -
CNPJ: **.*64.898/0001-** - Contrato: 4500016484; Empresa: A. C. E R. LTDA - ME -
CNPJ: **.*18.143/0001-** - Contrato: 4500013774; Empresa: L. F. B. S. -
CNPJ: **.*33.472/0001-** - Contrato: 4500017266; Empresa: K. C. LTDA - ME -
CNPJ: **.*67.577/0001-** - Contrato: 4500015356; Empresa: I. T. da S. -
CNPJ: **.*33.576/0001-** - Contrato: 4500011476; Empresa: R. S. G. -
CNPJ: **.*54.251/0001-** - Contrato: 4500009500; Empresa: D. A. B. -
CNPJ: **.*26.234/0001-** - Contrato: 4500015753; Empresa: C. N. T. - ME -
CNPJ: **.*82.481/0001-** - Contrato: 4500004387.

2ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DE PERUIBE - COMARCA DE SÃO PAULO.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000610-30.2016.8.26.0441. A MM. Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Peruíbe, Comarca da Capital /SP, Dra, Juliana Pitelli da Guia , na
forma da Lei, etc. FAZENDO SABER a Fabio Fumio Watabe, RG, 43.472.521-3 e CPF/MF 353.694.168-
00 em local ignorado, que lhe foi proposta a ação de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA , também em face
de Cristiano Antonio de Souza , RG,30.046.696-1 e CPF/MF,282.948.028-75 (citado e intimado as folhas
55 do presente processo) ação, requerida por Vanessa Cavalcante Sales, RG,29.965.497-7 e CPF/MF:
254.924.278-57, alega em síntese que conforme documentos juntados aos autos, a mesma comprou o
imóvel que está registrado junto ao Oficial de Registro de Imóveis de Itanhaém /SP., sob a matrícula
nº 154.795, e apesar de ter cumprido integralmente a obrigação contratada, mesmo com o falecimento
de seu cônjuge e adquirente ( José Artur Sena da Silva), a Requerente passou a ser vítima de
diversas ameaças por parte dos Requeridos , que se dizem proprietários do imóvel e que a obrigação
não foi cumprida, exigindo que ela desocupe o imóvel (docs juntados aos autos confirmam a
legalidade por parte da requerente).Encontrando-se o requerido, Fabio Fumio Watabe ,em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial, e ao final seja julgada por sentença a procedência da presente ação,
adjudicando o bem acima descrito, efetivando-se a transcrição competente do mesmo, lavrando o
registro em Cartório, requerendo ainda que a própria sentença reconheça a quitação do compromisso
de compra e venda, constituindo título hábil, por fim, para a definitiva transmissão da propriedade,
com sua direta averbação na matrícula de nº 154.795 do imóvel no respectivo Cartório de Registros
Imobiliários de Itanhaém/SP, e condenando o requerido ao pagamento das custas e despesas
processuais bem como com os honorários advocatícios. Será o presente edital, por extrato afixado e
publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade , aos 01/12/2017.                               (06 e 07)

OSVALDO, FERNANDES S/A. ARTES GRÁFICAS - CNPJ nº 61.407.060/0001-18 - NIRE nº 35300063341 - Ata da Assembléia Geral 
Extraordinária realizada em 31 de Agosto de 2017 - Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2017, às 10:00 (dez) horas, em sua sede 
social sita na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, CEP.06465-100, no município de Barueri, Estado de São Paulo, reuniram-se os 
acionistas da OSVALDO, FERNANDES S/A. ARTES GRÁFICAS, em Assembleia Geral Extraordinária, representando a totalidade do capital 
social da empresa, convocados por carta, configurando-se a Assembleia perfeitamente regular consoante o previsto no § 4º, do artigo 124, 
da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Por aclamação unânime dos acionistas assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Patrícia Beltran Fernan-
des, que convidou a mim Nelson Fernandes, para servir como Secretário, ficando assim composta a mesa dirigente dos trabalhos. A seguir, 
o senhor Presidente verificando pelas assinaturas lançadas no Livro Registro de Presença de Acionistas, o comparecimento de acionistas 
representando a totalidade do capital social, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da pauta que consubstancia a ordem do dia, a 
fim de discutirem e deliberarem sobre o seguinte: (a) - Exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial e 
respectivas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016; (b) - Destinação do Resultado do Exercício; 
(c) - Outros assuntos de interesse da sociedade. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os documentos de que trata o 
artigo 131, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, com as alterações posteriores. Barueri, 10 de agosto de 2017. PATRÍCIA BELTRAN FERNANDES 
Diretor Presidente. Encerrada a leitura e, de acordo com a ordem do dia, a Sra. Presidente apresentou à deliberação dos acionistas o Balan-
ço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Financeiras pertinentes, correspondentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016, informando ainda que os referidos documentos foram publicados simultaneamente no jornal Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios, da Capital de São Paulo, edição de 1º de julho de 2017. Examinados, 
discutidos e a seguir submetidos à votação, foram os referidos documentos aprovados à unanimidade, sem restrições. Dando sequência, a 
Sra. Presidente propôs aos acionistas a distribuição de dividendos com base nos lucros líquidos apurados no exercício findo em 31/12/2016, 
computando-se parte da conta “reserva de lucros”, de exercícios anteriores, submetendo a proposta à discussão e votação, verificando-se 
que a mesma foi aprovada por unanimidade, ficando a diretoria autorizada a proceder o pagamento da quantia de R$2.600.000,00 (dois 
milhões e seiscentos mil reais), a título de dividendos aos acionistas em 12 (doze) parcelas, iguais, mensais e sucessivas, ininterruptamente, 
vencida a primeira em 1º/04/2017, e as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes, vencendo-se a última em 1º/03/2018. Encerrando-
-se os assuntos a serem tratados, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse 
deu por encerrados os trabalhos, sendo que decorrido o tempo necessário, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada foi assinada 
pelos acionistas e membros da mesa diretiva. Declaramos estar conforme o original. a) - Patricia Beltran Fernandes - Presidente. Nelson 
Fernandes - Secretário. Acionistas: Patrícia Beltran Fernandes; Nelson Fernandes; Odila de Camargo Fernandes; Ivone Beltran Fernandes; 
Ivani Regina Camargo Fernandes; Sioni Camargo Fernandes; Sueli Camargo Fernandes Fonseca; Carlos Francisco Fernandes Júnior; Wag-
ner Vaner Salvatico; Coraci Gallo Barbosa; Maurício Beltran Fernandes; Ronaldo Beltran Fernandes; Declaramos estar conforme o original. 
Patricia Beltran Fernandes - Presidente; Nelson Fernandes - Secretário. Visto do advogado para os efeitos da Lei nº 8.906/94 - artigo 
1º - Prof. Francisco Moreno Corrêa - Advogado OAB/SP nº 30.191. JUCESP nº 477.205/17-3, em 19/10/2017.

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 – NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21.11.2017
1-Data, Hora e Local: Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano dois mil e dezessete às 14:00 (quatorze
horas), em sua sede social, à Rua Álvares Cabral n° 1210 Bairro Serraria, Diadema, Estado de São Paulo, CEP
09980-160. 2-Convocação e Publicações: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o dispos-
to no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976. 3-Presença: Foi verificada a presença de Acionistas, repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme registro em Livro próprio. 4-Mesa: Presidente: Jacques Mosseri;
Secretario: Edson Cordeiro Neves. 5-Ordem do dia: a) Distribuição de Dividendos. b) Pró-Labore Adicional. c) Outros
assuntos de interesse da Sociedade. Deliberações: Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária,
conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 6404/76. Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e
votação, tendo sido aprovadas pelos acionistas presentes, por unanimidade. Por unanimidade de votos e sem restri-
ções os acionistas deliberaram o seguinte: a) Aprovar a distribuição de dividendos por conta da Reserva de Lucros o
valor de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), para serem pagos no dia 23 de novembro de 2017. b) Aprovar
o Pró-Labore Adicional a ser pago nos meses de novembro e dezembro de cada ano, no valor montante, equi-
valente ao Pró-labore Normal de um mês. O Diretor terá direito ao Pró-Labore Adicional, quando aprovado em
Assembleia Geral. O Diretor Gerente Thiago Jacques Mosseri, faz jus ao Pró-Labore Adicional a partir desta
data. c) Nenhum outro assunto a tratar. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os tra-
balhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada,
vai por todos os presente assinada: Silamo Participações Ltda., representada por Jacques Mosseri; Jacques
Mosseri; Umberto Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro Neves; Adilson Luiz
Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Martina Mosseri Scatigno pp. Umberto Silvio Mosseri; Yasmin Mosseri pp.
Umberto Silvio Mosseri; Raphael Mosseri Kaufman; Steffi Mosseri Kaufman pp. Ilana Mosseri Kaufman e Thali Mosseri
Kaufman pp. Ilana Mosseri Kaufman. Presidente da Mesa: Jacques Mosseri: Secretario da Mesa: Edson Cordeiro
Neves. Diadema, 21 de novembro de 2017. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Presidente da
Mesa: Jacques Mosseri. JUCESP nº 537.724/17-5 em 01/12/2017. Flávia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Especial

Simone Franco/Ag. Senado/Especial Cidadania

O projeto que deu origem à criação do Dezembro 
Vermelho (Lei 13.504/2017) é da deputada 
Erika Kokay (PT-DF). No Senado, a iniciativa 

recebeu o apoio de Marta Suplicy (PMDB-SP), relatora 
na Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

A senadora ressaltou a importância de, no ano em que 
se celebram os 30 anos de lançamento do Dia Mundial 
de Luta contra a Aids, comemorado em 1º de dezembro, 
surgir uma iniciativa capaz de mobilizar as pessoas em 
torno da questão.

— Se a gente não fala do tema, parece que não existe 
mais o problema do HIV. Mas ele existe — alertou.

Marta se disse preocupada com o avanço do contágio 
entre jovens e idosos apontado pelo Ministério da Saúde 
e pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/
Aids. Mas afirmou que o fato não surpreende, dadas a 
descontinuidade de campanhas públicas de prevenção 
e a ausência de aulas de educação sexual nas escolas.

— O jovem se esqueceu de que tem de usar preser-
vativo. Nos anos em que se viam mortes de famosos, 

Detecção do HIV é feita por exame de sangue: 
campanha mobiliza país

Venilton Kuchler / SESA›

Prédio do Congresso recebe iluminação vermelha em dezembro para
marcar a campanha nacional de prevenção a doenças

sexualmente transmissíveis, como a aids.

Prédios públicos 
fi cam vermelhos 
contra a aids
Ao longo deste mês, prédios públicos em todo o 
Brasil fi carão iluminados de vermelho para marcar a 
luta contra a aids. Além da iluminação, a mobilização 
em torno da prevenção ao contágio por HIV e outras 
infecções sexualmente transmissíveis (IST) conta com 
atividades educativas e peças publicitárias.

Jonas Pereira/Agência Senado

como o Cazuza, as pessoas se precaviam por causa do 
medo. Depois, as pessoas passaram a não morrer mais 
de aids. Então, é como se não tivesse importância. Mas 
é duro viver com o vírus ou com a doença.

Sobre o aumento da con-
taminação entre idosos, 
Marta crê que isso se deve 
ao fato de as pessoas nessa 
faixa de idade terem pas-
sado a ter uma vida sexual 
mais ativa e mais livre.

— Falar para o outro “eu 
quero preservativo” ainda 
é muito inibidor tanto para 
a mulher quanto para o 
homem — afirmou Marta.

Projetos de 
lei beneficiam 
pessoas com 
o vírus

Quatro projetos de lei em estudo no Senado reúnem 
medidas de interesse de pessoas com o vírus HIV. Dois 
são de Paulo Paim (PT-RS) e abordam a questão da 
perspectiva previdenciária. Os outros dois focam em 
benefícios relativos ao Imposto de Renda.

O PLS 188/2017 dispensa a pessoa com HIV que rece-
be auxílio-doença de perícias regulares realizadas pela 
Previdência Social. O projeto está pronto para votação 
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

A segunda proposta de Paim é o PLS 313/2017 — 
Complementar e também está na CAE. O texto reduz 
o tempo de contribuição previdenciária exigido de 
portadores do HIV.

Atualmente, a Lei Complementar 142/2013 prevê 25 
anos de contribuição para homem e 20 anos de contri-
buição para mulher, para conceder aposentadoria pelo 

Regime Geral ao segurado 
com deficiência grave. O 
projeto insere nessa regra 
os trabalhadores com aids, 
mesmo que a infecção 
tenha ocorrido após sua 
adesão ao sistema previ-
denciário.

“Essa patologia levará, ao 
longo dos anos, ao desen-
volvimento de um quadro 
irreversível de incapacida-
de do exercício da ativida-
de profissional, tornando, 
ainda, os seus portadores 
dependentes e, não raras 
vezes, com sequelas graves 
que demandam cuidados 
especiais. A aids é ainda 
responsável por elevado 
índice de óbitos no Brasil 
e pela retirada do mercado 
de trabalho, sem que esses 
trabalhadores tenham o 
tempo de contribui- ção 
necessário para pleitearem 
o recebimento do benefício 
da aposentadoria, crucial 
para a manutenção de 
suas vidas com dignidade”, 
considerou o senador na 
justificativa.

Imposto de 
Renda

Os outros dois projetos 
estão no Plenário. Ambos já 
tiveram pareceres aprova-

dos na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), e, enquanto 
aguardavam votação final na CAE, foram deslocados 
para o Plenário para exame de requerimento de José 
Pimentel (PT-CE) pedindo a tramitação conjunta, como 
propostas correlatas.

Do ex-senador Eduardo 
Azeredo, o PLS 148/2010 
prevê a dedução, da base 
de cálculo do Imposto de 
Renda de Pessoa Física, de 
despesas do contribuinte 
e seus dependentes com 
medicamentos de uso con-
tinuado para tratamento 
de doenças crônicas ou 
graves, entre elas a aids.

O PLS 523/2011 institui 
um programa de subsídio 
a medicamentos de uso 
domiciliar, que permite 
o abatimento parcial dos 

gastos da base de cálculo do Imposto de Renda. De 
Alvaro Dias (Pode-PR), a proposta define as doenças 
alcançadas pela medida e exige perícia médica prévia 
feita pelo SUS e requerimento à Receita Federal para 
acesso ao benefício.

Empenho
Na avaliação de Paim, o envolvimento do Senado no 

Dezembro Vermelho deve ser reforçado com um maior 
empenho pela aprovação dos projetos que tratam da 
aids.

— Se com lei é difícil, calcule quando não tem lei. E 
essa é uma questão muito delicada, que leva tanto jovens 
quanto idosos à morte. É inegável que avançamos muito. 
E as campanhas devem continuar ostensivamente. É 
uma responsabilidade coletiva e o Senado está correto 
em entrar nessa campanha do Dezembro Vermelho para 
alertar ainda mais a população em relação ao vírus da 
aids — analisou.

Para Marta, campanha é necessária para lembrar 
as pessoas do problema

Marcos Oliveira/Agência Senado

Alvaro quer abater gasto com remédio para 
aids do Imposto de Renda.

Marcos Oliveira/Agência Senado

Projeto de Paulo Paim reduz tempo de contribuição 
para quem tem HIV.

Geraldo Magela/Agência Senado



News@TI
Casa do Pão de Queijo realiza contratação 
100% digital

@A Casa do Pão de Queijo, rede com presença em todo o território 
nacional, implementou o sistema Acesso RH, da Acesso Digital, 

passando a realizar contratações de novos funcionários inteiramente 
digitais com redução do tempo para recebimento, validação e aprovação 
da admissão de 15 dias para 3 dias. Além de reduzir tempo de admissão, 
a empresa eliminou a entrega de documentos nas lojas, criando um pro-
cesso único e padronizado de documentação de funcionários para todas 
as lojas da rede, reduzindo em 80% a perda de candidatos durante o 
processo. Antes de implementar o sistema na Casa do Pão de Queijo, os 
candidatos aprovados pelos responsáveis das lojas recebiam um checklist 
de documentos e tinham de levar cópias na loja em que atuariam. O 
material era direcionado via malote para o RH corporativo, que checava 
e digitalizava os dados em folha de pagamento (site: http://acesso.io/).

 
Campanha drone consciente incentiva o voo 
seguro e seguindo as normas

@Mais de 100 mil drones voam no Brasil. Já existem regras claras 
para uso profi ssional e recreacional. Entretanto, apenas um 

quarto destas aeronaves não tripuladas estão registrados na ANAC 
- Agência Nacional de Aviação Civil - e um número ainda menor no 
DECEA - Departamento de Controle do Espaço Aéreo -, que autoriza 
cada missão. Além disso já é comum o relato, nas redes sociais, de 
imagens e fi lmes produzidos por drones nitidamente fora das regras, 
colocando em risco o patrimônio e a integridade de pessoas. Culmi-
nando, recentemente, com o incidente amplamente divulgado pela 
grande mídia, de um drone voando na cabeceira da pista do aeroporto 
de Congonhas, em São Paulo (SP), Fato que gerou um caos no tráfego 
aéreo por algumas horas.

São Paulo, quarta-feira, 06 de dezembro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Promoções especiais, 

otimizações no site e 

design responsivo podem 

ser fatores decisivos para 

colocar seu negócio online 

na frente

Com a chegada do Natal, a 
época de alta demanda de 
compras pode ser um bom 

momento para otimizar a sua loja 
online para tentar aproveitar ao 
máximo as visitas em seu site e 
gerar mais conversões.

Com a taxa de conversão média 
global em cerca de 2,95%, de 
acordo com o levantamento da 
Invesp, empresa especialista em 
inteligência para e-commerce, é 
muito importante que seu site 
esteja preparado para atender a 
demanda de seus clientes.

Procurando referências sobre 
isso, encontramos as dicas de Jo-
nathan Long, fundador da Market 
Domination Media®. Destacamos 
as principais para mostrar que 
existem ações que podem ser 
facilmente aplicadas em seu e-
-commerce e ajudar a fazer a 
diferença em épocas como o Natal.

1. Use sistema de pagamento 
de uma página

Existem algumas coisas que 
demandam demais do nosso 
tempo, e muitos consumidores 
não têm paciência para esperar 
páginas carregarem e tendem a 
desistir de fi nalizar a compra se 
perceberem que o processo de 
pagamento pode ser longo. Por-
tanto, um sistema de check-out 
de uma única página pode ser 
um fator importante para todas 
as lojas online, principalmente 
durante épocas de alta demanda, 
em que o objetivo é converter o 
maior número possível de visitas 
em compras.

Muitas plataformas de comércio 
eletrônico têm a opção de pular 
a página do carrinho e mandar 
o cliente direto para a página de 
check-out. Se você fi zer isso, vale 
certifi car-se de que exista um 
botão "Continuar comprando" 
altamente visível para aqueles que 
querem comprar mais.

2. Reduza o número de 
carrinhos de compras 
abandonados

A maioria dos sites de comércio 
eletrônico vê uma grande onda de 
tráfego durante a temporada de 
compras em datas comemorativas, 
e muito desse tráfego é frio. Os 
consumidores estão procurando 
ofertas e compras a nível de com-
paração, com muito poucos pro-
curando comprar imediatamente.

Para ajudar a tirar o máximo de 
proveito das visitas em seu site, 
vale executar campanhas que 
incentivem o retorno do visitante.

Todo mundo que visita seu 
site é um cliente potencial, es-
pecialmente aqueles que iniciam 
o processo de compra e depois 
abandonam o carrinho. Uma 
campanha de redirecionamento 
permite que você "acompanhe" 
esses consumidores pela internet, 
com anúncios específi cos para 
eles, pois o objetivo é estar na 
frente deles quando eles tomarem 
a decisão de comprar.

Além disso, você pode utilizar 
ofertas de saída para ajudar a 
manter seu cliente interessado em 
fi nalizar a compra no seu e-com-
merce. Um pop-up promocional 
que dispara quando um visitante 
está tentando deixar seu carrinho 
sem concluir a compra, códigos 
de desconto e outras promoções 
atraentes são boas opções para 
tentar manter o consumidor em 
seu site. Quando se ouve a palavra 
'pop-up' muitas pessoas fi cam 
nervosas, mas nesse caso, a função 
pode funcionar, se for programada 
para aparecer no instante que o 
cliente vai fechar a página sem 
fi nalizar a compra.

3. Use imagens profi ssionais
Você tem uma chance de im-

pressionar um visitante do seu 
site, já que a maioria nunca mais 
retornará. Deixar uma excelente 
primeira impressão é crucial, por 
isso é importante que tudo seja 
perfeito - inclusive a apresentação 
de seus produtos. Se você estiver 
vendendo produtos de outras 
marcas, peça ao fabricante por 
imagens profi ssionais. Se você está 
vendendo seus próprios produtos, 
invista num fotógrafo profi ssional.

4. Reforce a segurança do 
site

Se você estiver vendendo onli-
ne, a maioria dos provedores de 
serviços comerciais exigirá que 
seu site tenha um certifi cado SSL 
(Secure Socket Layer). Para enfa-
tizar a segurança, a recomendação 
é incluir selos de confi ança na sua 
página de check-out. Esta simples 
garantia de segurança pode ga-
nhar a confi ança do consumidor 
e, portanto, ajudar a reduzir as 
chances de abandono do carrinho 

de compras.
A maioria dos provedores SSL 

oferecerá um selo que você pode 
exibir em seu site e que pode ser 
usado para informar seus visitan-
tes que você está fornecendo um 
ambiente de compras mais seguro.

Vale mencionar que quando se 
trata de segurança do site, você 
também deve se certifi car de que 
seu conteúdo é seguro e livre de 
malware, fazendo limpezas e scans 
periódicos.

5. Expanda suas estratégias 
de Marketing

A temporada de compras de 
Natal pode ser uma oportunidade 
de impulsionar suas vendas. Por 
isso, muitos pequenos negócios 
devem considerar fazer um plano 
estratégico especialmente para 
essa época do ano. Dessa forma, 
as mensagens podem ser custo-
mizadas de acordo com a data 
comemorativa e as promoções 
podem ser temáticas.

Algumas ações simples que po-
dem ser legais para seus clientes, 
ajudando a fazer com que eles se 
sintam que seu e-commerce tem 
o que eles precisam. Algumas 
são, por exemplo, enviar cartões 
digitais e e-mails personalizados, 
oferecer descontos especiais 
para clientes fi delidade, postar 
mensagens temáticas e dicas de 
presentes em suas redes sociais, 
fazer promoções relâmpago e 
até mesmo oferecer a opção de 
presentes embrulhados especial-
mente para datas comemorativas.

6. Distribua códigos de 
desconto e cupons

Antes de fi nalizar uma compra, 
muitos consumidores entram 
no Google e buscam: "[Nome do 
seu site] + código de cupom" na 
tentativa de economizar dinheiro. 
A maioria dos sites de comércio 
eletrônico tem promoções de 
datas comemorativas, então, para 
competir, pode ser interessante 
para a sua loja online ter alguns 
códigos de cupom espalhados e 
disponíveis pela web. Podem ser 
descontos de produtos ou mesmo 
uma oferta de frete grátis.

Inclusive, uma das maneiras 
mais fáceis que te ajudam a se 
certifi car de que seus códigos 
de cupom apareçam nos resul-
tados da pesquisa é publicá-los 
em mídias sociais. O Twitter por 
exemplo, é um ótimo canal, porque 
a maioria dos tweets é indexada 
pelo Google.

7. Adapte seu site para 
celular

Segundo o MMA Mobile Report 
2017, feito pela Kantar, jovens 
da Geração Z brasileira passam e 
média 4 horas e 17 minutos por 
dia na Internet no celular. Que o 
acesso mobile só aumenta não é 
novidade, por isso, fornecer uma 
experiência móvel agradável em 
termos de navegação do site é 
essencial.

Os consumidores precisam con-
seguir navegar pelo seu site e en-
contrar rapidamente o que estão 
procurando a partir de qualquer 
dispositivo. Muitas ferramentas de 
criação de sites, desenvolvedores 
e designers web oferecem serviços 
mobile para pequenas empresas e 
podem te ajudar a desenhar um 
site responsivo que seja a cara do 
seu negócio.

8. Mostre opções de contato 
em todas as páginas

Informações de contato que são 
acessíveis a partir de todas as pági-
nas do seu site ajudam a aumentar 
a confi ança do consumidor, além 
de permitir que eles te achem 
rapidamente caso tiverem uma 
pergunta sobre um produto ou 
uma compra passada. Em adição 
a isso, passam a garantia de que se 
eles tiverem algum problema mais 
para frente, podem facilmente en-
trar em contato com sua empresa.

Com tantos sites de comércio 
eletrônico disponíveis, você pre-
cisa ter certeza de que seus po-
tenciais clientes estão confi antes 
o sufi ciente para comprar na sua 
loja online. Um endereço visível da 
empresa, um número de telefone e 
uma página de contato detalhada 
são grandes diferenciais.

Aumentando as vendas 
online no Natal

A conversão do tráfego do site 
durante datas comemorativas é 
extremamente valiosa, tanto em 
termos de receita que você pode 
gerar, como também em termos de 
crescimento e reconhecimento de 
marca. A temporada de Natal, por 
exemplo, é uma ótima oportunida-
de para apresentar sua marca a um 
novo público e criar novos clientes. 
Por isso, aproveite o momento e 
otimize sua loja online.

*GoDaddy é o local onde as 
pessoas vão para dar um nome a 
suas ideias, construir um site pro-
fi ssional, atrair clientes e gerenciar 
seu trabalho

(*) É diretora de marketing para a 
GoDaddy no Brasil.

8 dicas para 
impulsionar seu 

e-commerce no Natal
Valéria Molina (*)

Tem total controle do esto-
que da sua empresa? Se você 
está em dúvida, saiba que 
pode estar sofrendo prejuízos 
sérios. Primeiro, porque pode 
ser vítima de furtos e nem per-
ceber isso antes de ser tarde 
demais e, segundo, porque 
você pode perder grandes 
oportunidades para negociar 
com seus fornecedores e criar 
promoções para seus clientes.

No controle de estoque, 
além das quantidades, os 
empresários precisam ter claro quais são os valores envolvidos. 
Com essas informações à mão, fi ca mais fácil organizar demandas 
e vender sempre mais.

As grandes empresas costumam trabalhar com um rigoroso 
controle de estoque, normalmente realizados com softwares 
próprios, mas ter esse controle é ainda mais vital para as pe-
quenas e médias empresas. Em uma grande indústria, seria 
terrível perder parte da sua produção, mas para uma pequena 
loja, por exemplo, isso pode signifi car o fi m de suas atividades.

Um problema muito comum é o furto. Cerca de 77% das 
empresas brasileiras já sofreram algum tipo de furto, muitas 
vezes praticados por seus próprios funcionários. O dado é da 
ABSO (Associação Brasileira de Segurança Orgânica), que ainda 
afi rma que o valor médio do furto é de R$428,00. Se o roubo 
acontecer sistematicamente, pode quebrar qualquer negócio.

Não ter um controle correto do seu estoque pode gerar 
problemas também com o capital de giro da empresa. Ter um 
estoque muito grande é o mesmo que ter dinheiro parado. Já não 
trabalhar com estoque pode representar dinheiro perdido, pois 
compras de última hora com fornecedores não permitem uma 
boa negociação e quanto mais tempo o cliente precisa esperar 
para ter seu produto, maior a chance dele desistir da compra.

Empresas que trabalham com muitos produtos diferentes, 
como lojas de roupas, de eletrônicos, papelarias, etc, são as que 
mais precisam ter atenção com seu estoque porque essa grande 
variedade ajuda a complicar as coisas. Por isso, é importante ter 

processos de entrada e saída 
muito bem defi nidos.

Ter o controle de estoque 
no papel ou em planilhas de 
inserção manual são opções 
para pequenas empresas, mas 
que certamente causam muita 
perda de tempo e dinheiro. 
Alimentar uma planilha de 
forma correta exige muita 
atenção. E para que o estoque 
esteja continuamente em dia, 
é preciso inserir informações 
atualizadas a todo instante.

A maioria das empresas vem investindo em softwares de ges-
tão. Existem opções no mercado para diferentes tamanhos de 
empresas e com diferentes valores. Pequenas e médias podem 
trabalhar até mesmo com sistemas gratuitos. Os softwares de 
gerenciamento possuem diferentes módulos que se comple-
mentam, fazendo com que as entradas de materiais e vendas 
de produtos atualizem de maneira automática as informações 
do módulo de estoque da empresa.

Essas informações, organizadas e atualizadas, podem gerar 
boas oportunidades de negócios. É possível analisar a rotati-
vidade de determinados produtos, prever sua necessidade de 
matéria prima e já negociar com o fornecedor melhores prazos 
e preços. Já com os produtos que estão parados no estoque, 
é possível pensar em promoções para seus clientes. Ofereça 
um preço especial para seus clientes mais fi éis, ou incentive a 
venda para consumidores que já tenham adquirido produtos 
parecidos. Trabalhe estrategicamente para renovar seu estoque 
e oferecer o melhor para sua clientela.

Ter uma empresa bem sucedida exige paciência, perseverança 
e muito controle. É preciso saber tudo o que está acontecendo 
no seu negócio e ainda prever possibilidades. O controle do es-
toque é mais um desses cuidados necessários, por isso apostar 
em soluções que facilitem esse tipo de processo representa 
ganhos signifi cativos de tempo e dinheiro para sua empresa.

 
(Fonte: Robinson Idalgo – fundador da SoftUp – empresa brasileira criadora do 

sistema de gestão* (ERP) grátis (www.sistemagratis.com.br).

A importância do controle de estoque 
para pequenas e médias empresas

Wolmer Godoi (*)

Muito disso se deve ao fato de que toda ação - online ou 
offl ine - que realizamos em nossas vidas deixa uma marca. 
No ambiente digital, podemos deixar rastros conscientes 

– como no caso de publicações, entrevistas –, ou registros incons-
cientemente: páginas acessadas, tempo de navegação, termos de 
busca, dentre outros. Através de ambos é possível ser rastreado.

"Digital Footprint" é o termo que defi ne a nossa pegada, nosso 
rastro digital. Ele é composto pelo conteúdo - palavras, fotogra-
fi as, áudio ou vídeo – que pode ser atribuído a um determinado 
indivíduo. Partes de uma pegada digital incluem fotografi as no 
Instagram, postagens em blogs, vídeos publicados no YouTube, 
mensagens no mural do Facebook, reportagens, LinkedIn, etc. 
Outro conjunto de informações é o que está "on line" mas não 
está tão facilmente acessível: informações no SPC, Banco Central, 
Cartórios, Tribunais (Federais, Estaduais, Trabalho etc.) e outras 
bases de dados privados. Todo esse conglomerado de informações 
compõem a sua pegada digital, e ela diz muito sobre você.

Talvez você esteja se perguntando agora o porquê de se 
preocupar com isso, certo? Bom, se você nunca buscou seu 
nome no Google, sugiro que faça isso agora e veja todas as 
informações que qualquer pessoa ou empresa de qualquer 
lugar do mundo pode ter sobre você. Uma pesquisa realizada 
pela McAfee em 2014, com 1.502 jovens entre 10 e 18 anos dos 
Estados Unidos, aponta que 49% dos respondentes postaram 
algo que se arrependeram depois; 50% já compartilharam o 
endereço de e-mail; 30% compartilharam o número do telefone 
e 45% mudariam o comportamento em postagens se soubes-
sem que os pais estavam de olho. Os seus dados pessoais não 
devem ser compartilhados.

Recentemente, palestrei sobre "Rastros Digitais" em um evento 
de segurança da informação e fi z um exercício muito interessante 
para saber até que ponto conseguiria informações pessoais de 
pessoas que estariam no evento. Os resultados chegaram a im-
pressionar a mim e ao público presente. Selecionei 12 pessoas 
que confi rmaram presença ao mesmo evento de segurança pelo 
Facebook e além das redes sociais, comecei a buscar as infor-
mações em sites públicos como Jusbrasil, Escavador, Consulta 
Sócio, Vebidoo, entre outros. O resultado deste exercício é que 
foi possível encontrar praticamente todos os dados dessas pes-
soas, como:

 • 100% do número de CPF, data de nascimento, telefone e 
renda;

 • 93,75% do nome da mãe, e-mail e endereço;

 • 87,5% do nome da empresa e de parentes, ocupação e esco-
laridade;

Rastros digitais: o que a internet sabe 
sobre você pode deixar marcas eternas
A internet se tornou um enorme campo construído por dados e memórias diversas, complexas e 
constantemente atualizadas

 • 81,25% da classe social;

 • 68,75% do veículo;

 • 31,25% dos títulos de eleitor;

 • 12,5% da restrição fi nanceira.

Agora pense e refl ita: o que pessoas mal-intencionadas po-
deriam fazer com todos estes dados? Que tipo de problema ou 
manchas em sua vida pessoal um elemento mal-intencionado 
poderia causar?

Para isso, listo algumas dicas que podem ajudar você na forma 
de se interagir com outras pessoas através de canais digitais:

 • Altere as confi gurações de privacidade em suas redes sociais 
para que apenas seus amigos possam ver sua informação;

 • Tenha sempre em mente que, uma vez que a informação foi 
postada online, pode ser quase impossível removê-la;

 • Não publique nada que possa se tornar embaraçoso mais 
tarde;

 • Cuidado com as fotos postadas em seus perfi s públicos. Os 
outros o julgarão com base no conteúdo;

 • Não divulgue seu endereço pessoal, número de telefone, 
senhas, mesmo em mensagens privadas. Existe sempre a 
possibilidade de alguém encontrá-los;

 • Não publique coisas para intimidar, ferir, chantagear, insultar 
ou gerar qualquer tipo de dano aos outros.

Na dúvida, não poste para não se arrepender depois!

(*) É Diretor de Cibersegurança da CIPHER.



Flávio Venturini, Ivan Lins e Toquinho.
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Esta quarta é o décimo nono dia da lunação. Mercúrio retrógrado faz conjunção com Saturno que ajuda a fazer avalia-
ções de forma mais responsável e madura. Aproveite para rever acordos e fazer negociações mais realistas. Lua em mau 
aspecto com Urano pode trazer mudanças de planos e imprevistos durante a manhã. No início da tarde Mercúrio em bom 
aspecto com Marte faz as ideias fi carem mais claras.  Haverá chance de esclarecimento de situações obscuras. Às 15h57 a 
Lua vai fi car fora de curso até ingressar em Leão às 18h38. No início da noite Marte em harmonia com Saturno dá mais 
foco, disciplina e boas oportunidades de trabalho, mas é preciso negociar e ter muita estratégia na ação. 
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Através animação e do espírito 
de inovador estão favorecidos e 
ganhando destaque os contatos, as 
comunicações em geral e assinaturas 
de contratos.  Mudar a rotina irá 
trazer muito prazer, precisa realizar 
uma mudança que seja necessária, 
não tema porque o período pede 
inovação. 83/283 – Verde.

O clima mais familiar torna agradável 
o trato entre as pessoas e aumenta o 
entretenimento. Pense bem antes de 
agir para não ter que voltar atrás. As 
compras feitas nesta quarta tendem a 
agradar. A tendência é predominar a 
ordem e a disciplina e o dia terminar 
produtivo. 46/546 – Amarelo.

Mercúrio retrógrado faz conjunção 
com Saturno que ajuda a fazer ava-
liações de forma mais responsável 
e madura. Terá uma maior atenção 
de todos pela facilidade de sua 
comunicação, mais ainda mais no 
amor e nas amizades. Haverá chance 
de esclarecimento de situações 
obscuras. 45/345 – Verde.

Se estiver preparado pode pensar em 
uma união social e até sentimental, 
mas evite rompimentos radicais. 
Fique atento aos acontecimentos e 
use de prudência e honestidade em 
suas ações para não errar. O dia é 
bom para tentar algo novo e obter 
melhor resultado.  68/368 – Azul.

Evite lugares onde possa haver 
provocação. Os compromissos serão 
penosos de cumprir desde manhã até 
o início da tarde. Os planos devem 
ser seguidos improvisando quando 
necessário, mas usando suas moti-
vações que serão muitas neste fi nal 
de 2017. 78/478 – Branco.

Com a Lua em Câncer, fi ca mais fácil 
promover o aconchego e a intimida-
de, se houver receptividade. Será 
mais fácil promover a intimidade e 
o aconchego com a Lua Cheia. Não 
deixe de agir, mas espere a hora 
certa para tomar atitudes, que irá 
ocorrer muito breve. 46/246 – Verde.

Os resultados esperados irão apare-
cer em breve em 2018. As mudanças 
podem se realizar imediatamente, 
desde que tenham sido preparadas. 
A Lua Cheia em Câncer aconselha 
a não exagerar nos gastos. 62/462 
– Verde.

Dê valor àquilo que conquistou, mas 
procure conservar os bens e as ami-
zades. Não perca as oportunidades 
que surgirem através de diálogos 
que serão muito proveitosas. No 
início da noite, maior nervosismo 
e possibilidade de imprevistos 
podem atrapalhar as boas relações. 
89/489 – Lilás.

Os excessos e o espírito aventureiro 
estão em alta, porém, é bom não 
exagerar. Os resultados há muito es-
perados chegarão no novo ano astral 
que vai começar após seu aniversário. 
À tarde, aumenta a tendência ao 
mau humor provocando transtornos 
emocionais. 56/656 – Marrom.

Lua em mau aspecto com Urano pode 
trazer mudanças de planos e impre-
vistos durante a manhã. Imprevistos 
e interrupções podem alterar a rotina 
no começo desta quarta. Mantenha 
um clima de otimismo nesta fase mais 
delicada do ano. 88/488 – Vermelho.

Os projetos e sonhos devem ser 
acalentados, usando a imaginação 
e criatividade neste fi nal de ano. A 
atividade social e os negócios em 
andamento dão maior satisfação 
e terá paz e equilíbrio levando-o a 
viver bons momentos nesta quarta 
de Lua Cheia. 80/580 – Branco.

Pode reiniciar a luta por melhores 
condições de vida, motivando-se e 
reafi rmando sua vontade. Uma boa 
relação familiar virá com o Sol já na 
casa quatro e a Lua em Câncer nesta 
quarta. O clima mais familiar torna 
agradável o trato entre as pessoas e 
aumenta o entretenimento. 75/375 
– Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 06 de Dezembro de 2017. Dia de São Nicolau, São Pedro 
Pascácio, Santa Leôncia, Santa Dionísia, e Dia do Anjo Veuahiah, 
cuja virtude é a integridade. Hoje aniversaria o ator Tom Hulce que 
nasceu em 1953, o ator Antonio Calloni que chega aos 55 anos, a 
atriz Dulce Maria nascida em 1985 e a atriz Cecília Dassi que com-
pleta 28 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é ativo, otimista e jovial. 
Aprecia o novo e inexplorado, tudo que seja fora do comum. Preza 
a liberdade, não só de agir, mas também de pensar e não admite 
que lhe digam o que fazer. Conta com a simpatia das pessoas que 
o cercam e tem chance de prosperar em tudo que realize. Muito 
sincero e isso por trazer inimizades. É também visionário, otimista 
e generoso, mas que precisa desenvolver meios realistas para não 
duvidar de suas potencialidades.

Dicionário dos sonhos
POMBO - Voando, felicidade no amor. Um pombal, 
progresso. Ouvi-lo arrulhando, ansiedade em an-
gustia. Branco, casamento. Preto, luto. Pousando 
em quem sonha, sorte no jogo. À sua volta, novos 
amigos. Mortos, enfermidade em família, nascendo é 
gravidez. Come-lo, rompimento. Números da sorte: 
07, 10, 14, 39 e 48.

Simpatias que funcionam
Ter sorte junto do seu amor: Escreva o nome do seu 
amor num lenço branco de tecido. este lenço precisa 
ser novo, tirado da embalagem para isso. Em seguida 
escreva dez apelidos carinhosos que gostaria de cha-
má-lo, com letras de forma, de forma que os apelidos 
formem um desenho. Escreva formando um desenho 
bonito com os apelidos carinhosos. Para essa simpatia 
para trazer sorte no amor dar certo, mergulhe esse 
lenço em uma água com algumas gotas de seu perfume 
preferido e estenda no sol. Repita essa simpatia por sete 
dias, assim que terminar, jogue o lenço fora. Boa sorte!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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DONALDTRUMP

UBAIOMR
TASOLENE

TOILPAUS
NOIVAVOLT

CONSERTOOI
ITARUCG

ENSICRALI
AVACALHAÇÃO

EALTAAS
RFUITAPTO

ANUENCIAEC
SONGIDCALI

AAMALHA
LEITURALABIAL

Derrotou
Hillary
Clinton
(2016)

Vogal que
levava 
o trema
(Gram.)

Cavalo que
tem a cor
castanha

"(?) Arcai-
ca", filme
com Selton

Mello

Voto (?),
ato de

protesto
do eleitor

Labuta,
em inglês

Ânion ou
cátion

(Quím.)

Unidade
de medida
da tensão
elétrica

Código dos
EUA na
internet

Véu de (?),
nome 

de várias 
cachoeiras

Taxa
acrescida
à poupan-
ça (sigla)

Destino
da bola na
mesa de
sinuca

André (?),
tenista

brasileiro

Difamar
(alguém)

com falsas 
acusações

Recupera-
ção alme-
jada pelo
doente

Corrida
rústica de 
automó-

veis

Estado da
pressão

causadora
de infarto

Produto 
da olaria
usado em

casas

Órgão que
defende

os direitos
dos índios

Catherine
Deneuve,

atriz
francesa

(?) Babá, 
persona-

gem árabe
(Lit.)

Pronome
pessoal 
de uso

informal

Tecido de
roupas de
ginástica

Misteriosa (fig.)
Coleção de moda

com roupas   
propícias para o frio

Respeito de que go-
zam, em geral, certos
profissionais, como
médico e advogado

Fio de 
faca

Também,
em inglês

Dá tiro com
(revólver)

Posição em que joga Le- 
andrinho Barbosa (basq.)

Reparo
"(?) Ching",

livro
oracular

Capacidade de
comunicação

desenvolvida por
deficientes auditivos

Nome 
da letra-
símbolo 

da vitória

Formal (a 
cerimônia)

Ave de
lagoas
País do

vodu

Honestos

Cidade da
Colômbia

Adequado; 
apropriado

"O progra-
ma que só 
(?) quando
termina",
frase de

Chacrinha

Situação 
de extrema
desordem

(pop.)
Reginaldo
Faria, ator
brasileiro
Aprovação

3/íon — too. 4/cáli — toil — volt. 5/funai — haiti.
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No dia 15 de dezembro, Flávio 
Venturini fará o primeiro 
espetáculo

Entre suas principais obras, como 
compositor ou intérprete, estão 
“Todo Azul do Mar”, “Linda Ju-

ventude”, “Planeta Sonho”, “Nascente”, 
“Nuvens”, “Espanhola” (parceria com 
Guarabyra dupla Sá e Guarabyra), “Mais 
Uma Vez”, parceria com Renato Russo, 
“Trem Azul”, “Noites com sol”, e muitas 
outras. No dia 16, o Ivan Lins, outro 
expoente da MPB, músico reconhecido 
nacional e internacionalmente. Tem como 
principal instrumento o piano, que toca 
desde os 18 anos. O primeiro sucesso como 
compositor foi com “Madalena”, gravada 
por Elis Regina. Teve inúmeros sucessos 
como cantor com “Abre alas”, Somos todos 
iguais nessa noite” e “Começar de novo”, 
todas em parceria com Vítor Martins, com 
quem compôs verdadeiras antologias da 
música brasileira, como “Cartomante”, 
“Aos nossos fi lhos”, “Bilhete”, “Bandeira 
do divino”, “Lembra de mim”, e tantas 
outras canções proeminentes do cenário 
musical brasileiro e que certamente serão 
apresentadas nesse show.

No dia 17, será a vez de Toquinho se apre-
sentar o cantor e compositor trará sucessos 
de sua carreira compostos com vários parcei-

“Plano Sequência/ Take 2 - Abertura de Processo”.

O espetáculo de “Plano Sequência/ Take 2 - Abertura 
de Processo”, apresenta a  continuidade da pesquisa 
iniciada no trabalho anterior, Take a Deep Breath (work 
in progress), a Jorge Garcia Companhia de Dança pro-
põe um novo trabalho que extrapola os limites do que 
é ou não é cena, apontando para novas perspectivas de 
compreensão dessa. Ao utilizar a linguagem do cinema 
e da manipulação da câmera de vídeo pelos intérpretes 
como gatilho para a criação de coreografi as, Jorge Garcia 
redefi ne sua própria concepção de dramaturgia. Com 
Giuli Lacorte, Jorge Garcia, Manuela Aranguibel, Marina 
Matheus e Rafaela Sahyoun.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 
tel. 3222-2662. Hoje (6), quinta (7) e sexta (8) às 11h. Entrada franca.

MPB

ros. O público poderá se deliciar ouvindo e 
cantando junto “Aquarela”, “Que maravilha”, 
“Samba de Orly”, “O caderno”, “Turbilhão”, 
“Escravo da alegria”, “Regra três”, “Samba 
pra Vinicius”, e tantas outras canções que 

permanecem completando emoções de 
quem vibra com a música do Brasil.

Serviço: TUCA – Teatro da PUC-SP, R. Monte Alegre, 
1024, Perdizes. Sexta (15) e sábado (16) às 21h, domingo 
(17) às 19h. Ingresso: R$ 120.

Dança
Divulgação

Aberturas
As portas estão se abrindo
Olhe ao redor, pois há oportunidades disponíveis para 

você. Você pediu aberturas, mas muitos estão permitindo 
que o medo os impeça de atravessá-las. O melhor caminho 
para você é o que você escolhe, assim não passe muito tem-
po refl etindo sobre qual o certo, basta entrar, confi ar em si 
mesmo e, então, dar um mergulho. Você saberá o que fazer.

Muitas vezes, o tempo divino está em jogo porque você não 
está preparado. Você não confi a em si mesmo o sufi ciente e 
está tudo bem. Não pare. Continue tomando medidas que são 
importantes e pequenos passos são adequados enquanto você 
adquire coragem para os grandes. Apenas não pare de crescer, 
de se expandir e procure mais o que faz a sua alma cantar.

O pensamento para hoje é: “Gosto de novas portas se 
abrindo e que o melhor caminho para mim esteja sempre 
aberto. Sei o que fazer.”

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.NX Zero

Despedida
O NX Zero, uma das principais 

bandas do pop rock nacional 
atual, anunciou recentemente 
uma pausa por tempo indeter-
minado. A banda, que surgiu em 
2001 em São Paulo, se despede 
dos palcos em grande estilo com 
show da turnê “Saidera Tour”. 
No repertório da despedida, 
Di Ferrero (vocal), Gee Rocha 
(guitarra), Fi Ricardo (guitar-
ra), Caco Grandino (baixo) e 
Daniel Weksler (bateria) apre-
sentarão os grandes sucessos 
que marcaram a trajetória do 
NX Zero. “Além de Mim”, “Cedo 
ou Tarde”, “Onde Estiver” e 
“Razões e Emoções”, entre 
tantos outros hits, prometem 
emocionar os fãs. 

Serviço: Audio, Av. Francisco Mataraz-
zo, 694, Barra Funda. Domingo (10) às 18h. 
Ingressos: R$ 120 eR$ 60 (meia).

Divulgação

Divulgação
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Construir um bom 

relacionamento com 

o cliente tem sido 

um objetivo bastante 

almejado pelas empresas 

que se deparam com um 

mercado competitivo

Porém, entre o objetivo 
traçado e o resultado al-
cançado, normalmente 

há uma grande dificuldade 
em conseguir efetivamente 
bons índices de satisfação dos 
consumidores. Há uma gama 
de variáveis muito ampla a 
ser analisada para entender 
a difi culdade de suprir satisf-
atoriamente as necessidades 
dos clientes. 

Entre as reclamações mais 
comuns estão a falta de co-
municação dentro da empresa, 
funcionários despreparados, 
serviços mal executados, 
produtos que não correspon-
dem à expectativa, atrasos no 
prazo de entrega, além de uma 
série de outros fatores que 
certamente já passaram pela 
sua mente.

Entretanto, há muitos ex-
emplos de empresas que con-
seguem prover experiências 
bastante positivas e cativantes 
aos seus consumidores. Como 
elas conseguem? Não existe 
receita mágica, nem estratégia 
genial isolada que execute essa 
proeza. Existe sim, a adoção 
de ideais e valores que se 
estendem por toda empresa e 
que se estiverem bem enraiza-
dos vão guiar todas as ações, 
estratégias, operações e com-
portamentos. É o cultivo de 
uma cultura que se estabelece 
ao longo do tempo, esculpindo 
personalidade à organização.

A Azul Linhas Aéreas, por ex-
emplo, iniciou suas operações 
em 2008 e atende atualmente 
a maior malha aérea do país, 
tendo atingido recordes mun-
diais e conquistado alguns dos 
melhores índices do setor da 
aviação brasileira. A empresa 
sustenta-se em três pilares fun-

damentais: cultura, tecnologia 
e analytics. Chamados de tripu-
lantes, todos os colaboradores 
compartilham a proposta de 
excelência: “melhor emprego 
de nossas vidas” - e na sua 
atividade: “o melhor voo de 
cada voo”. 

Esse fundamento resulta 
no impressionante índice de 
satisfação interna de 87%. Tão 
forte quanto o pilar da cultura 
interna, o pilar da tecnologia 
bem dimensionada fornece o 
suporte à complexa operação 
de toda atividade, bem como a 
oferta de serviços diferencia-
dos ao cliente durante seu voo. 
E por fi m, o terceiro pilar, o 
analytics, é a medição de dados 
a partir do uso da estatística. 
Essa mensuração permite a 
gestão da experiência do cli-
ente, ou seja, é a “medição do 
encantamento”.

A colheita desse constante 
cultivo do ciclo virtuoso é o 
alcance de altos patamares de 
satisfação na experiência dos 
consumidores durante toda 
a jornada de interações do 
cliente com a empresa. Mas 
tamanha façanha jamais seria 
alcançada sem o investimento 
na valorização dos seus profi s-
sionais. Antes de encantar o 
mercado, é preciso encantar 
seu próprio pessoal. O re-
sultado: colaboradores mo-
tivados, satisfeitos, engajados 
que, como um efeito dominó, 
estarão muito empenhados 
para proporcionar aos clientes 
experiências muito agradáveis.

Para o cliente, o que conta 
no fi nal é a sensação gerada 
no consumo. O que se busca é 
imprimir em cada consumidor 
a surpresa, o encantamento 
por uma experiência que ex-
ceda as expectativas. E é esse 
sentimento que vai determinar 
como o cliente continuará a se 
relacionar com a organização.

E você? Já se encontra no 
melhor emprego da sua vida?

(*) - É professora do Núcleo
de Ciências Humanas da 

Universidade Positivo (UP). 

A busca pela experiência 
perfeita de consumo

Marilore Jaeger (*)

De acordo com Indicador 
Serasa Experian de Falências 
e Recuperações, em novembro 
foram requeridos 106 pedidos 
de recuperações judiciais, 
queda de 10,2% em relação a 
novembro de 2016. As micro e 
pequenas empresas lideraram 
os requerimentos de recupe-
ração judicial em novembro de 
2017, com 72 pedidos, seguidas 
pelas médias (20) e pelas gran-
des empresas (14).

No acumulado de janeiro a 
novembro, foram requeridos 
1302 pedidos de recuperações 
judiciais, queda de 24,2% em 
comparação ao registrado no 
mesmo período em 2016. As 
micro e pequenas empresas 
tiveram 777 pedidos, seguidas 
pelas médias (311) e pelas 
grandes empresas (194).

Na análise mensal, o indica-
dor verifi cou queda de 27,3% 
de requerimentos de falências 
em novembro em relação ao 
mesmo mês de 2016 (120 contra 
165). Na verifi cação mensal de 

novembro, as MPEs também 
fi caram na frente com 59 re-
querimentos, seguidas pelas 
médias empresas, com 35, e as 
grandes com 26.

De janeiro a novembro, foram 
realizados 1605 pedidos de 
falência em todo o país, queda 
de 6,6% em relação aos 1718 
requerimentos efetuados no 
mesmo período em 2016. Na 
comparação com janeiro a no-
vembro de 2015, o número de 
pedidos de falência subiu 3,87%. 

Dos 1605 requerimentos de 
falência efetuados nos onze 
meses de 2017, 845 foram de 
micro e pequenas empresas, 
372 médias e 388 de grandes. 
De acordo com os econo-
mistas da Serasa Experian, a 
consolidação da retomada do 
crescimento econômico aliada 
à queda dos juros e da infl ação 
estão reduzindo os pedidos de 
recuperações judiciais neste 
ano de 2017 após o recorde his-
tórico atingido no ano passado 
(Serasa Experian).

Julio Cesar da Costa (*)

Isso se deve, em grande par-
te, ao fato de que o LEGO é 
uma peça genérica, que pos-

sibilita construções que estão 
limitadas apenas à imaginação 
de quem a usa.

Em 1996, os professores 
Johan Roos, Bart Victor e Da-
vid Owens, além do executivo 
da Lego, Robert Rasmussen, 
desenvolveram a metodologia 
Lego Serious Play (LSP), que 
visa ampliar a criatividade e 
possibilitar uma nova forma de 
aprendizagem aos adultos. Uma 
ferramenta poderosa, capaz de 
elucidar a cultura empresarial, 
fazendo com que as peças e 
cenários sejam metáforas para 
a identidade organizacional 
de cada indivíduo dentro da 
empresa, realmente narrando 
a vivência.

Mas como funciona na práti-
ca? O método está baseado em 
quatro etapas que irão conduzir 
os participantes a uma jornada 
para resolução do problema.

1ª Etapa
A primeira etapa é a fase 

de implementar a pergunta. 
Nesse momento apresenta-se 
o problema, o desafi o não pode 

O Brasil é um dos países com 
o maior registro de mortes de 
ativistas dos direitos humanos. 
Até agosto, 58 defensores dos 
direitos humanos foram mor-
tos. Em todo o ano de 2016, 
foram 66 mortes. Os dados 
constam no relatório Ataques 
Letais mas Evitáveis: Assassi-
natos e Desaparecimentos For-
çados daqueles que Defendem 
os Direitos Humanos, divulgado 
pela Anistia Internacional.

A maioria dos casos regis-
trados entre janeiro e agosto 
de 2017 envolve indígenas, 
trabalhadores rurais e pessoas 
envolvidas com disputas de 
terra, território e luta pelo 
meio ambiente. De acordo 
com a entidade, os números 
colocam o Brasil como “um 
dos mais perigosos do mundo 
para defensores e defensoras 
de direitos humanos”. Brasil, 
Colômbia, Filipinas, Índia e 
Honduras aparecem no topo da 
lista, conforme a Anistia.

“No Brasil, quem defende 
o meio ambiente contra o 
desmatamento ilegal e quem 
reivindica acesso à terra para 

Gesonita Barbosa, a bra-
sileira de 35 anos presa na 
Itália pelo assassinato de seu 
ex-marido, Antonio Olivieri, 
50, havia dito a um amigo, 
por mensagem de texto, que 
a morte do esposo a tornaria 
“rica”. Por esse motivo, segun-
do a polícia, arquitetou com 
seu atual companheiro, Paolo 
Ginocchio, 45, um plano para 
assassinar Olivieri. 

“Barbosa é uma mulher ávida 
por dinheiro e que nutria um 
profundo rancor em relação ao 
marido. É uma pessoa privada 
de escrúpulos, pronta a tudo 
e vingativa”, diz a ordem de 
prisão assinada pela juíza de 
inquérito preliminar Franca 
Borzone.

A brasileira e Ginocchio 
foram presos ontem (5), acusa-
dos de homicídio agravado por 

As quatro etapas que conduzem 
o método Lego Serious Play

Quem acredita que o LEGO é um brinquedo destinado apenas às crianças está muito enganado. De uns 
tempos pra cá, a ferramenta tem sido usada para a resolução de problemas empresariais

ceira etapa, as histórias são 
contadas para todo o grupo. 
No processo, quando com-
partilham as histórias em voz 
alta, os próprios participantes 
começam a ter outros insights 
e incrementam a história no 
processo de narração. Por 
outro lado, as interações e 
questionamentos, também 
enriquecem o discurso e 
acrescentam novas ideias.

4ª Etapa
Para fi nalizar, a quarta etapa 

é uma refl exão sobre a nar-
rativa anterior. Como forma 
de internalizar e memorizar 
estimula-se a refl exão sobre o 
que foi ouvido, falado e com-
partilhado.

A jornada conduzida pelo 
método busca direcionar os 
participantes a refl etirem sobre 
a pergunta-problema a partir 
de um mindset voltado para a 
resolução. Dessa forma, a difi -
culdade é vista como um desafi o 
e não como problema. Para que 
o LSP funcione é indispensável 
que os participantes estejam 
confortáveis com essas quatro 
etapas básicas.

(*) - É co-fundador da Think Market
e facilitador do Lego Serious

Play no Brasil.

ter soluções óbvias ou mesmo 
resposta correta. Esse é o mo-
mento em que se coloca sobre 
a mesa a pergunta-problema. 
Para que a jornada aconteça de 
maneira orgânica, a descrição 
do desafi o precisa estar clara e 
ao mesmo tempo concisa.

2ª Etapa
A segunda etapa consiste 

em construir um modelo. Essa 
é a fase onde os participantes 
começam a se conectar consigo 
mesmo, vasculham na memória 
todo o backgroud de conheci-

mento e iniciam as conexões 
neurais para trazer soluções 
ao problema. A equipe faz isso 
por meio da construção de um 
modelo, usando as peças do 
LEGO. Essa é a fase de mani-
pular com as mãos e ativar a 
memória. O objetivo é construir 
uma história carregada de va-
lores e signifi cados. É durante 
esse processo que se constrói 
um ambiente de conhecimento.

3ª Etapa
Na sequência, é hora de 

compartilhar. Durante a ter-

R
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ro
du

çã
o

Brasil é um dos países mais perigosos 
para ativistas, diz Anistia Internacional

ranhão, assassinado em 2010.
Também são lembrados os 

casos de Clodiodi de Souza, 
indígena Guarani Kaiowa as-
sassinado em julho de 2016 no 
Mato Grosso do Sul; Mirella 
de Carlo, ativista transgênero 
assassinada em Belo Horizonte 
em 2017 ; e Edilson Silva San-
tos, manifestante morto pela 
polícia durante protesto em 
abril de 2014, no Rio de Janeiro.

Segundo a coordenadora de 
pesquisa e políticas da Anistia 
Internacional no Brasil, Renata 
Neder, a situação do país está 
relacionada ao “desmonte do 
Programa Nacional de Proteção 
a Defensores e a falta de inves-
tigação e responsabilização dos 
ataques e ameaças sofridos pe-
los defensores”, o que “coloca 
centenas de homens e mulheres 
em risco todos os anos”.

Ela defende que “é funda-
mental que o Estado brasileiro 
reconheça que se mobilizar para 
defender direitos também é um 
direito humano e que imple-
mente políticas concretas para 
garantir a proteção dos defenso-
res de direitos humanos” (ABr).

comunidades sem-terra enfren-
tam os poderosos interesses 
daqueles que exploram os 
recursos naturais e se opõem à 
reforma agrária”, diz o estudo, 
que aponta “uma tendência de 
piora contínua”. Citando levan-
tamentos da Pastoral da Terra, 
a Anistia Internacional diz que 
pelo menos 200 lideranças re-
ceberam ameaças em relação 
a confl itos de terra em 2016.

Entre os casos envolvendo 
brasileiros, a Anistia Interna-
cional cita os assassinatos de 

José Claudio e Maria do Espírito 
Santo em 2011, no Pará, devido 
a confl ito por terra e recursos 
naturais; o Massacre de Pau 
D’Arco (também no Pará), 
quando dez pessoas foram 
mortas em maio de 2017 e mais 
uma liderança morta em julho; 
o de Manoel Mattos, advogado 
assassinado em 2009, que de-
nunciava atuação de grupos de 
extermínio em Pernambuco e 
na Paraíba; o de Flaviano Pinto 
Neto, liderança da comunidade 
quilombola do Charco, no Ma-
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Gesonita Barbosa

‘Ficarei rica’, disse brasileira 
sobre marido morto na Itália

mando uma emboscada contra 
a vítima.

Ele desligou a energia da casa 
de Olivieri e fi cou aguardando 
ele aparecer para religar os 
disjuntores. Quando a vítima 
desceu as escadas, o assassino 
o atingiu com um golpe na ca-
beça e o matou.    Olivieri havia 
ameaçado a ex-esposa de morte 
várias vezes e tinha conseguido 
na Justiça a guarda de uma 
adolescente de 15 anos nasci-
da do relacionamento entre a 
brasileira e outro homem e de 
um menino de 10, fi lho do casal.

Gesonita e Olivieri estavam 
em vias de separação e, segun-
do as investigações, o objetivo 
da mulher com o assassinato 
era herdar os bens do marido: 
duas casas, uma garagem e uma 
considerável conta bancária 
(ANSA).

premeditação - Barbosa teria 
ordenado a ação, e seu com-
panheiro, executado. O crime 
ocorreu em 23 de novembro, em 
Sestri Levante, na província de 
Gênova, e Ginocchio foi fi lmado 
por câmeras de segurança ar-
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Boa parte das 967 emendas 
apresentadas à MP que modifi -
ca a reforma trabalhista tem o 
chamado trabalho intermitente 
como alvo. Deputados da oposi-
ção buscam revogar a novidade 
ou garantir mais direitos ao 
trabalhador nestes casos. O 
trabalho intermitente é aquele 
que pode ser realizado durante 
alguns dias e até horas dentro 
de um mês, sendo remunerado 
proporcionalmente. 

A MP busca garantir o par-
celamento das férias em três 
vezes, auxílio doença, salário 
maternidade e parte das ver-
bas rescisórias ao trabalhador 
de jornada intermitente, 
embora proíba o acesso ao 
seguro-desemprego. A me-
dida também determina que 
tanto o trabalho intermitente 
quanto a jornada parcial terão 
contribuição previdenciária 
proporcional do empregador. 
Ou seja, para garantir o bene-
fício de um salário mínimo ou 

mais, o trabalhador terá que 
cobrir a diferença.

O deputado João Daniel (PT-
SE) apresentou emenda para 
que o empregador garanta uma 
remuneração mensal equiva-
lente ao piso da categoria em 
questão ou o salário mínimo, 
independentemente do con-
trato. Ele afi rma, porém, que as 
forças políticas são mais fortes 
para deixar tudo como está ou 
até fl exibilizar mais a legislação.

Empresário, o deputado 
Alfredo Kaefer (PSL-PR) pre-
tende adicionar pontos novos 
à reforma como o que estabe-
lece que não incidam encargos 
trabalhistas sobre os prêmios 
de mérito e a participação nos 
lucros pagos ao trabalhador. Ele 
ainda quer mudar entendimen-
to da Justiça do Trabalho sobre 
quais cargos seriam de confi an-
ça dentro de uma empresa. A 
nova MP será analisada por 
comissão especial de deputados 
e senadores (Ag.Câmara).

Relatório sobre 
Simples recomenda 
aperfeiçoamento 
do sistema

Desde que foi lançado, há dez 
anos, o Simples Nacional facilitou 
a vida dos pequenos empresários 
contribuintes, removeu obstácu-
los, combateu a informalidade 
e ajudou a gerar 11 milhões de 
empregos formais. O sucesso do 
regime tributário, no entanto, 
não o livra da necessidade de evo-
lução. A conclusão é do relatório 
do senador José Pimentel (PT-
CE), aprovado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE).

O documento aponta suges-
tões para melhorias do sistema. O 
parlamentar alega que o Simples 
já superou há muito sua fase 
experimental e deve assumir 
caráter de política permanente 
de Estado. Deve ser posicionado 
no mesmo patamar dos Regimes 
do Lucro Presumido e do Lucro 
Real, como uma regra, e não 
como uma exceção ou um be-
nefício fi scal.

José Pimentel defendeu a 
aprovação do projeto, em trami-
tação na Câmara, que promove 
alterações nas regras do sistema. 
A proposta estende, por exem-
plo, o acesso a programas de 
incentivo à exportação para as 
micro e às pequenas empresas. 
Além disso, reajusta as faixas de 
faturamento do Simples Nacional 
pela variação do IPCA. “Isso vai 
conferir a necessária proteção 
contra os efeitos nocivos da infl a-
ção. Embora estejamos com uma 
infl ação ofi cial baixa, o acúmulo 
desses percentuais ao longo dos 
anos acaba representando uma 
forma ilegítima de elevação da 
carga tributária”, explicou (Ag.
Senado).

Quase mil emendas propõem 
mudanças na reforma trabalhista

Caiu o número
de recuperações judiciais

Em discurso que antecedeu o almoço ofere-
cido ao presidente da Bolívia, Evo Morales, o 
presidente Temer fez ontem (5) uma defesa 
da reforma da Previdência. Segundo Temer, 
há um “terrorismo inadequado” em relação às 
informações que circulam a respeito das regras 
propostas na reforma.

Segundo Temer, o ponto central da reforma 
da Previdência é estabelecer a idade mínima de 
aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos 
para mulheres, mas é preciso esclarecer que essa 
idade será cumprida somente daqui a 20 anos, 
garantindo um longo período de transição. “Ou 
seja, começa hoje com 55 anos [para homens e 

53 para mulheres] e a cada dois anos aumenta 
um ano, portanto, uma transição extremamen-
te suave para não agredir eventuais desejos e 
direitos de brasileiros”, disse.

De acordo com o presidente, muitas vezes 
espalha-se um “terrorismo inadequado” a res-
peito das regras da reforma. E exemplifi cou 
dizendo que aqueles que já adquiriram o direito 
à aposentadoria não precisam apressar-se para 
requerê-la. “Digo isso porque de vez em quando 
espalham: ‘vão tomar sua aposentadoria’. É um 
terrorismo inadequado”. Temer disse ainda que 
a essência da reforma é “combater privilégios” 
(ABr).

Há “terrorismo” sobre informações da Previdência



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Página 10 São Paulo, quarta-feira, 06 de dezembro de 2017

Distrito São Miguel Paulista
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: ALEXANDRE DE FREITAS PAIVA,

ROSECLAIR 
CORREIA DA SILVA,

O pretendente: CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA LUNA,
gilante, nascido em Lagoa do Ouro, PE, no dia (03/11/1983), residente e domiciliado 

A pretendente: CAMILA MAIA RIBEIRO,

O pretendente: RENAN TEOFILO LEANDRO,

A pretendente: THAIS DA SILVA PONTES,

O pretendente: DENER FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS,

dos Santos. A pretendente: LARISSA YASMIN DE SOUZA,

O pretendente: FILIPE SALESE,

ERIKA SILVA 
BAGESTERO,

O pretendente: SEBASTIÃO INACIO DE SOUZA NETO,

A pretendente: JOYCE DA SILVA SANTOS,

O pretendente: MARCELO SOUZA DE FARIAS,

pretendente: MARIA SILVIA ALVES LIMA DA SILVA,

O pretendente: FELIPE CLAUDINO DE ARAUJO,

tendente: LETICIA LINE FANTACINI,

O pretendente: JESUS JOSÉ DE ALMEIDA,

CECILIA PERICO DE ALMEIDA,

O pretendente: RICARDO QUINTILIANO,

SAMARA DA SILVA DIAS,

O pretendente: JORGE ALVES CORREIA FILHO,

CLE-
ONICE AUGUSTA DO NASCIMENTO,

O pretendente: DIVALDO ROSA,

VANUZA DA SILVA PINHEIRO,

O pretendente: RODRIGO SANTA ROSA MARTINEZ,

LETICIA DE ANDRADE SILVA,

O pretendente: CICERO ROBSON DE LIMA RAMOS,

JULIANA ALVES SANTANA,

O pretendente: ANYANWU ONYEKWERE CHARLES,

dente: MÔNICA CRISTINA COSTA SANTOS,

O pretendente: GUILHERME DE OLIVEIRA,

BRENA CAROLINE DA 
SILVA SANTOS,

dos Santos e de Katia Pereira da Silva dos Santos.

O pretendente: JOSIMAR DA SILVA VIEIRA,

GABRIELLE FRANCHI KODAIRA DA COSTA,

O pretendente: MATHEUS HENRIQUE CORREA SANTOS,

Correa dos Santos. A pretendente: THAIS CRISTINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, 

O pretendente: GEORGE WASHINGTON ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 

pretendente: CARLA CRISTIANE BÊGO,

O pretendente: GILVAN FERREIRA DA SILVA,

A pretendente: TANIA MOREIRA DA COSTA,

O pretendente: ÉRICKSON DIAS BRAZ,

CAROLINE APARECIDA CAPRIOLI,

O pretendente: JHONATTAN MELO DE ALMEIDA,

RENATA OLIVEIRA 
RIOS,

O pretendente: EDIVALDO ARLINDO DA SILVA,

MARIA VIVIANI LOPES DA COSTA,

O pretendente: ERIK HENRIQUE MOREIRA TORQUATO,

FERNANDA EVELLI DE OLIVEIRA, estado civil 

Leidinalva Almeida de Oliveira.

O pretendente: JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA,

VERA LUCIA TOBIAS DOS SANTOS,

O pretendente: MURILO DA SILVA LIMA,

BRUNA 
MARINHO BIANCALANA,

O pretendente: JONATHAN JUAN DOS SANTOS ASSIS,

Santos. A pretendente: INGRID THAMIRES LOPES PEREIRA,

O pretendente: DAVI SANDANIEL,

dente: ALBENICE PEREIRA DA SILVA,

O pretendente: DANILO MARQUES GONÇALVES SOARES,

GA-
BRIELA DOS SANTOS PEREIRA,

O pretendente: ANTONIO GERALDO FERREIRA DA SILVA FILHO,

CICERA DA SILVA SANTOS, 

tos.

O pretendente: RODRIGO FERRARI,

LILIAN 
LANCIONI,

O pretendente: JOSUE DE MENEZES SANTOS,

pretendente: DANIELE LOPES DE SOUZA,

O pretendente: MOACI DIAS SILVA,

ERISVÂNIA LAZARO FERREIRA, 

O pretendente: ANDRE LUIZ DE ANDRADE,

A pretendente: NILZA PEREIRA DA SILVA,

O pretendente: RAFAEL DINIZ DIAS,

RAQUEL 
DOS SANTOS SILVA,

O pretendente: DAMIÃO DOUGLAS ALVES DOS SANTOS,

A pretendente: JOSIVANIA CAETANO DA SILVA ROCHA,

O pretendente: ULISSES SANTANA GARCIA,

pretendente: ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS,

dos Santos.

O pretendente: JEFERSON BARBOSA DO NASCIMENTO,

Lorudes de Abreu. A pretendente: MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS,

O pretendente: VINICIUS SOUZA OLIVEIRA,

pretendente: JÉSSICA DOS SANTOS PEREIRA,

Santos.

O pretendente: RAPHAEL VIEIRA GOMES,

pretendente: KELLY CRISTINA NASCIMENTO SILVA,

Canuto Silva.

O pretendente: DANILO TORRES DA COSTA,

da Costa. A pretendente: JENNIFER DE LIMA BRITO,

O pretendente: VINICIUS AUGUSTO DE BORBA NOVAIS,

Barberino. A pretendente: DEBORA DA SILVA CARVALHO,

Silva Carvalho.

O pretendente: JOSUÉ RUFINO DOS SANTOS FILHO,
vendedor, nascido em Palmares, PE, no dia (01/05/1973), residente e domiciliado em 

pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS,

O pretendente: BRUNO DE JESUS PERES,

A pretendente: KELLY DE CARVALHO AUGUSTO,

Augusto.

O pretendente: JOSE EDUARDO CORREA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 

KELLY CRISTINE OLIVEIRA,

Oliveira.

O pretendente: ANDRE SANTOS SILVA,

BIANCA 
SUELLEN DO CARMO PAULA, 

Paula e de Lucineia do Carmo.

O pretendente: ERINALDO SOUSA SILVA,

JOSIANA NUNES DE CARVALHO,

O pretendente: JOSE CLAUDIO FARIAS,

MARIA DE 
LOURDES DE SOUZA LIMA,

O pretendente: MARLON MACIEL DE SOUZA, 

pretendente: GLAUCE HELENA DE SOUZA COSTA,

da Costa. 

33º Subdistrito - Alto da Mooca
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: ALDEMIR RIBEIRO DA SILVA,
neste Subdistrito, 

 
RACHEL BARCOT PADILHA,

O pretendente: EIJI MOREIRA YAMAMOTO,

tendente: THAYANE SALIM BEZERRA,

O pretendente: THIAGO ARMANDO SPINA,

CAMILA SCHMIDT, estado civil solteira, 

O pretendente: CÉSAR SPINA DONADIO,

PRISCILLA TRIVELATO CARDOSO,

O pretendente: RAFAEL BERTOLLI PARRA,

A pretendente: ÉRICA JOBE SATCUN,

O pretendente: CLAYTON ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, 

SANDRA GUERINO ROBLES, estado 

O pretendente: MAURICIO LEOPOLDO,

LUCIENE SIQUEIRA BIBIANO,

O pretendente: BRUNO RODRIGUES DO AMARAL,

do Amaral. A pretendente: MONIQUE MIRANDA DE ANDRADE, estado civil solteira, 

O pretendente: NUNO DE SOUSA RIBEIRO,

MARIA DA CONCEIÇÃO BOTELHO GALVÃO, 

O pretendente: LUIZ PAULO SANTOS DE SOUZA,

CAMILA 
PINHEIRO PERDÃO,

1ª VRP – Capital. 
 

 
herdeiros e/ou sucessores, que Gildo de Freitas e Noeme de Freitas ação de 
USUCAPIÃO

 Guaianases  15.203.0022 1, alegando 

 

3ª VC – São Miguel Paulista.  
91.2017.8.26.0005  

VALERIA SOARES DE MENEZES 5, CPF 263.775.108 88, 
ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Paulista 

- Região Administrativa Leste
, estabelecida em 

0016108

 

expeça

e passado 
 

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. 1ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DE FERRAZ DE VASCCONCELOS 
COMARCA DA CAPITAL/SP. Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos 
executados MAURICIO PAULO (CPF 859.882.948-04) bem como seu cônjuge se casado for e 
demais interessados, que expedido na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Processo de 
nº 0004400-52.2012.8.26.0191, em trâmite perante a 1ª Varal Cível do Fórum de Ferraz de 
Vasconcelos Comarca da Capital/SP requerida por AEROCRED ASSESSORIA E COBRANÇA 
LTDA (CNPJ 10.374.955/0001-62). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que 
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN 
LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO BEM: 
Veículo marca GM/Monza, SL/EFI, na cor preta, 2.0, placas CVI1818, RENAVAM 00611847990, 
ANO 1993/1933, Chassi, PBGJK69RPPB064006. Estado geral do veículo: razoável. O executado 
informou que o veículo está com o motor de arranque avariado, necessitando de reparos; 
aparência externa é razoável , pintura queimada e pequenas avarias, inclusive avarias nos para-
choques. 2. AVALIAÇÃO: R$ 5.800,00 (maio/2017 - Conf. Fls. 128 dos Autos). 3. DÉBITO 
EXEQUENDO: R$ 4.640,80 (abril/2012). 4. VISITAÇÃO - Rua José dos Passos Chaves dos 
Santos, 27, Jardim Helena no Bairro de Ferraz de Vasconcelos/SP, CEP 08544-290. Em caso de 
recusa do fiel depositário Mauricio Paulo (RG 9.841.110-X), (a) interessado (a) deverá comunicar 
o MM. Juízo do processo em epígrafe, que adotará as sanções cabíveis. 5. DATAS DOS LEILÕES 
- 1º Leilão começa em 12/12/2017, às 11h00min, e termina em 15/12/2017, às 11h00min e; 
2º Leilão começa em 15/12/2017, às 11h01min, e termina em 23/01/2018, às 11h00min. 
6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance 
mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no 
escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital 
SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br. Ficam os 
executados, MAURICIO PAULO, seu cônjuge se casado for e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada no dia 03/05/2017. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de 
julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 
13 de outubro de 2017. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012965-32.2013. 8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Jair de Souza, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cromadora Universal Indústria E Comércio De Metais Ltda.-
EPP, CNPJ 54.967.856/0001-60, Rua Manuel do Couto Reis, 69, Jardim Ibitirama, CEP 03153-080,
- SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com
Cobrança, movida por Edison Mendes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, da penhora
realizada sobre o bem a seguir descrito, bem como do prazo para impugnação que é de 15 dias,
contados a partir do prazo de edital. Bem penhorado: casa A, composta de dois pavimentos, sob nº
13 da Rua Ipoméias, localizada no empreendimento denominado “Condomínio Residencial
Ipoméias”, no 26º Subdistrito-Vila Prudente, com a área privativa coberta edificada de 122,000m², a
área comum descoberta de 43,120m² e uma área real total de 165,120m², possui, também, um
terreno exclusivo de 70,000m², ocupado pela projeção da edificação, um terreno comum de
43,120m², um terreno total de 113,120m², correspondendo-lhe a fração ideal no solo e nas outras
partes comuns de 37,0740%, e possuindo o direito ao uso de um abrigo de auto, para
estacionamento de 1 veículo de passeio, localizada em área comum. O terreno que também faz
frente para a Rua Tujupi, constituído de parte dos lotes 10 e 11 da quadra 03 da Vila Bela, no qual
está construído o referido empreendimento, encerra a área de 289,12m², do qual foi nomeado
depositário, a representante da Cromadora Universal Indústria e Comércio de Metais Ltda. - EPP, a
Sra. Raimunda Candida De Faria, CPF nº 097.335.198-55, RG nº 8371201. A depositaria não pode
abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências
do descumprimento das obrigações inerentes. Estando o executado em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a expedição do presente edital. Será o presente edital, por extrato, publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 15/09/2017.                       (06 e 07) E
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

OLIMPIO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista SGQ, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/047.FLS.092V-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (31/01/1989), 
residente e domiciliado Rua Francisco da Cunha, 57, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Barros da Silva e de Teresinha Pereira da Silva. QUEILA JEIÉLLI 
FERNANDES DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Itaquaque-
cetuba, neste Estado (CN:LV.A/026.FLS.208V-ITAQUAQUECETUBA/SP), Itaquaquecetuba, 
SP no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (10/09/1984), residente 
e domiciliada Avenida dos Agapantos, 108, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dativo Lopes do Carmo e de Sineí Fernandes do Carmo.

ROBSON SOARES, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e setenta e oito (01/09/1978), 
residente e domiciliado Rua Fascinação, 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Elza Soares de Lima. ADRIANA ALVES CAVALCANTE, estado 
civil divorciada, profi ssão atendente de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta (21/08/1980), residente 
e domiciliada Rua Fascinação, 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Cavalcante Calado e de Edileusa Pereira Alves.

MÁRCIO PEREIRA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão operador de má-
quinas, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de agosto de mil novecentos e oitenta e um (27/08/1981), residente e domiciliado Rua Lagoa 
Tai Grande, 219, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira do Nascimento e de 
Maria de Lourdes Lopes do Nascimento. PRISCILA ROCHA CUNHA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/212.
FLS.014V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e seis (03/01/1986), residente e domiciliada Rua Lagoa Tai Grande, 219, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Francisco da Cunha e de Zelinda da Rocha.

FÁBIO COSTA JULIÃO, estado civil divorciado, profi ssão professor universitário, nascido 
em São Bernardo do Campo, neste Estado (CC:LV.B/093.FLS.005-TATUAPÉ/SP), São 
Bernardo do Campo, SP no dia sete de junho de mil novecentos e oitenta (07/06/1980), 
residente e domiciliado Rua Imbaçal, 494, bloco 02, apartamento 25, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Julião Neto e de Josefa Bernadete 
Costa Julião. DÉBORA FIGUEIREDO SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnico de 
laboratório, nascida em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/160.FLS.198 OSASCO/SP), Osas-
co, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e oitenta e seis (15/04/1986), residente e 
domiciliada Rua Imbaçal, 494, bloco 2, apartamento 25, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Tadeu Silva e de Geny de Almeida Figueiredo Silva.

MURILO JOSÉ DE MOURA NETO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e dois (26/02/1982), residente e domiciliado Rua Francisco Bollini, 96, bloco 
C, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Batista de Oliveira Ferraz e de Nilta Maria de Moura Ferraz. VANESSA 
SILVANA TEIXEIRA, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e seis 
(22/07/1986), residente e domiciliada Rua Domenico Guglielmino, 207, casa 01, Parque 
São Francisco, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de 
Antonio Silvano Teixeira e de Aparecida Teixeira. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

JOSÉ DIAS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, profi ssão garçom, nascido em Belo Campo, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/045.FLS.161V-BELO CAMPO/BA), Belo Campo, BA no dia trinta de 
setembro de mil novecentos e setenta e nove (30/09/1979), residente e domiciliado Rua Armando 
Mattar, 70, Vila das Mercês, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Dias dos Santos e de 
Antonia Santos Silva. DAYSI KELLY ARRUDA NOGUEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
coordenadora, nascida em Jaguaribe, Estado do Ceará (CN:LV.A/015.FLS.243-JAGUARIBE/
CE), Jaguaribe, CE no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (12/02/1991), 
residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 651, bloco A, apartamento 51, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Lima Nogueira e de Elineuda Maria Arruda Nogueira.

ALLAN INACIO AMORIM, estado civil divorciado, profi ssão professor de educação física, 
nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CC:LV.B/324.FLS.210-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e três (12/06/1983), residente e 
domiciliado Rua Inhambú, 973, bloco A, apartamento 202, Vila Uberabinha, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Wagner Inacio Amorim e de Rosemary da Silva Amorim. BIANCA 
DE MELO ALBUQUERQUE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.149 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (05/02/1996), residente e domiciliada Rua 
Erva Galega, 163, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton 
Lins de Albuquerque Filho e de Rozene da Conceição Melo de Albuquerque.

SANDRO AUGUSTO MOREIRA ANDRÉ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de pro-
dução, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/233.FLS.165 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e cinco (22/05/1995), residente e 
domiciliado Rua Cana de Açúcar, 248, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jacy Vitor André e de Simone Trignani Moreira Martins. THAIS MIDORI SOARES 
MARUMO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/117.FLS.127-2° SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ-UTINGA/SP), Santo André, 
SP no dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (05/08/1995), residente e 
domiciliada Rua Cana de Açúcar, 248, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Johnny Marumo e de Terezinha de Lourdes Soares.

EDUARDO DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/070.FLS.182-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de novembro de mil novecentos e setenta e nove (10/11/1979), residente e do-
miciliado Rua Agrimensor Sugaya, 551, bloco A, apartamento 92, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antônio de Campos e de Regina Stela de Souza. LETÍCIA ALVES 
DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.219V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta (14/07/1980), residente 
e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 551, bloco A, apartamento 92, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Lins de Araujo e de Maria Doloroza Alves de Araujo.

ANDERSON ARAUJO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em Sub-
distrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.033-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (29/09/1989), residente e 
domiciliado Rua Cariri Velho, 76, casa 09, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Adelson Batista e de Claudete Araujo Batista. GABRIELA ALVES SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Santos, neste Estado (CN:LV.A/186.FLS.192-
-SÃO VICENTE/SP), Santos, SP no dia quinze de outubro de mil novecentos e oitenta e 
oito (15/10/1988), residente e domiciliada Rua Cariri Velho, 76, casa 09, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Santo Bispo dos Santos e de Josefa Alves da Silva.

MARCELO PIMENTEL DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em enfermagem, 
nascido em Icoaraci, Município de Belém, Estado do Pará (CN:LV.A/013.FLS.211V-4º OFÍCIO 
DE BELÉM/PA), Belém, PA no dia nove de setembro de mil novecentos e setenta e nove 
(09/09/1979), residente e domiciliado Rua Giúlio Ferro, 148, apartamento 34-B, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Mauricio Medeiros 
de Melo e de Evanete Pimentel de Melo. CLAUDINETE PAES DE SANTANA, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Raimundo Nonato, Estado do Piauí (CN:LV.A/090.
FLS.189 SÃO RAIMUNDO NONATO/PI), São Raimundo Nonato, PI no dia vinte e três de 
dezembro de mil novecentos e setenta e oito (23/12/1978), residente e domiciliada Rua Giúlio 
Ferro, 148, apartamento 34-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio de Santana Castro e de Odete Paes de Castro.

RENATO DOS SANTOS NUNES, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e seis de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (26/12/1986), residente e domiciliado Rua 
Tupinambás, 289, casa 02, Vila Romana, Poá, neste Estado, Poá, SP, fi lho de João 
Batista Nunes e de Pedralina Pereira dos Santos Nunes. LAIS SANTOS SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e dois (15/03/1992), residente 
e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 219, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Nilson Oliveira Silva e de Ildelice dos Santos Queiroz. Cópia Enviada pelo 
Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Poá, neste Estado.

JOSÉ EDUARDO SILVA ROSA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de radiologia, 
nascido em Valença, Estado da Bahia (CN:LV.A/135.FLS.247V VALENÇA/BA), Valença, 
BA no dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta e sete (23/05/1987), residente 
e domiciliado Rua Senador Georgino Avelino, 417, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Emanoel Negrão Rosa e de Débora Silva. FABIANA FLAVIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/023.
FLS.207 ITAQUAQUECETUBA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de 
mil novecentos e oitenta e três (25/09/1983), residente e domiciliada Rua Agrimensor 
Sugaya, 551, bloco I, apartamento 32, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Osmar Flavio da Silva e de Maria Nazare da Silva.

HERYKSON MANOEL JACOB, estado civil solteiro, profi ssão infestador, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-288,FLS.045-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de setembro de mil novecentos e noventa e sete (09/09/1997), residente e domiciliado 
Rua Miguel Langone, 64, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Jacob e de 
Eliane Manoel Jacob. STEPHANNI MARTINS SILVA, estado civil solteira, profi ssão opera-
dora de telemarketing, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-231,FLS.262 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (13/08/1995), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, 844, A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Moura da Silva e de Marta Marciene Valentim Martins.

LUIS ROBERTO PORTELA CANDIDO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/239.FLS.041 PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa e dois (08/11/1992), 
residente e domiciliado Rua Cinco, 1264, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Candido e de Maria Luiza Ferreira Portela. 
RAFAELA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
Suzano, neste Estado (CN:LV.A/061.FLS.295-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Suzano, 
SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e três (12/01/1993), residente 
e domiciliada Rua Cinco, 1264, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Itamar Pereira da Silva e de Salma Cardoso da Silva.

EVERTON DEYVID LIMA TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em eletrici-
dade, nascido em Espinosa, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 47,FLS.105-ESPINOSA/
MG), Espinosa, MG no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa e um 
(24/04/1991), residente e domiciliado Rua Cecília Porto, 246, bloco A, apartamento 52, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evangelista 
Alves Teixeira e de Cleuza José Lima. BIANCA EMANUELI KERNCHEN DIAS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/237.FLS.060-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (07/11/1995), residente e domiciliada Rua Cecília Porto, 246, bloco A, apartamento 
52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olicio 
Roberto Dias e de Juliana Secco dos Santos Kernchen.

CLEITON FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/059.FLS.265-ABREU E LIMA/PE), 
Recife, PE no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e oitenta e sete (27/04/1987), 
residente e domiciliado Avenida Caititu, 2234, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Janice Ferreira da Silva. JANAINA DE CARVALHO 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/329.FLS.049-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis 
de novembro de mil novecentos e noventa e dois (06/11/1992), residente e domiciliada 
Avenida Caititu, 2234, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose da Silva Santos e de Raimunda Souza de Carvalho.

JEFFERSON ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/067.FLS.054-MOGI DAS CRUZES/
SP), Mogi das Cruzes, SP no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(03/12/1989), residente e domiciliado Rua Gino Baldo, 26, bloco C, apartamento 12, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter de 
Oliveira Santos e de Telma Maria Santos Andrade. PATRICIA MELISSA SOARES DAN-
TAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/086.
FLS.028-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e 
noventa (11/07/1990), residente e domiciliada Rua Dona Maria de Camargo, 836, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de André Luis Dantas e de Patricia Soares Rodrigues Mação.

RICARDO DE ARAUJO RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão funcionário 
público, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de setembro de 
mil novecentos e setenta e nove (30/09/1979), residente e domiciliado Rua Quipapá, 
133, Parque Paulistano, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Sergio Rodrigues e 
de Antonieta de Araujo Rodrigues. ELAINE CRISTINA LEONCIO, estado civil solteira, 
profi ssão técnica em enfermagem, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV-
-A 68,FLS.281-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (30/01/1985), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 
1540, bloco A, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nilton Leoncio e de Josefa Silva.

JOSÉ FRANCISCO VIEIRA JÚNIOR, estado civil divorciado, profi ssão eletrotécnico, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CC:LV.B/212.FLS.080-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e sessenta e nove (03/03/1969), 
residente e domiciliado Rua Indaiá Grande, 35, bloco A, apartamento 74, Fazenda 
Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco Vieira e de Maria 
Rita Vieira. ALESSANDRA PISANI MACIEL, estado civil viúva, profi ssão empresária, 
nascida em São Paulo - Capital (CC:LV.B/006.FLS.184-JABAQUARA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de agosto de mil novecentos e setenta e dois (12/08/1972), residente e 
domiciliada Rua Indaiá Grande, 35, bloco A, apartamento 74, Fazenda Aricanduva, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Eduardo Pisani e de Rita Cassia Andrade Pisani.

MAURICIO FRANKLIN TREJO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-183,FLS.287 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e três (26/05/1993), residente e domi-
ciliado Rua Arte do Sol, 559, casa 03, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Teofi lo Camilo de Araujo e de Darlene Trejo da Silva. JANISA 
LAVINE MACÁRIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em 
Esplanada, Estado da Bahia (CN:LV-A-61,FLS.98 ESPLANADA/BA), Esplanada, BA no 
dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (08/02/1999), residente e domi-
ciliada Rua Arte do Sol, 559, casa 03, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Souza dos Santos e de Edvania Macário dos Santos.

DEMETRIUS RODOLFO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em enfermagem, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-78,FLS.88-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (03/10/1984), residente e domiciliado 
Rua Adelina Patti, 04, casa 02, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge 
Aparecido Pereira e de Edna Donizete Chagas Pereira. ANGELI DOS SANTOS SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em Subdistrito Santo 
Amaro, nesta Capital (CN:LV-A 310,FLS.189-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (16/09/1987), residente e 
domiciliada Rua Igarapé, 258, Jardim Santa Júlia, Itapecerica da Serra, neste Estado, 
Itapecerica da Serra, SP, fi lha de Pedro Gomes da Silva e de Marinalva dos Santos Silva.

LEONARDO CALFA RAIMUNDO, estado civil solteiro, profi ssão instalador, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/189.FLS.209-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e oitenta e oito (14/03/1988), 
residente e domiciliado Rua Dia Branco, 01, casa 02, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Aleprandi Raimundo e de Roseli San-
tana Calfa Raimundo. GRAZIELE MICAELI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/117.FLS.172 ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa 
e três (10/12/1993), residente e domiciliada Rua Dia Branco, 01, casa 02, Conjunto Ha-
bitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Neomisia Maria da Silva.

AYRCK VINÍCIUS LINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão líder de recebimento, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/271.FLS.040V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (14/02/1997), residente e 
domiciliado Rua Domênico Allegri, 276, bloco A, apartamento 12, Cidade Tiradentes, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Bispo de Souza e de Cátia Cilene Lino. ELLEN 
RAISSA LEITE FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão cartazista, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-245,FLS.41V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de julho de mil novecentos e noventa e cinco (16/07/1995), residente e domiciliada Rua 
Itaicaba, 47, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson José dos Santos 
Ferreira e de Veronica Leite da Silva.

WARLL VAGNO DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Jeremoabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/067.FLS.018 JEREMOABO/BA), Jeremoabo, 
BA no dia quatorze de março de mil novecentos e setenta e seis (14/03/1976), residente 
e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1591, bloco A, apartamento 43, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio de Souza e de Ivonete Pereira da Silva 
Souza. GISELE LIMA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão porteiro, nascida em 
Diadema, neste Estado (CN:LV.A/078.FLS.223-DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia quinze 
de outubro de mil novecentos e oitenta e três (15/10/1983), residente e domiciliada Rua 
Professor Hasegawa, 1591, bloco A, apartamento 43, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Leonardo Custódio de Souza e de Elenita Alves de Lima.

CLAUDIO CESAR MENEZES VIEIRA, estado civil viúvo, profi ssão técnico em Raio X, 
nascido em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no dia vinte e 
quatro de maio de mil novecentos e oitenta e dois (24/05/1982), residente e domiciliado 
Rua Antônio Maria Bessa, 201, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Claudio Cesar Lopes Vieira e de Josélia Menezes Vieira. CLAUDIA DE JESUS 
GOUVEIA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital (CN:LV.A/010.FLS.277 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
dezembro de mil novecentos e setenta e sete (14/12/1977), residente e domiciliada Rua 
Antônio Maria Bessa, 201, 06, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Quirino 
Manoel Gomes de Gouveia e de Helizabete Maria de Jesus Gouveia.

GABRIEL PEREIRA BARRETO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de suporte, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/104.FLS.268 2°SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/
SP), Santo André, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e quatro (05/04/1994), 
residente e domiciliado Rua Lauro Zanco, 256, Chácara Alvorada, Mogi Guaçu, neste Estado, 
Mogi Guaçu, SP, fi lho de Edivaldo de Souza Barreto e de Helena Célia Pereira Barreto. 
ANA CAROLINE GOMES PRIMO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.091 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (27/02/1995), residente e 
domiciliada Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 401, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Silvio Humberto Primo e de Edileusa Gomes Primo.

ISAAC DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e 
setenta e três (15/11/1973), residente e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, 589, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria da Conceição. SIMONE OLIVEIRA 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Coaraci, Estado da Bahia, 
Coaraci, BA no dia dezoito de novembro de mil novecentos e setenta e um (18/11/1971), 
residente e domiciliada Rua Malmequer-do-campo, 589, Gleba do Pêssego, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Oliveira dos Santos e de Maria do Amparo Batista dos Santos.

RICARDO JOAQUIM DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, (CN:LV.A/170,FLS.053 SUBDISTRITO IPIRANGA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e três (05/05/1993), 
residente e domiciliado Rua Adriano Augusto Montorio, 60, A, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Alves de Sousa e de Elaine Joaquim. ALINE DOS SAN-
TOS VICENTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Jaraguá, nesta Capital, 
(CN:LV.A/038,FLS.030-JARAGUÁ/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de dezembro 
de mil novecentos e noventa e um (31/12/1991), residente e domiciliada Rua Adriano 
Augusto Montorio, 60, A, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Luiz 
Vicente e de Maria Gorete dos Santos Vicente.

EVERTON FERREIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em neste Distrito 
(CN:LV-A-60,FLS.61V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro 
de mil novecentos e oitenta e um (23/11/1981), residente e domiciliado Rua Itanagra, 
48, casa 03, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemilda Ferreira Lima. 
RAFAELA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-217,FLS.222V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e noventa e quatro (01/06/1994), residente e domiciliada Rua Panambi, 44, 
casa 01, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sueli da Silva.

FABRÍCIO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão especialista de manutenção 
e equipamentos médicos, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (17/02/1983), residente e domiciliado 
Rua Flor das Almas, 373, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gercino 
Manoel de Oliveira e de Maria Jose de Oliveira. AMANDA PAULINE MUNIZ PINTO, 
estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em Guanambi, Estado da Bahia, 
(CN:LV.A/052,FLS.035-GUANAMBI/BA), Guanambi, BA no dia quatro de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (04/01/1985), residente e domiciliada Rua Flor das Almas, 
373, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joselito Pinto Silva e de Lucília 
Leão Muniz Pinto.

RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
eletrônico, nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte de 
julho de mil novecentos e setenta e dois (20/07/1972), residente e domiciliado Rua Frei 
Manuel Santa Rita, 10, Conjunto Residencial Prestes Maia, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de José Francisco dos Santos e de Aurita Neiva dos Santos. DAMARIS BARBOSA 
BARSOTTI, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Igaporã, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/43,FLS.47V-TATUAPÉ-SP), Igaporã, BA no dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e oitenta (25/05/1980), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 
1535, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Geraldo Barsotti e de Maria Dalva Barbosa Barsotti.

JUAN SILVA BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em neste Distrito 
(CN:LV.A/171.FLS.038-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de novembro de mil 
novecentos e noventa e dois (06/11/1992), residente e domiciliado Rua Professor Brito 
Machado, 500, torre 03, apartamento 11, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo 
Modesto Barboza e de Maria de Lourdes Bezerra Da Silva Barboza. PRISCILA SANTANA 
PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Subdistrito Pari, nesta 
Capital (CN:LV.A/030.FLS.584 PARI/SP), São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (02/11/1984), residente e domiciliada Rua Professor Brito 
Machado, 500, torre 03, apartamento 11, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Edmilson Pereira e de Maria Aparecida Ferreira Santana Pereira.

CICERO THIAGO ROSA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Bebedouro, Município de Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV-A 33,FLS.80V-BEBEDOURO/
AL), Maceió, AL no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(25/02/1986), residente e domiciliado Rua Edmundo Abreu, 345, Jardim Helian, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes Rosa e Silva Santos. CRISTIANE DE 
OLIVEIRA MACHADO, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia dezenove de julho de mil novecentos e setenta e três 
(19/07/1973), residente e domiciliada Rua Conde de Avilez, 301, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Afonso Pedro Machado e de Maria Conceição Souza 
de Oliveira Machado.

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, (CN:LV.A/095,FLS.076-SUBDISTRITO 
BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e 
nove (20/04/1989), residente e domiciliado Rua Benedito Coelho Neto, 353, casa 02, Ita-
quera, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rita de Cassia da Silva da Costa. SAMARA 
OLIVEIRA DA SILVA BALBINO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pau 
dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, (CN:LV.A/068,FLS.134-SÃO MIGUEL/RN), 
Pau dos Ferros, RN no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa e cinco 
(22/10/1995), residente e domiciliada Rua Lamaçais, 79, casa 5, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Barroso Balbino e de Franciene Oliveira da Silva.

MAURICIO RODRIGUES SANTOS CRUZ FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/244.FLS.137-
-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e 
noventa e três (22/06/1993), residente e domiciliado Rua Jacques Danon, 127, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Rodrigues Santos Cruz e de Tânia 
Mara Fernandes Santos Cruz. CARUSE FEITOSA RODRIGUES TEIXEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/115.FLS.168-ALTO 
DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa 
e três (03/11/1993), residente e domiciliada Rua Jacques Danon, 127, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Riselmar Rodrigues Teixeira e de Maria Elieusa 
Feitosa Arrais Teixeira.

FELIPE PRATA RODRIGUES PEDRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/118.FLS.144V-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e três (03/12/1993), 
residente e domiciliado Rua Nicolau Campanella, 07, casa 02, Vila Verde, São Paulo, SP, 
fi lho de Alexandre Rodrigues Pedro e de Edilza Prata da Silva Rodrigues Pedro. KARINA 
FREITAS LISBÔA, estado civil solteira, profi ssão técnico em enfermagem, nascida em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.237-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (18/08/1989), residente e 
domiciliada Rua Joaquim Leal, 335, Vila Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel da Conceição Lisbôa e de Rosa Maria Bomfi m de Freitas Lisbôa.

RAFAEL APARECIDO FARIAS DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/154,FLS.266-ITAQUERA SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (05/01/1992), residente e domiciliado 
Rua Kleber Rocha Barduco, 33, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Dair Jeronimo de Freitas e de Maria Luzia Farias de Freitas. MADALENA SOUSA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão escriturária administrativa, nascida em neste 
Distrito, (CN:LV.A/291,FLS.126-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia seis de outubro 
de mil novecentos e noventa e sete (06/10/1997), residente e domiciliada Rua Gentil 
Fabriano, 231, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Uilson Barbosa 
dos Santos e de Maria das Dores Sousa de Oliveira.

SÉRGIO OLIVEIRA DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 67,FLS.104V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta e três (19/03/1983), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2798, bloco B, apartamento 23, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Sebastião Soares de Morais e de Sunamita Barboza 
de Oliveira de Morais. LUANA DE SOUSA BORGES, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de farmácia, nascida em Teresina, Estado do Piauí (CN:LV-A-65,FLS.308-3º 
OFÍCIO DE TERESINA/PI), Teresina, PI no dia dezoito de junho de mil novecentos e 
noventa e um (18/06/1991), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2798, bloco B, 
apartamento 23, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Isac Rodrigues Borges 
e de Merilandy Sousa.

DANIEL BATISTA PORTO, estado civil solteiro, profi ssão vidraceiro, nascido em Subdis-
trito Vila Matilde, nesta Capital, (CN:LV.A/009,FLS.252V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e setenta e oito (30/10/1978), residente e 
domiciliado Avenida Itaquera, 7291, apartamento 401, bloco 04, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Batista Porto Filho e de Ligia Maria Porto. TA-
MARA THOMAZ DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/039,FLS.195-SUBDISTRITO TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(22/11/1983), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 7291, apartamento 401, bloco 
04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hernane Augusto de Oliveira 
e de Neide Thomaz de Oliveira.

LEANDRO DE CARVALHO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador logís-
tico, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/36,FLS.97V-2º SUBDISTRITO 
DE SANTO ANDRÉ-UTINGA-SP), Santo André, SP no dia vinte e nove de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e três (29/12/1983), residente e domiciliado Rua Francisco 
Marques, 251, Parque São Rafael, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos 
da Silva e de Maria Aparecida de Carvalho da Silva. LUZIA GONÇALVES FERREI-
RA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de painel digital, nascida em neste Distrito, 
(CN:LV.A/96,FLS.089 ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de 
mil novecentos e oitenta e sete (25/03/1987), residente e domiciliada Rua Cariri Velho, 
162, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Venceslau de Souza Ferreira 
e de Maurina da Silva Gonçalves Ferreira.

RAPHAEL YUDI DE FRANÇA MORIKAWA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital, (CN:LV.A/069,FLS.079-SUBDISTRITO 
MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (06/02/1994), residente e domiciliado Rua Estevão Matias dos Santos, 219, Parque 
das Paineiras, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Flavio Yuiti Morikawa e de Jailza 
França de Lima Morikawa. ISABELLA DOS REIS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/169,FLS. 061V-
-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos 
e noventa e quatro (16/09/1994), residente e domiciliada Rua Guaiá-Guaçu, 134, bloco 
01 B, apartamento 33-B, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Earl Grant 
Ribeiro e de Rosana dos Reis Ribeiro.

DANILO BORGES DE QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/289.FLS.067-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa (12/09/1990), residente e 
domiciliado Rua Gravatá-do-Campo, 350, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Silvino de Queiroz e de Silvana Borges. THUANY SIQUEIRA BENEDITO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Subdistrito Moóca, nesta 
Capital (CN:LV.A/256.FLS.102-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de agosto de 
mil novecentos e noventa e seis (09/08/1996), residente e domiciliada Rua Gravatá-do-
-Campo, 350, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeferson Alves da Silva 
Benedito e de Roseli de Moura Siqueira Benedito.

VITOR DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-128,FLS.23V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de 
junho de mil novecentos e noventa (19/06/1990), residente e domiciliado Rua Serra do 
Ouro Branco, 100, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Alves 
dos Santos e de Maria Angela de Souza Santos. DAIANE APARECIDA DAMASIO BISPO, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-243,FLS.42 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
seis (07/02/1996), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 632, casa 04, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Djalma Ferreira Bispo e de Arlete Damasio.

DANIEL TAVARES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Cametá, Estado do Pará (CN:LV.A/118.FLS.035-CAMETÁ/PA), Cametá, PA no dia quatro 
de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (04/09/1988), residente e domiciliado Rua 
Águas de Março, 69, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Dilma Tavares Ferreira. CAMILA DO PRADO PESSA, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/119.FLS.109V 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e 
noventa (25/03/1990), residente e domiciliada Rua Águas de Março, 69, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gentil Pessa Neto e de 
Jandira de Lurdes Santos Pessa.
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

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0026893-32.2017.8. 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(o) Carlos Ernesto Grosso, CPF 993.862.248-87, que nos autos da
ação de Cumprimento de Sentença, requerida por União Social Camiliana, foi deferida a sua
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 14.011,05, que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa e honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 13/11/2017.                                         (06 e 07)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1007166-04.2016.8.26.0100. O Dr. Fernando José Cúnico,
Juiz de Direito da 12ª VC do Foro da Capital - SP. Faz Saber a Eric Rafael Andrade Silva RG Nº
33.120.633-X, CPF/MF Nº 350.341.628-57 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória
da quantia de R$ 10.938,12, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado
entre as partes e não foi cumprido. Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação,
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado
e publicado na forma da lei. Nada Mais.                                                                                      (06 e 07)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007638-07.2014.8. 26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Marcos Lefol Simão, RG 10.189.925, CPF 053.758.768-33, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários
Ltda, alegando em síntese: cobrança do valor de R$ 1.923,34 referente às taxas de conservação e
melhoramentos do lote 14, da Quadra FR, do loteamento Ninho Verde I. Estando o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2017.                                (06 e 07)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1062584-92.2014.8.26.0100. O DR. Rodrigo Ramos, Juiz de
Direito da 12ª VC da Capital /SP. Faz Saber a Leonar Alves da Silva RG Nº. 14.961.806, CPF/MF
sob. 046.874.368-54, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário,
objetivando a Cobrança da quantia de R$ 18.264,85, referente ás despesas da taxa de conservação
do lote 09 da Quadra BX, Empreendimento Terras de Santa Cristina III. Estando o réu, em lugar
ignorado, foi deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 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.                                                              (06 e 07)

AET ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS AVANÇADAS LTDA. Torna Público
que solicitou junto a Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Simplificada p/ Fabrica-
ção de aparelhos e equipamentos de distribuição e controle de energia elétrica, locali-
zada à Rua Rússia, nº 736 - Vila Santa Luzia - SBCampo - SP - CEP: 09668-000.
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Já estamos no fi nal 

de 2017 e, para muita 

gente, parece que o ano 

começou ontem e não 

deu para fazer nada (ou 

quase nada) do que foi 

planejado

Mas será que o tempo é 
mesmo tão curto assim 
para vivermos sempre 

correndo e sequer sentirmos o 
ano passar? A resposta é não. O 
problema não é a quantidade de 
horas que temos, mas a maneira 
como usamos as nossas horas. 
Estamos trabalhando cada vez 
mais, vivemos cada vez mais 
estressados e não vemos re-
sultados compensadores. Tudo 
isso porque gerenciamos nosso 
tempo incorretamente. 

Em um ambiente desorga-
nizado e sem planejamento, 
as chances de você se irritar, 
fi car sem ânimo para os relacio-
namentos e – pior ainda – não 
cuidar da própria saúde são 
bem maiores. E é justamente 
daí que vem a impressão de 
que o tempo está correndo 
mais rápido. A pessoa que não 
organiza as tarefas acaba viran-
do escrava das circunstâncias, 
e todas as atividades se tornam 
urgências. Só o planejamento 
pode trazer uma rotina mais 
equilibrada. 

É muito comum pensarmos 
apenas nas atividades do dia, 
mas o ideal é planejar ao menos 
três dias para frente. Se con-
seguir organizar uma semana 
inteira, melhor ainda. É preciso 
avaliar a duração de cada ativi-
dade e deixar um tempo “livre” 

para eventuais urgências. Todas 
as tarefas devem ser anotadas, 
seja em uma agenda de papel, 
um aplicativo ou um software. 
Assim, fi ca mais fácil mensurar o 
volume de afazeres e os prazos. 

As atividades podem ser di-
vididas em urgentes (quando o 
prazo está curto ou já acabou); 
importantes (que trazem resul-
tado); e circunstanciais (que 
não agregam valor e te fazem 
perder tempo). É importante 
classificá-las e priorizar as 
urgentes, a fim de eliminá-
-las rapidamente. O passo 
seguinte é aumentar as tarefas 
importantes, que ajudam a 
reduzir as urgências e te man-
têm equilibrado. E, por último, 
você deve eliminar da rotina as 
circunstanciais, que roubam o 
seu tempo. 

Muitas vezes, lotamos nossa 
agenda com coisas que aceita-
mos fazer, quando, na verdade, 
precisávamos ou gostaríamos 
de dizer “não”. Isso acontece, 
frequentemente, porque temos 
receio de nos indispor com 
alguém. Ter coragem para mu-
dar esse comportamento é um 
passo importante rumo à gestão 
efi ciente do tempo. 

Mais um ano está começando 
e, para quem viveu até hoje 
correndo, eu garanto: apro-
veitar esse novo período para 
dar início a uma mudança de 
hábitos fará de seu tempo um 
grande aliado.

(*) - Especialista no Brasil em 
administração de tempo e 

produtividade e CEO da Triad PS, 
especializada em programas

e consultoria na área de 
produtividade, colaboração e 

administração do tempo.

Como administrar melhor 
o seu tempo em 2018?

Christian Barbosa (*)
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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:

Distrito - Itaim Paulista
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: ADRIEL RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão me-
cânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Washington Luiz da Silva e de Celia Regina Rodrigues 
da Silva. A pretendente: MARIA EDUARDA PEREIRA SANT´ANA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Correa de Sant´Ana e de 
Suleide Pereira de Sant´Ana.

O pretendente: MURILO VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Erlando Pereira da Silva e de Marcileide da Silva. A 
pretendente: EVELIN BEATRIZ SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Isac Henrique de Souza e de Iara Santos de Souza.

O pretendente: LUCAS DE SOUSA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Brasilia, DF, no dia (02/08/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Hailton Teixeira Lopes e de Ilda de Sousa Lopes. A pretendente: TAMIRES 
SOUZA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão orientadora sócio educativo, nascida em 
Varzea Nova, BA, no dia (29/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jorge Tito Ramos e de Maria Aparecida Firmino da Silva Souza Ramos.

O pretendente: IGOR FILIPE JACINTO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1996), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gomes de Carvalho Filho e de Claudia 
Jacinto. A pretendente: INGRID DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/03/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Luiz Pereira e de Ana Paula dos Santos.

O pretendente: ANTONIO ADEILTON DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Chorrochó, BA, no dia (06/05/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nascimento de Souza e de Martinha Andra-
de dos Santos Souza. A pretendente: FRANCISCA ADRIVANIA CARDOSO SAMPAIO, 
estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Crateus, CE, no dia (09/04/1976), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cardoso de Oliveira 
e de Antonia Sampaio de Oliveira.

O pretendente: SERGIO MURILLO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão preparador de aditivos, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/12/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Ferreira dos Santos. A 
pretendente: RENATA DOS ANJOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rozenildo Bezerra da Silva e de Mariana Ferreira dos Anjos Silva.

O pretendente: SALVADOR CESAR CAMARGO, estado civil divorciado, profi ssão motoris-
ta, nascido em Osasco, SP, no dia (01/08/1970), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Hilario da Silva Camargo e de Nadyr Vianna Camargo. A pretendente: 
ELIZETE DE AMORIM RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/07/1983), residente e domiciliada neste distritro, 
São Paulo, SP, fi lha de Dioclecio de Souza Rodrigues e de Josefa Moreira de Amorim.

O pretendente: GERALDO PEREIRA DE MELO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor de seguros, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1987), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Pereira de Melo e de Aparecida Silvana 
de Melo. A pretendente: JOYCE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/12/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vitor dos Santos e de Mirian Lucia da Silva Santos.

O pretendente: GERMISON DIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de manutenção, nascido em Itamaraju, BA, no dia (27/04/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Souza dos Santos e de Anaildes Fernandes 
Dias. A pretendente: EDUARDA DE JESUS MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (28/10/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aedio Moreira e de Patricia Moreira de Jesus.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Mar de Espanha, MG, no dia (13/11/1934), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Maria Carolina de Oliveira. 
A pretendente: CELI RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira, 
nascida em Recife, PE, no dia (21/11/1946), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Ribeiro da Silva e de Severina Rozena da Silva.

O pretendente: ODAIR JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (17/11/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Efi gênia Conrado da Silva. A pretendente: DAYANE 
SIENÇA ELIAS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (07/01/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente 
Elias e de Lindalva Jovelina Siença Elias.

O pretendente: OSVALDO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gabriel Pereira da Silva e de Maria dos Prazeres Pereira. 
A pretendente: CELIA REGINA DA SILVA SANTOS, estado civil viúva, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/10/1970), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flavio Jose da Silva e de Maria Idalina de Jesus Silva.

O pretendente: ALEANDERSON GRANADO, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
quimico, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elisabete Granado. A pretendente: DENISE CAVALCANTE 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(22/04/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josuel de 
Souza e de Teresinha Cavalcante Pereira de Souza.

O pretendente: CARLOS DIAS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
jardinagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/10/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aureliano Dias dos Santos e de Dionisia Dias dos Santos. 
A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em Belo Horizonte, MG, no dia (12/10/1969), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Deusdedite dos Santos e de Maria Geralda dos Santos.

O pretendente: MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/07/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Antonio de Almeida e de Aparecida de Fatima de Souza 
Almeida. A pretendente: MILENE DE AZEVEDO LOPES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Severino Carneiro Lopes e de Maria Aparecida de Azevedo Lopes.

O pretendente: ITALO MARCOS DIVINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/05/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Aurelio Aureliano da Silva e de Francisca Irisma 
Divina. A pretendente: LUANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (04/11/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos da Silva e de Maria Madalena Ribeiro.

O pretendente: HUGO ARAUJO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão almoxarifado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Pereira de Lima e de Leonice Pereira de Araujo Lima. A 
pretendente: THIANY LETICIA BARBOZA LUZ, estado civil solteira, profi ssão tecnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Pereira da Luz e de Sueli Barboza da Luz.

O pretendente: ROBERTO ALESSANDRO SILVA MACHADO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnou Nunes Machado e de Maria do Socorro Silva 
Machado. A pretendente: SUELY DE SOUZA SANTIAGO, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (28/04/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose de Souza Santiago e de Maria Jose Alves de Carvalho.

O pretendente: MARCELO DIAS DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joãozito da Cruz e de Terezinha Dias da Silva. A pretendente: 
TAMIRIS TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 11/07/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edevaldo 
Aparecido Teixeira e de Elaine Cristina Salvador Teixeira.

O pretendente: ROGÉRIO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Gentio do Ouro, BA, no dia (10/01/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vivaldino Alves da Silva e de Almira Pereira da Silva. A pretendente: 
ANA CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Campo Grande, MS, no dia (26/09/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Edvilson Gonçalves de Oliveira e de Maria José Ferreira.

O pretendente: EDCARLOS ROCHA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Viana Lopes e de Alice Ribeiro Rocha. A pretendente: 
ARIADNE BARBOSA SELVAS, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Meneses das Selvas e de Gracineia de Jesus Barbosa.

O pretendente: PAULO ROBERTO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/09/1968), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Oliveira e de Ana Meira Ferraz Oliveira. A pretendente: 
ÂNGELA CRISTINA DE GODOI, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (20/07/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ari José Godoi e de Floripes Bispo da Silva.

O pretendente: PAULO CESAR PONTES, estado civil divorciado, profi ssão ourives, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1970), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedro de Pontes e de Josefa Tertulina Pontes. A pretendente: 
CASSIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/05/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Rosa de Oliveira e de Claudete Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: VAGNE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Uauá, BA, no dia (17/06/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adonel Batista dos Santos e de Olga Rodrigues dos 
Santos. A pretendente: JUCIARA CONCEIÇÃO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
domestica, nascida em Camaçari, BA, no dia (20/01/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Andrade de Jesus e de Valdelice Maria da Conceição.

O pretendente: MARCELO CARLOS DA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (20/04/1975), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Joaquim da Costa e de Almerinda 
dos Anjos da Costa. A pretendente: ANA CLAUDIA SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Coaraci, BA, no dia (30/03/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Evangelista Santos e de Maria Jose Santos.

O pretendente: AURELIO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (04/03/1963), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurelio Luiz do Nascimento e de Maria de Lima do 
Nascimento. A pretendente: APARECIDA MARIA FERREIRA DE SOUSA, estado civil 
viúva, profi ssão do lar, nascida em Barbosa, SP, no dia (15/08/1957), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira e de Nair Ezequiel Ferreira.

O pretendente: JOSÉ DA LUZ DE BRITO NETO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Raimundo Nonato, PI, no dia (13/03/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adail José dos Santos Braga e de Edinalva da Mata Brito 
Braga. A pretendente: MICHELI DA SILVA GOMES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/01/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Roberto de Souza Gomes e de Crispina de Matos da Silva.

O pretendente: MOISÉS ALMEIDA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (25/08/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Almeida de Souza e de Eunice Dantas de 
Souza. A pretendente: MARIA ALBETIZA ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em Pedra Branca, CE, no dia (17/04/1974), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Alves Pereira e de Auzeni Alves Pereira.

O pretendente: FABIO MOURA DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Firmino de Jesus e de Almerita Moura de 
Jesus. A pretendente: FABIANA PONÇO, estado civil divorciada, profi ssão telefonista, 
nascida em Suzano, SP, no dia (02/09/1982), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Sueli Ponço.

O pretendente: RAFAEL VARAGO DE AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão desen-
volvimento soft, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Theodoro de Aguiar e de Mágda Varago 
de Aguiar. A pretendente: AGATHA EBOLI BENAGLIA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Ribeiro Benaglia e de Barbara Eboli Benaglia.

O pretendente: MATEUS COUTO DE PAULO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joarês Cassiano de Paulo e de Eliane Couto de Paulo. 
A pretendente: NAYARA DE DEUS VILELA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (19/12/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerciel Vilela e de Simone Maria de Deus Vilela.

O pretendente: ROMÁRIO SILVA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (23/11/1994), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulino Ferreira Gomes e de Claudia Silva 
Gomes. A pretendente: GABRIELA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/03/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Gonçalves e de Luciane Silveira Ferraz Gonçalves.

O pretendente: SAMUEL DA SILVA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/10/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jair Franco Dias e de Lurdes Mendes da Silva. A pretendente: 
AMANDA MAGGIE RIBEIRO DIAS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Suzano, SP, no dia (19/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Osmar Neres Dias e de Joseane Ribeiro.

O pretendente: ESTANIL JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascido em São Vicente, SP, no dia (29/10/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Estanil dos Santos e de Therezinha Palmeira 
dos Santos. O pretendente: FABIO TELES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Teles da Silva e de Maria de Jesus da Silva.

O pretendente: AGILDO DO NASCIMENTO PINHEIRO FRANÇA, estado civil solteiro, 
profi ssão fi scal de loja, nascido em Palmeirândia, MA, no dia (24/12/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Raimundo França e de Elisabeth 
de Jesus Pinheiro. A pretendente: SANDRA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divor-
ciada, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1966), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Alves de Oliveira e de Maria 
Aparecida Alves de Oliveira.

O pretendente: LUIZ ANTONIO CORREIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor de segurança, nascido em Guanabara, RJ, no dia (20/05/1961), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Domingos dos Santos e de Maria 
do Carmo Corrêa dos Santos. A pretendente: MICHELE VIRGINIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Recife, PE, no dia (26/09/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos da Silva e de Lucineia Emidio da Silva.

O pretendente: MARCIO DE ASSIS BASTOS, estado civil solteiro, profissão 
autonomo, nascido em Guarujá, SP, no dia (22/12/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Barcelo Santos Bastos e de Luciana Fany 
Rodrigues de Assis. A pretendente: GABRIELA RODRIGUES SANTOS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Cubatão, SP, no dia (13/12/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Rodrigues Santos e de 
Edneide Bispo dos Santos.

O pretendente: GEILTON DA CONCEIÇÃO MARIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em Paratinga, BA, no dia (09/10/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Gregório Mariano e de Marisia Francisca da 
Conceição. A pretendente: IRAILDE BARBOZA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/08/1981), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Conceição dos Santos e de Maria 
Alice Barboza dos Santos.

O pretendente: WILLIAN MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (14/08/1991), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Cordeiro de 
Oliveira e de Marta Martins Batista. A pretendente: NAIARA MIGUEL SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/02/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnoldo de Souza Santos 
e de Alcione Miguel da Silva.

O pretendente: VINICIUS SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/02/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Darci Aparecido de Oliveira e de Izabel da Silva de Oliveira. A preten-
dente: MARIA THAMYRES BARBOZA LIMA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alailton Ferreira Lima e de Luciana Barboza.

O pretendente: NILSON ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nilson Gomes da Silva e de Edineide Francelino Alves. A pretendente: 
ÉRIKA DA SILVA NEGRÃO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (22/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Valdeir Aparecido Negrão e de Luzia Aparecida da Silva.

O pretendente: EVERTON DA SILVA JORGE, estado civil solteiro, profi ssão prensista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Pio Jorge e de Luciana Dias da Silva.A pretendente: 
DAMÁRIS FRAZÃO MARTINS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (14/03/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Fabricio Martins e de Maria das Dores Frazão Bezerra.

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

Daniela Coelho (*)

Para ter sucesso na contra-
tação de um fornecedor ou 
até mesmo para manter em 

alta o clima de confi ança mútua 
na parceria comercial, listo cinco 
pontos de atenção necessários 
para ser usado pelas empresas, 
em especial pela área de supri-
mentos. Vamos às dicas:
 1) Tome as decisões de supri-

mentos sob a perspectiva 
de toda a empresa - Na 
década de 90, uma grande 
empresa automobilística 
perdeu cerca de US$ 1 bi-
lhão de um metal precioso 
que era usado como insu-
mo para a fabricação de 
catalizadores. A empresa 
se estocou para se prote-
ger da variação de preço 
do insumo. Entretanto, a 
equipe P&D desenvolveu 
uma forma de produção 
que reduzia a necessidade 
de uso do metal, fazendo 
com que grande parte do 
estoque acumulado não 
fosse mais necessário. A 
lição tirada deste exemplo 
é que contratos de forne-
cimento de longo prazo 
devem ser avaliados de 
forma ampla consideran-
do os diversos setores da 
empresa.

 2) Espere o mesmo nível de 
responsabilidade de seus 
fornecedores -

  Qualquer padrão de con-
duta que as empesas prati-
quem internamente, tam-
bém deve ser esperada na 
sua rede de fornecedores. 

A relação entre cliente e fornecedor 
na cadeia de suprimentos

Cada vez mais as empresas dependem dos elementos externos que compõem a cadeia de suprimentos

é mais fácil gerenciar um 
único parceiro. Mas esta 
escolha não ocorre sem 
risco. Rupturas na cadeia 
de suprimentos, sejam 
causadas por catástrofes 
ambientais, paralizações 
de profissionais, entre 
outros, podem gerar im-
pactos enormes. 

Assim, cabe às empresas 
refletirem como está o seu 
plano de continuidade: o que 
aconteceria se perdêssemos um 
fornecedor de insumo do qual 
dependemos: por quanto tempo 
continuaríamos operando? E se 
houver interrupções signifi cati-
vas nos transportes? Os nossos 
fornecedores possuem ações de 
contingência?

Vimos que as dicas acima nos 
mostram que cada vez mais as em-
presas dependem dos elementos 
externos que compõem a cadeia 
de suprimentos, como fornece-
dores, parceiros e operadores 
logísticos para otimizarem cus-
tos, aumentarem a capacidade e 
terem um alcance global. 

Por isso, diante de tal realidade, 
é importante a companhia estar 
em dia com o gerenciamento da 
sua cadeia de suprimentos a fi m 
de evitar perda fi nanceira, inter-
rupção de fornecimento, baixo 
desempenho nas entregas, inefi -
ciência, risco legal e regulatório, 
e, até mesmo, fraude. Atente-se!

(*) - É gerente da área de Business 
Performance Improvement da Protiviti, 

consultoria global especializada 
em Gestão de Riscos, Auditoria 

Interna, Compliance, Gestão da Ética, 
Prevenção à Fraude e Gestão da 
Segurança (www.protiviti.com).

Em algumas indústrias é 
estabelecido um código de 
conduta indicando como 
os fornecedores devem 
conduzir seus negócios 
sob os preceitos morais e 
éticos da organização. No 
acordo são, geralmente, 
abordados tópicos como: 
direitos humanos, padrões 
de saúde e segurança no 
trabalho, sustentabilidade 
e meio ambiente, compor-
tamento ético e segurança 
cibernética.

 3) Realize auditorias periódi-
cas dos fornecedores - O 
código de conduta para 
a cadeia de fornecedores 
contém as diretrizes do 
relacionamento, mas não 
garante seu cumprimen-
to. Por isso, é importante 
realizar periodicamente, 
até mesmo antes das re-
novações de contrato, o 
processo de auditoria nos 
fornecedores, focando em 
questões sociais, de segu-
rança da informação, de 
desempenho dos serviços 

prestados em relação às 
especifi cações do contrato 
e de conformidade com leis 
e regulamentação.

 4) Monitore os riscos e o 
desempenho ao longo do 
ciclo de vida do contrato 
- O ambiente de risco não 
é estático ao longo do ciclo 
de vida do contrato. Uma 
vez que o contrato de for-
necimento é consumado, 
a performance do fornece-
dor e a exposição ao risco 
devem ser continuamente 
monitoradas entre fatores 
como risco, gastos, criti-
cidade e alternativas no 
mercado. Uma maneira 
efi caz de gerenciar o risco 
do fornecedor é através 
do gerenciamento por 
exceções e alertas.

 5) Atenção ao risco de con-
tinuidade dos negócios 
- Há muitos casos em que 
a estratégia de fornece-
dor único é a melhor ao 
negócio. Afi nal, além das 
condições comerciais que 
podem ser mais favoráveis, 
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