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“Difícil dizer o que 
incomoda mais,
se a inteligência
ostensiva ou a
burrice extravasante”.
Sérgio Porto (1923/1968)
(Stanislaw Ponte Preta)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +1% Pontos: 
73.268,35 Máxima de +1,2% 
: 73.418 pontos Mínima de 
-0,88% : 71.906 pontos Vo-
lume: 8,74 bilhões Variação 
em 2017: 21,65% Variação no 
mês: 1,8% Dow Jones: -0,06% 
(18h38) Pontos: 24.166,58 
Nasdaq: +0,34% (18h38) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2334 Venda: R$ 3,2339 
Variação: -0,06% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2348 Venda: R$ 
3,2354 Variação: +0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2130 
Venda: R$ 3,3800 Variação: 
estável - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,92% 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$ 1.266,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,09% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,500 
Variação: -0,76%.

Cotação: R$ 3,2435 Variação: 
-0,18% - Euro (18h38) Compra: 
US$ 1,1797 Venda: US$ 1,1797 
Variação: -0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8130 Venda: R$ 
3,8150 Variação: -0,16% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7430 Ven-
da: R$ 3,9600 Variação: -0,08%.

tos: 6.785,31 Ibovespa Futuro: 
+1,27% Pontos: 73.420 Máxi-
ma (pontos): 73.565 Mínima 
(pontos): 71.940. Global 40 
Cotação: 927,259 centavos de 
dólar Variação: +0,67%.

O presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), reafi rmou 

ontem (6) que ainda não é 
possível votar a reforma da 
Previdência, pois todos os 
partidos estão com difi culda-
de para reunir votos, e que a 
data de votação da reforma 
só será marcada depois do 
convencimento de um núme-
ro signifi cativo de deputados 
a favor da proposta.

“Não dá para votar essa 
matéria, ela é muito impor-
tante, ela tem impacto muito 
forte nas expectativas da 
sociedade. E a gente ir para 

Maia admite difi culdade 
em aprovar Previdência 
e não marca data

uma votação com clareza de 
derrota, apenas para ter uma 
data, a gente vai estar gerando 
uma sinalização de que não 
há na Câmara uma respon-
sabilidade fi scal majoritária”, 
disse Maia.

Para que a proposta seja 
aprovada, são necessários pelo 
menos 308 votos entre os 513 
deputados. O resultado majori-
tário de dois terços do plenário 
deve ser repetido em dois tur-
nos de votação. Maia disse que 
a maioria favorável à reforma 
até existe, mas ressaltou que 
as circunstâncias e tudo o que 
ocorreu ao longo do ano, como 

a análise das denúncias contra 
o presidente Temer, acabaram 
“gerando um certo desconfor-
to dos parlamentares”.

Para ele, divulgar balanços 
parciais dos números de votos 
alcançados até o momento 
não ajuda no processo de con-
vencimento dos deputados. 
Ele defendeu também que o 
PSDB se manifeste logo sobre 
o posicionamento da bancada. 
“O PSDB precisa dizer é se é 
contra, ou a favor, e quantos 
são a favor pra que a gente pos-
sa entender se tem ambiente 
pra votar a matéria. Eu não 
votaria essa matéria com uma 

Reunião, no Palácio da Alvorada, com líderes da base aliada

na Câmara dos Deputados.

expectativa de derrota”, disse.
Maia participou, na manhã 

de ontem, de café da manhã 

oferecido pelo presidente 
Temer no Palácio da Alvorada 
para tratar da reforma. Ele dis-

se que, até o momento, não 
havia o número necessário 
de votos (ABr). 

Congresso do 
Paraguai aprova uso 
medicinal da maconha

O Senado do Paraguai acaba 
de aprovar o uso medicinal da 
maconha e lançou um progra-
ma nacional para a pesquisa 
médica e científi ca da planta. 
De acordo com o senador Eber 
Ovelar, autor do projeto, a lei 
“abre as portas para estudos que 
permitam obter os benefícios da 
maconha como medicamento 
alternativo em casos de epilep-
sia e esclerose, entre outros”.

A medida ainda deverá ser 
fi rmada pelo presidente Horacio 
Cartes. A lei vai permitir que 
pacientes previamente inscri-
tos tenham acesso gratuito ao 
óleo de maconha e a todos os 
derivados da erva, desde que 
observem as devidas exigências. 
“O acesso gratuito sempre foi 
um clamor dos pais com fi lhos 
epiléticos”, destacou o senador 
do Partido Liberal Fernando 
Silva ao votar a favor da lei. 

A Direção Nacional de Vigi-
lância Sanitária fi cará encarre-
gada da aplicação das medidas 
de saúde. “Estamos felizes 
pois isso também permitirá a 
importação de sementes para 
produção do óleo”, disse Ro-
berto Cabanas, vice-presidente 
da organização medicinal de 
cannabis do Paraguai. 

Peru, Chile, Argentina e 
Colômbia já legalizaram a ma-
conha para uso medicinal. O 
Uruguai legalizou totalmente 
a plantação e a venda de ma-
conha para uso indiscriminado. 
No entanto, o cultivo de maco-
nha para fi ns recreativos é ilegal 
no Paraguai (ANSA).

Fim do EI na Síria 
A Rússia anunciou ontem (6) a 

derrota do grupo terrorista Estado 
Islâmico (EI) na Síria, após a queda 
da milícia no vale do rio Eufrates, 
onde os jihadistas estavam con-
fi nados desde a reconquista de 
Raqqa. A queda do EI representa 
uma vitória crucial para Assad, mas 
não o fi m da guerra civil, já que há 
ainda uma boa porção do território 
nacional sob controle de rebeldes 
ligados à Al Qaeda.

De janeiro a novembro, a 
produção de veículos no país 
aumentou 27,1%, totalizando 
2,485 milhões de unidades. 
Na comparação de novembro 
com o mesmo mês do ano 
passado, a produção cresceu 
15,2%, ao passar de 216,3 mil 
para 249.089 mil unidades. Na 
comparação mês a mês (no-
vembro com outubro), houve 
queda de 0,3%.

“Ainda temos capacidade 
ociosa importante na ordem de 
45%, que começa a se reduzir, 
mas ainda está alta, principal-
mente no setor de caminhões, 
75%”, disse o presidente da 
Anfavea, Antonio Megale. Ao 
divulgar os dados ontem(6), 
Megale informou que as vendas 
internas de novembro foram 
0,7% superiores às de outubro, 
chegando a 204,2 mil unidades. 

Pela primeira vez no ano, 

foram licenciadas mais de

10 mil unidades por dia.

MPF denuncia Foster e 
Mantega por prejuízos 
à Petrobras

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) no Rio de Janeiro 
denunciou, por improbidade 
administrativa, a ex-presidente 
da Petrobras, Graça Foster, e o 
ex-ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, por manipulação de 
preços de combustíveis e con-
sequente prejuízo bilionário à 
estatal. 

Além de Graça e Mantega, 
são denunciados na ação civil 
pública, por condução indevida 
de preços da gasolina e do die-
sel, outros cinco ex-integrantes 
do Conselho de Administração 
da companhia: Miriam Belchior, 
Francisco Roberto de Albu-
querque, Luciano Coutinho, 
Marcio Zimmermann e José 
Maria Ferreira Rangel.

De acordo com o MPF, parte 
dos membros do Conselho de 
Administração à época, princi-
palmente os indicados pelo go-
verno, deliberaram, entre o fi nal 
de 2013 e outubro de 2014, por 
manter uma política de retenção 
de preços dos combustíveis e a 
defasagem em relação ao merca-
do internacional, contrário aos 
interesses da Petrobras.

“Estima-se que essa política 
de retenção de preços causou 
um prejuízo de dezenas de 
bilhões de reais, sendo, junto 
com as perdas sofridas em ra-
zão da corrupção que assolou 
a companhia, desvendada pela 
Operação Lava Jato, uma das 
causas da grave crise fi nanceira 
enfrentada pela Petrobras nos 
dias atuais”, concluíram os 
procuradores (ABr).

Foi fi nalizada a restauração 
das fachadas da Estação da Luz,  
danifi cadas em um incêndio em 
dezembro de 2015. Na ocasião, 
o fogo destruiu o Museu da 
Língua Portuguesa, que funcio-
nava no prédio inaugurado no 
início do século XX. Também 
voltou a funcionar o relógio da 
torre principal do edifício. Os 
trabalhos de restauração serão 
focados a partir de agora na 
reconstrução do museu. 

Mesmo as partes que não 
foram atingidas pelas chamas 
serão reformadas.

O governador Alckmin vis-
toriou as obras. De acordo 
com ele, o restauro depende 
de materiais específi cos que 
estão sendo trazidos para a 
capital. “A cobertura de zinco 
já está no Porto de Santos, 27 
toneladas vindas do Peru. A 
madeira cumaru da Amazônia, 
de Santarém [Pará], também 
toda certifi cada. E nós teremos 

Voltou a funcionar o 

tradicional relógio da

torre principal do edifício.

A tensão entre o governo de 
Michel Temer e os responsáveis 
pela Operação Lava Jato teve 
mais um capítulo: o manda-
tário, que foi denunciado por 
corrupção, desdenhou publica-
mente do juiz 
Sergio Moro. 
Na noite des-
ta terça-feira 
(5), o ma-
gistrado an-
ticorrupção 
Moro rece-
beu o prêmio 
de “Persona-
gem do Ano” 
dado pela re-
vista “IstoÉ” 
durante uma 
c e r i m ô n i a 
realizada em 
São Paulo - 
que contou 
com a presença de Temer.

Quando o juiz foi receber o 
troféu, o presidente permane-
ceu sentado e sem aplaudir, 
em foto que repercutiu pela 
imprensa brasileira ontem 
(6). Tanto os sites como os 
jornais deram destaque ao 
fato de que nenhum membro 
do governo que estava no 
palco aplaudiu o juiz símbolo 
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Brasília - Partido com a 
maior bancada da Câmara, o 
PMDB anunciou ontem (6), 
que fechou questão para ten-
tar obrigar seus 60 deputados 
a votarem a favor da reforma 
da Previdência. Com a deci-
são, a expectativa do governo 
é de que outras siglas da base 
aliada sigam o exemplo e tam-
bém fechem questão a favor 
da matéria nos próximos dias.

O fechamento de questão 
é uma decisão tomada pela 
maioria da executiva nacional 
de um partido. Quando isso 
acontece, parlamentares que 
votarem de forma diferente ao 
que determinou a direção da 
legenda podem ser punidos 
até mesmo com a expulsão. 

Mesmo com o fechamento 
de questão, a expectativa 
de integrantes da cúpula do 
PMDB é de que de 10 a 15 
deputados do partido deso-
bedeçam a direção e votem 
contra a reforma. 

O PMDB foi o segundo par-
tido a anunciar fechamento de 
questão. Com uma bancada de 
16 deputados, o PTB anunciou 
mais cedo que obrigará seus 
parlamentares a votarem a 
favor da reforma. Na decisão, 
assinada pelo presidente 
nacional da legenda, o ex-

Presidente do PTB, Roberto 

Jefferson fechou questão.
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Tiririca não concorrerá 
à reeleição

Brasília - Em seu primeiro e 
provável único discurso na tri-
buna da Câmara desde que foi 
eleito pela primeira vez em 2010, 
o deputado federal Francisco 
Everardo Oliveira Silva, o Tiririca 
(PR-SP), anunciou ontem (6), 
que não vai concorrer à reeleição. 
Em rápida fala, disse que vai 
abandonar a vida política por ter 
se decepcionado com o trabalho 
parlamentar. Em agosto passado, 
ele anunciou sua intenção de 
deixar a política.

“Subo nessa tribuna pela pri-
meira vez e pela última vez. Não 
por morte. Porque estou aban-
donando vida pública. (...) Saio 
decepcionado mesmo”, declarou 
Tiririca. Ele afi rmou que, após o 
segundo mandato, percebeu que 
“não dá para fazer muita coisa”. 

Tiririca disputou o primeiro 
mandato em 2010, quando foi o 
deputado mais votado do País, 
com 1,3 milhão de votos (AE).

Produção de veículos no país aumenta 
27,1% de janeiro a novembro

mais de 10 mil unidades por dia. 
“Este é o melhor número desde 
2014, e nos dá uma confi ança 
maior. Começamos o ano com 
6.600 unidades em janeiro”. Já 
as vendas de máquinas agríco-
las e implementos rodoviários 
caíram 21,4% nos meses de ou-
tubro e novembro. Em relação 
a novembro do ano passado, 
houve queda de 14,9%. No 
acumulado do ano, o resultado 
foi no sentido contrário, com 
elevação de 2,6%.

A venda de veículos para o 
exterior aumentou 18,7% em 
novembro, na comparação 
com outubro, passando de 
73 mil unidades. Em relação 
a novembro do ano passado, 
as exportações aumentaram 
28,8% e, no acumulado do ano, 
53,3%, alcançando 700,893 mil 
unidades (ABr).

No acumulado do ano, o total 
licenciado chegou a 2,027 mi-
lhões, número 9,8% maior do 
que o de igual período do ano 
passado. 

Segundo Megale, pela primei-
ra vez no ano, foram licenciadas 

Finalizadas obras na 
fachada da estação da Luz

até o fi nal do ano que vem a 
parte do prédio toda pronta 
e entregue”, disse ao visitar o 
local. O museu, no entanto, só 
deverá voltar a funcionar em 
2019 (ABr).

Temer se nega a 
aplaudir juiz Sergio 
Moro e eleva tensão

da Operação Lava Jato.
Por outro lado, em seu dis-

curso, Moro pediu que Temer 
reforce a luta contra a corrup-
ção - e pediu mais recursos 
fi nanceiros para combater o 

crime organi-
zado. O gesto 
eloquente de 
Temer contra 
Moro somou-
-se a outros 
episódios re-
centes que 
deixaram em 
evidência a 
tensão entre 
o poder Exe-
cutivo e os 
responsáveis 
da causa Lava 
Jato.

Neste ano, 
a PGR acu-

sou Temer e os ministros Mo-
reira Franco e Eliseu Padilha 
de serem membros de uma 
“associação criminosa” que 
recebeu R$ 587 milhões em 
propinas. Para o mandatário do 
PMDB, essa foi uma denúncia 
feita para “desestabilizar” seu 
governo e chegou a pedir a 
suspensão do procurador que 
o acusou (ANSA).

PMDB fecha questão a 
favor da reforma
da Previdência

-deputado Roberto Jefferson 
(RJ), o partido não deixa claro 
qual será a punição aos de-
putados que desobedecerem 
a decisão. 

O governo espera que a 
posição do PMDB inspire 
outros partidos a fecharem 
questão, entre eles, PP e 
PRB. A executiva nacional do 
PRB chegou a se reunir para 
deliberar sobre o assunto, 
mas, no fi m, decidiu só bater 
o martelo após o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, marcar 
a data da votação. O PP tam-
bém informou que só tomará 
decisão depois de defi nida a 
votação (AE).
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OPINIÃO
Qual será o futuro 
da gastronomia 

brasileira? 

Os rumos da economia 

brasileira em 2016 não 

foram dos melhores.  Por 

isso, depositamos tanta 

confi ança no ano que 

estava por vir

Infelizmente, 2017 não 
trouxe os bons ventos tão 
esperados. No ramo da 

gastronomia, vejo grandes e 
antigos negócios fechando 
suas portas, amigos e cole-
gas de profissão driblando 
diariamente as difi culdades. 
Mas aí você pode estar se per-
guntando: mas eu vejo tantos 
negócios abrindo, assim como 
os que estão fechando. Sim, é 
verdade. 

Existem milhares de bares 
e restaurantes abrindo dia-
riamente por todo o Brasil, o 
grande problema hoje é manter 
esse novo negócio em funcio-
namento. Nosso país impõem 
aos empresários, altas taxas 
tributárias, burocracia sem 
limites e um ínfi mo retorno 
e apoio ao seguimento. Falta 
sim, bom senso por parte dos 
órgãos reguladores, para que 
os negócios possam funcionar 
com maior facilidade, e assim 
a economia girar.

Por isso eu digo, se você quer 
abrir um negócio no cenário 
econômico atual, planejamen-
to é fundamental. Segundo 
dados do próprio IBGE, 6 em 
cada 10 empresas fecham 
antes de completar 5 anos, é 
um número alto para levar em 
consideração. Aí você me per-
gunta novamente: mas o ramo 
gastronômico não é diferente? 
Afi nal, todos precisam comer, 
beber e se divertir, certo? 

Errado, para manter um 
negócio nesse seguimento 
hoje, além dos problemas já 
citados, enfrentamos alguns 
outros, como a alta rotativi-
dade de funcionários, que na 
grande maioria das vezes não 
são comprometidos, donos de 
estabelecimentos que não tem 
a mínima noção de mercado e 

o custo altíssimo de insumos 
nacionais e importados. Por 
aí vai.

Engana-se aquele que acha 
que a gastronomia é um ramo 
fácil e de ganho de dinheiro 
farto e rápido. Você pode ter 
sucesso e faturar milhões? Sim, 
mas tudo isso vai depender de 
muito trabalho, dedicação e 
entendimento de mercado, e 
é aí que a grande maioria dos 
donos de estabelecimentos 
desiste. Devo reconhecer, 
algumas (poucas) medidas 
foram tomadas pela atual 
gestão de governo, mas essas 
serão sentidas somente em 
médio prazo. 

Enquanto isso nós da área, 
donos de bares e restaurantes 
temos duas opções: a difícil 
tarefa de inovar, sem aumentar 
os custos. Ou a de diminuir 
esses custos sem perder a qua-
lidade. Esse é um momento, 
qualquer passo deve ser calcu-
lado, aqueles que conseguirem 
inovar, diminuir custos e fazer 
mágica com as cartas que tem 
em mãos, terão um ano mais 
“tranquilo”.

Especialistas e donos de ne-
gócios dizem que 2017 tende a 
melhorar com o passar do ano, 
e que, em 2018, a economia 
começará a ser estimulada. 
Eu também acredito que em 
2018 bons ventos soprarão 
mais forte. Até lá, seguramos 
as pontas e vemos bons “sol-
dados” caindo, não só diante a 
crise, mas também diante a po-
líticos corruptos, constituição 
ultrapassada, leis feitas em prol 
de uma minoria, desigualdade 
social, sistema corrompido e 
uma população complacente. 

Enquanto isso não muda, 
vamos ensinando ao David 
Copperfi eld como se faz para 
manter um negócio gastronô-
mico aberto em nosso país.

 
(*) - É responsável pela cozinha do 
boteco Simples Assim, de Curitiba, 

e supervisiona o curso de Beer 
Sommelier do Centro Europeu, 
uma das principais escolas de 

gastronomia do Brasil. 

Guilherme De Rosso (*)
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Restauradores espanhóis 
encontraram uma “cápsula do 
tempo” de 240 anos dentro de 
uma imagem de Jesus Cristo 
que estava na igreja de Santa 
Águeda, em Burgos, no norte 
da Espanha. As duas cartas são 
datadas de 1777 e foram assina-
das pelo capelão da catedral de 
Burgo de Osma, Joaquín Mín-
guez, tendo sido descobertas 
no dia 28 de novembro.

Segundo o jornal “El País”, os 
textos relatam que a escultura 
“Cristo da Miséria” foi “escul-
pida em madeira por Manuel 
Bal, Acadêmico natural de San 
Bernardo de Yagüe e vizinho 
de Campillo, ambos deste 
Bispado de Osma”. De acordo 
com o “National Geographic”, 
os restauradores pertencem ao 
grupo “Da Vinci Restauro”, que 
trabalha com restaurações his-
tóricas, e foram chamados para 
fazer reparos na estátua, que 
apresentava pequenas fi ssuras.

Ao abrirem a peça, descobri-

Cartas foram encontradas dentro de estátua de Jesus Cristo.

A consulta é direcionada 
especialmente a em-
presas e instituições 

brasileiras e vai orientar pare-
cer do INPI para fundamentar 
negociações em acordo a ser 
fechado entre Mercosul e União 
Europeia.

Está em jogo, por exemplo, 
o direito de se usar ou não em 
países do Mercosul termos, 
como vinho prosecco, quei-
jos feta, gruyere, gorgonzo-
la, parmesão, grana padano, 
mortadela bolonha, toscana e 
outros semelhantes a marcas 
registradas e consolidadas no 
Brasil para o mesmo segmento. 
E, ainda, aqueles constantes da 
legislação brasileira de bebidas, 
como Genebra e Steinhaeger.

Termos da UE que forem 
reconhecidos como Indicação 
Geográfica pelo Mercosul 
não mais poderão ser usados 
comercialmente em produtos 

O termo parmesão passaria a ser usado exclusivamente para o 

queijo Parmigiano Reggiano, produzido na Itália.

Filho de ex-
presidente do
Iêmen jura vingança

O fi lho do ex-presidente do 
Iêmen, Ali Abdullah Saleh, 
morto por rebeldes houthis 
perto da capital Sanaa, instou 
seus seguidores a “se vingarem” 
do assassinato de seu pai e a 
combaterem a insurreição em 
curso no país árabe. Citado por 
uma emissora saudita, Ahmad 
Ali Saleh, que está em prisão 
domiciliar nos Emirados Árabes 
Unidos, afi rmou que guiará “a 
batalha até que o último hou-
thi seja expulso do Iêmen”. “O 
sangue de meu pai soará como 
o inferno nas orelhas do Irã”, 
acrescentou.

Teerã apoia os rebeldes xiitas 
houthis, enquanto os Emirados 
Árabes integram a coalizão 
liderada pela Arábia Saudita 
para restabelecer o governo 
iemenita, chefi ado pelo sunita 
Abd Rabbuh Mansur al Hadi, ex-
-vice de Saleh. O ex-presidente, 
de 75 anos, foi morto após ter 
rompido sua aliança com os in-
surgentes e passado para o lado 
saudita - ele havia sido deposto 
em 2012, em meio à Primavera 
Árabe, após 34 anos no poder. 
Seu apoio aos houthis já havia 
sido recebido com surpresa à 
época. O confl ito armado no 
país já deixou cerca de 10 mil 
mortos e 40 mil feridos (ANSA).

A Polícia Federal (PF) de-
fl agrou na manhã de ontem 
(6) a Operação Esperança 
Equilibrista, com o objetivo 
de apurar a não execução e o 
desvio de recursos públicos 
para a construção e implan-
tação do Memorial da Anistia 
Política do Brasil. Idealizada 
em 2008, a fi m de preservar 
e difundir a memória política 
dos períodos de repressão, a 
obra foi fi nanciada pelo Minis-
tério da Justiça e executada 
pela UFMG.

Em nota, a PF informou que 
84 policiais, 15 auditores da 
CGU e dois do TCU cumpriram 
oito mandados judiciais de 
condução coercitiva e 11 man-
dados de busca e apreensão. 
A obra seria feita a partir da 
reforma do Coleginho, locali-
zado no bairro de Santo Antô-
nio, em Belo Horizonte. Nele 
seria instalada uma exposição 
de longa duração, com obras 
e materiais históricos. Estava 
prevista também a contrução 
de dois prédios anexos e uma 
praça de convivência.

De acordo com a PF, mais 
de R$ 19 milhões já teriam 
sido gastos na construção e 
em pesquisas de conteúdo 

Maquete do Memorial da Anistia Política.
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Está em jogo o direito de usar 
termos como prosecco, queijos 
feta, gorgonzola e parmesão

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) prorrogou até o dia 22 o prazo para manifestações 
acerca da lista de Indicações Geográfi cas (IGs) da União Europeia

marcas se tornariam necessá-
rias, como já ocorreu no caso da 
transição de champagne para 
espumante, em 2013. Eventuais 
manifestações de oposição em 
relação a denominações conti-
das na lista devem ser enviados 
para o e-mail (subsidios@inpi.
gov.br), contendo no máximo 
20 MB. Também deve ser pre-
enchido formulário específi co.

Qualquer pessoa física ou 
jurídica interessada, residente 
ou estabelecida no Brasil (asso-
ciações, consumidor, produtor, 
distribuidor, vendedor, outros), 
que se sinta prejudicada com 
a possível restrição aos seus 
direitos adquiridos ou ao uso 
dos nomes iguais ou muito seme-
lhantes aos indicados pela União 
Europeia pode se manifestar. 
Há um processo em curso em 
que o posicionamento do Brasil 
é fundamental para defender 
interesses nacionais (Mapa).

não procedentes da região 
específi ca da União Europeia. 
O termo parmesão passaria 
a ser usado exclusivamente 
para o queijo Parmigiano Re-
ggiano, produzido na Itália. O 

equivalente brasileiro teria de 
mudar o nome, o que inclui 
embalagens, rótulos, cardápios 
e propagandas.

Eventual mudança de nome 
de produtos e registro de novas 

PF investiga desvio de recursos 
para Memorial da Anistia Política

para a exposição. No entanto, 
acrescenta a PF, até o momento 
apenas a obra referente a um 
dos prédios estaria sendo feita e, 
mesmo assim, estaria inacabada. 
Quase R$ 4 milhões teriam sido 
desviados por meio de fraudes 
em pagamentos feitos pela 
Fundação de Desenvolvimento 
da Pesquisa (Fundep), que foi 
contratada para fazer os estudos 
de conteúdo e a produção de 
material para a exposição.

Os desvios já identifi cados 
ocorreram por meio do paga-
mento a fornecedores sem re-

lação com o escopo do projeto 
e de bolsas de estágio e de ex-
tensão. Na nota, a PF informa 
haver a expectativa de que o 
montante desviado seja ainda 
maior, a partir das análises 
que serão feitas nos materiais 
apreendidos e dos interroga-
tórios a serem feitos com os 
suspeitos de envolvimento no 
caso. O nome da operação foi 
inspirado no trecho da música 
“O Bêbado e o Equilibrista”, 
de João Bosco e Aldir Blanc, 
que é considerada o hino dos 
anistiados (ABr).

Cápsula do tempo é encontrada 
em estátua na Espanha

ram as cartas, que ainda contam 
sobre detalhes da vida comum 
da cidade naqueles tempos, 
como o “caso da febre tifoide 
nas vilas locais” e os uso de 
“cartas e bolas para diversão”.

Ele ainda fala que o Rei Carlos 
III está no trono espanhol no 
momento e chega a mencio-

nar a Inquisição Espanhola, 
que ocorreu entre os anos de 
1478 e 1834. As cartas serão 
arquivadas e preservadas pela 
Arquidiocese de Burgos, mas 
uma cópia das cartas foi re-
colada dentro da estátua para 
“preservar as intenções” de 
Mínguez (ANSA).

Saída de 
dólares do 
país supera 
entrada 

Mais dólares saíram do país 
que entraram em novembro. 
De acordo com dados do Ban-
co Central (BC), divulgados 
ontem (6), o fl uxo cambial 
ficou negativo em US$ 636 
milhões, no mês passado.O 
resultado negativo veio do fl uxo 
fi nanceiro (investimentos em 
títulos, remessas de lucros e 
dividendos ao exterior e inves-
timentos estrangeiros diretos, 
entre outras operações), com 
US$ 2,444 bilhões. 

Já o fl uxo comercial comer-
cial (operações de câmbio 
relacionadas a exportações e 
importações) fi cou positivo em 
US$ 1,808 bilhão. De janeiro a 
1º de dezembro, o fl uxo cambial 
fi cou positivo em US$ 8,991 
bilhões, com o resultado do 
segmento fi nanceiro negativo 
em US$ 37,746 bilhões e o co-
mercial, positivo em US$ 46,736 
bilhões (ABr).

Uma “árvore de Natal” de 50 
mil metros foi inaugurada em 
um hotel de Nápoles ontem 
(6), em uma instalação criada 
pela artista espanhola Ana 
Soler. A peça trata-se de um 
longo e único fi o verde, que 
cria diversas tramas ao longo 
de toda a sua extensão, e que 
está exposta a partir do hall de 
entrada do Renaissance Naples 
Hotel Mediterraneo.

A obra foi batizada de “Christ-

mas Endless Lights - Tramas de 
Luz” e é a terceira instalação 
exposta pelo hotel nos últimos 
anos para as festas de Natal. 
“Uma mistura de fi os emaranha-
dos que se refere ao napolitano, 
a uma busca por um caminho de 
saída das difi culdades confi ando 
em sua própria capacidade. Mas, 
também e sobretudo, à espe-
rança, à ligação entre o real e o 
divino, que no Natal é ainda mais 
forte”, explicou Soler (ANSA).

Hotel de Nápoles 
inaugura ‘árvore de 

Natal’ de 50 mil metros

A peça trata-se de um longo e único fi o verde, que cria diversas 

tramas ao longo de toda a sua extensão.

ANSA



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
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A - Ação Social
Na manhã do próximo dia 10, a BeeTech, empresa focada em soluções 
cambiais totalmente online, inaugura a primeira ação do ‘Bee Volunte-
er’, um projeto social que objetiva desenvolver, promover e estreitar o 
engajamento de todos os colaboradores em diferentes programas do 
terceiro setor. Para o lançamento, a fi ntech, em parceria com a Livraria 
Cultura, levará livros infantis à Fundação Julita, que atende crianças, 
jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social. A Cultura doará 
diferentes títulose os colaboradores da BeeTech irão à Fundação Julita, 
onde vão interagir com as crianças para entender os assuntos de seus 
interesses e farão a entrega dos livros. A ação é voltada ao Projeto 
Ipezinho, programa que atende 50 crianças de 4 a 5 anos no período de 
contraturno escolar, oferecendo atividades socioeducativas. Saiba mais: 
(www.beetech.global).

B - Cervejarias Artesanais
Sabores marcantes e característicos. O reconhecimento da qualidade 
das cervejas artesanais aumenta a cada dia. Até o mês de junho eram 
610 empresas nessa categoria e - em apenas cinco meses - foram mais 
65 novos registros, somando 675. A informação sobre o crescimento de 
10% no número de cervejarias foi obtida pela Associação Brasileira das 
Cervejarias Artesanais (Abracerva) junto ao Ministério da Agricultura. 
Asempresas ciganas não se enquadram na estatística. A maior parte da 
fabricação das bebidas se concentra nas regiões Sul e Sudeste, porém 
todas as regiões do Brasil estão investindo nesse tipo de produção. Mais 
informações: (www.abracerva.com.br).

C - Empresas e Startups
O Alpha Inova, o programa de inovação que promove a parceria entre 
startups será um dos destaques da Corporate Startup Innovation Con-
ference, que unirá grandes nomes do setor e estratégias consolidadas 
de inovação. O evento ocorrerá no próximo dia 12 (terça-feira), no WTC 
Tower, e objetiva fomentar a inovação como fator principal para a dife-
renciação de negócio e aumento de competitividade. Além de promover 
o networking, encontro visa o compartilhamento de experiências e boas 
práticas estabelecidas entre empresas e startups. As vagas são limitadas 
e interessados podem conferir mais informações no site  (https://eventos.
startse.com.br/corporatestartupinnovation/).

D - Extensivo 2018 
O Cursinho da Poli está com as inscrições abertas para o Extensivo 
2018 nas três unidades (Lapa, Tatuapé e Santo Amaro). Com parcelas 
acessíveis, a partir de R$ 202,00, a instituição oferece aulas de segunda a 
sexta, nos períodos matutino, vespertino e noturno, e aos fi ns de semana. 
Além do material didático incluso nas parcelas, o estudante encontrará 
plantão de dúvidas, informações sobre universidades, vestibulares e car-
reiras, simulados, ferramenta de correção de redações online, caderno 
de revisão e palestras que ajudarão a organizar os estudos e se preparar 
da melhor maneira para enfrentar a maratona de vestibulares. Mais in-
formações, tel. (11) 2145 7654 ou no site: (www.cursinhodapoli.org.br).

E - Consultor Refugiado
Já pensou em contratar um consultor refugiado? O Brasil já conta hoje 
com uma equipe multidisciplinar treinada para prestar consultoria a 
diversos tipos de empresas. Trata-se do Projeto Caleidoscópio,uma 
iniciativa do Instituto Yiesia, consultoria em governança e gestão, que 
visa incluir refugiados de diferentes partes do mundo no mercado de 
trabalho brasileiro. O projeto tem como principal objetivo aproximar 
empresas brasileiras de pequeno e médio porte de executivos estran-
geiros talentosos e capacitar estes profi ssionais a adaptar-se ao mercado 
nacional. A ideia é aproveitar o potencial destes refugiados e contribuir 
para que venham a atuar em suas atividades de origem. Saiba mais em: 
(http://yiesia.com.br/projeto-caleidoscopio/).

F - Novo Fuentes 
Um dos mais antigos de São Paulo, o Fuentes Restaurante acaba de 
inaugurar o novo espaço no Jardins, na Rua Dr. Alves Melo, nº 119. 
Com 64 anos de tradição é conhecido por seus pratos fartos e delícias 
espanholas. Atualmente é comandado pela 3º geração da família de Se-
verino Fernandez Fuentes, que fugiu da ditadura franquista, deixando 
a Espanha na década de 50. O cardápio possui opções preparados na 
hora que servem até quatro pessoas, como a  clássica Paella em duas 
versões, a Valenciana e a Marinheira. Outras iguarias, como Caldeirada, 
Espaguete à Marinheira, Bacalhau à Espanhola e o Puchero, são tradi-
cionais. Outras informações, tel. (11) 3062.6572.

G - Produtos Orgânicos 
Foi lançado o App Plural Bio, primeiro aplicativo de São Paulo para 
compras de produtos orgânicos diretamente dos produtores - disponível 
para IOS e Android. No aplicativo é possível comprar frutas, verduras, 
além de pratos congelados sem glúten ou lactose, queijos, azeites, 
grãos, chás e cafés. Já são mais de 100 itens e até o fi nal de dezembro 
serão adicionados mais centenas. A start up planeja chegar ao ramo de 
cosméticos, produtos de limpeza orgânicos e bioorgânicos em breve. 
Um verdadeiro market place de produtos livres de agrotóxicos, cujo 
processo de produção respeita saúde e meio ambiente. Saiba mais em 
(http://www.pluralbio.com.br).

H - Marketing de Infl uência
No próximo dia 12, das 8h30 às 11h45, na Rua Lisboa, 890, Pinheiros, 
a infl uu, plataforma que conecta infl uenciadores digitais à marcas para 
campanhas de marketing, reune profi ssionais experientes com o intuito 
de discutir a efi ciência do uso de infl uenciadores digitais nas vendas de 
produtos ou serviços. O 1° encontro I2B (infl uu to bussiness) terá pales-
tras que explicam como funcionam as parcerias e quais são as fi nalidades 
deste mercado, envolvendo cases. No evento, será abordado tanto a 
perspectiva e interesse de marcas e empresas, quanto do infl uenciador 
digital. Ao fi nal, haverá um debate entre empresas e infl uenciadores. 
Informações (http://infl uu.me/i2b/).

I - Área Contábil
O Prêmio Professor Hilário Franco é um concurso de projetos acadêmicos 
na área Contábil, que é promovido pelo Sindcont-SP. O objetivo dessa 
atividade é incentivar os estudantes da área Contábil a se dedicaram à 
pesquisa de cunho prático, científi co e acadêmico e, ao mesmo tempo, ga-
rantir a excelência da profi ssão no futuro. As inscrições estão abertas para 
quem quiser participar, a Entidade receberá os trabalhos até o dia 1º de 
fevereiro de 2018. Os trabalhos produzidos pelos estudantes de graduação 
em Ciências Contábeis da Grande São Paulo podem ser apresentados de 
forma individual ou em grupo e serão avaliados por uma comissão julgadora 
em cinco critérios, confi ra o regulamento em (www.sindcontsp.org.br).

J - Eataly na Bolsa
O presidente-executivo da rede italiana de empórios gastronômicos 
Eataly, Andrea Guerra, afi rmou que está “tudo decidido” para a abertura 
de capital da empresa, prevista para ocorrer até o primeiro semestre de 
2019. Segundo ele, não resta mais “nenhuma passagem” na burocracia 
interna para permitir a realização da oferta pública de ações, aprovada 
pelo conselho de administração no fi m de outubro. A ideia da companhia 
é oferecer ao mercado de 30% a 35% de suas ações, provavelmente na 
Bolsa de Valores de Milão, mas Nova York não está descartada. No Brasil, 
sua única unidade fi ca na zona sul de São Paulo.

A - Ação Social
Na manhã do próximo dia 10, a BeeTech, empresa focada em soluções 

D - Extensivo 2018 
O Cursinho da Poli está com as inscrições abertas para o Extensivo 

Identifi car os 
consumidores é
o próximo passo
do varejo físico

Recentemente, o IBGE, 

corrigiu sua expectativa 

de crescimento para o 

varejo físico em 2017

A previsão inicial, divul-
gada no começo do ano, 
era de alta de 1,2%. 

Devido ao cenário favorável 
nas datas sazonais recentes, 
o número de vendas em lojas 
físicas foi acima do esperado, 
fazendo a estimativa subir 
para 1,5%. 

Enquanto isso, no ambiente 
digital, a Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico (AB-
Comm) faz projeção de alta de 
11% para o e-commerce nacio-
nal, um cenário impulsionado 
por ofertas personalizadas e 
ações que induzem o cliente 
a adquirir um produto ou 
serviço.

Uma das principais facilida-
des encontradas no comércio 
eletrônico é poder mensurar 
a quantia de visitantes e quais 
as páginas mais acessadas do 
site. Por outro lado, as lojas do 
varejo físico tinham difi culda-
des em quantifi car esse tipo 
de número, o que pode ser 
crucial para uma boa defi nição 
de estratégias comerciais.

No entanto, o mundo está 
mudando. Atualmente, já exis-
tem diversas ferramentas que 
permitem aos lojistas a coleta 
de dados referente a quantia 
de visitantes, se estão indo ao 
estabelecimento pela primeira 
vez ou não, quanto tempo fi cou 
e quais setores atraem mais 
público. Dessa forma, o varejo 
físico deu um grande salto no 

número de oportunidades e de 
proximidade com o ambiente 
digital.

O próximo passo para al-
cançar o e-commerce, tendo 
em vista as possibilidades 
de inovação, é ser capaz de 
identifi car os clientes nas lojas 
físicas, algo que já ocorre no 
virtual há bastante tempo e 
que permite ações como as de 
remarketing, que oferece be-
nefícios para cada consumidor 
individualmente, aproximando 
a marca do público.

O grande desafi o do varejo 
é melhorar a experiência de 
compra. Muito se investe em 
lojas conceituais, provado-
res que utilizam dispositivos 
tecnológicos e outras ações 
de omni-channel. Mas tão im-
portante quanto a inovação é a 
possibilidade de trabalhar cada 
cliente de forma customaizada. 

Identifi car seu nome, idade 
e gênero e conhecer seu his-
tórico nas visitas anteriores, o 
que comprou ou quantas vezes 
deixou o estabelecimento sem 
comprar nada, são informações 
valiosas para uma abordagem 
mais personalizada e relevante.

Em um mundo onde as ferra-
mentas digitais estão cada vez 
mais unidas ao cenário real, 
ser disruptivo é saber utilizar 
a tecnologia para ampliar as 
estratégias dos negócios e 
também otimizar as tarefas 
cotidianas nos mais variados 
aspectos.

(*) - É sócio-fundador da FX Retail 
Analytics, empresa que oferece 

inteligência para o varejo por meio do 
monitoramento de fl uxo.

Walter Sabini Junior (*)

De acordo com o Indicador Serasa 
Experian de Atividade do Comércio, o 
movimento dos consumidores nas lojas 
registrou, em novembro, alta de 1,0% 
perante outubro. Na comparação como o 
mesmo mês do ano passado, houve alta de 
6,4%. No acumulado do ano até novembro, 
a atividade varejista cresceu 0,8% frente 
ao período de janeiro a novembro do ano 
passado.

Segundo os economistas da Serasa Ex-
perian, o Black Friday, o avanço do crédito, 

a queda da infl ação e a recuperação da 
renda real e do emprego, impulsionaram a 
movimentação dos consumidores nas lojas 
no mês passado. O resultado do varejo foi 
impulsionado pelas altas de 2,3% do seg-
mento de supermercados, hipermercados, 
alimentos e bebidas, de 1,2% no ramo de 
móveis, eletroeletrônicos e informática, 
de 1,0% em tecidos, vestuário, calçados 
e acessórios e de 0,5% em material de 
construção. 

Por outro lado, a maior retração do 

consumidor deu-se no segmento de 
material de construção, o qual registrou 
queda de 14,6% frente ao mesmo perí-
odo do ano passado. A segunda maior 
queda foi de 11,4%, observada no fl uxo 
dos consumidores nas lojas de tecidos, 
vestuário, calçados e acessórios. Houve 
recuos também de 9,4% no segmento de 
combustíveis e lubrifi cantes, de 8,8% em 
móveis, eletroeletrônicos e informática 
e de 8,3% nas lojas de veículos, motos e 
peças (Serasa Experian).

Bitcoin volta a 
bater recorde

Pouco mais de uma semana 
após ultrapassar a marca dos 
US$ 10 mil, a criptomoeda 
Bitcoin voltou a bater recor-
des de valorização ontem (6) 
e já é negociada acima dos 
US$ 12 mil. De acordo com 
especialistas, a alta de hoje 
tem a ver com a liberação 
das autoridades dos Estados 
Unidos para a negociação de 
contratos futuros em Bitcoin. 

A CBOE começará a nego-
ciar esses contratos no próxi-
mo dia 10, enquanto o CME 
Group fará as negociações no 
dia 18. Atualmente, com essa 
série de recordes, o valor de 
mercado do Bitcoin já está 
em US$ 200 bilhões - contra 
“apenas” US$ 16 bilhões do 
início do ano.

No entanto, o mercado 
analisa esse avanço rápido 
da moeda virtual de maneira 
cautelosa, já que há o temor de 
uma nova bolha nos mercados 
(ANSA).

O eSocial Empresas objetiva desburocratizar e facilitar a 

administração de informações.

O prazo começou na últi-
ma segunda-feira (4). 
A partir de janeiro de 

2018, o sistema é obrigatório 
para entidades empresariais 
com faturamento no ano de 
2016 acima de R$ 78 milhões. A 
segunda etapa terá início em 16 
de julho de 2018 e abrangerá os 
demais empregadores, incluin-
do micros, pequenas empresas 
e MEIs. 

Tanto as empresas do pri-
meiro grupo quanto as demais 
entidades empresariais e as 
entidades sem fi ns lucrativos 
poderão optar pela antecipação 
da obrigatoriedade. Nesse caso, 
deverão acessar a página do 
eSocial na internet e confi rmar 
a opção. O sistema exige certi-
fi cado digital para o acesso. A 
medida visa a atender pleitos 
de empregadores que não se 
enquadram na obrigatoriedade, 

O item alimentação apresentou maior queda.

A infl ação medida pelo Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
- Classe 1 (IPC-C1), que se 
refere às famílias com renda 
entre 1 e 2,5 salários mínimos, 
fechou o mês de novembro 
em 0,21%, taxa 0,21 ponto 
percentual abaixo da apurada 
em outubro, quando o índice 
registrou variação de 0,42%. O 
indicador foi divulgado ontem 
(6) pelo Ibre/FGV, e com o re-
sultado de novembro o índice 
acumula alta de 2,1% no ano e 
2,29% nos últimos 12 meses.

A FGV constatou ainda que 
a infl ação medida pelo IPC-C1 
fechou o mês de novembro 
abaixo da taxa relativa ao 
IPC-Br, que mede a variação 
da infl ação junto às famílias 
com rendimento de até 33 
salários mínimos e registrou, 
em novembro, variação de 
0,36%. A taxa do IPC-Br nos 
últimos 12 meses fi cou em 
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Empresas podem optar até o dia 
20 pela antecipação do eSocial

Empresas podem optar pela antecipação da implantação do Sistema de Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) até o dia 20 de dezembro

permitirá o aproveitamento de 
créditos fazendários para quita-
ção da contribuição previden-
ciária. Estima-se um montante 
da ordem de R$ 4 bilhões em 
2018 e R$ 12 bilhões em 2019, 
com impacto positivo no fl uxo 
de caixa das empresas, prin-
cipalmente das exportadoras. 

O eSocial Empresas é um 
novo sistema de registro feito 
pelo governo federal, com o 
objetivo de desburocratizar 
e facilitar a administração de 
informações relativas aos traba-
lhadores, de forma a simplifi car 
a prestação das informações 
referentes às obrigações fi scais, 
previdenciárias e trabalhistas. 
Por meio dele, pretende-se 
também reduzir custos e tempo 
da área contábil das empresas 
na hora de executar 15 obriga-
ções fi scais, previdenciárias e 
trabalhistas (ABr).

mas que por integrarem grupos 
econômicos composto por 
empresas maiores, pretendem 
antecipar a implantação do 
eSocial de forma a uniformizar 
os procedimentos trabalhistas 

e previdenciários.
Outro grupo de contribuintes 

benefi ciados é aquele que terá 
direito a utilizar os benefícios 
da compensação cruzada, em 
tramitação no Congresso, que 

Infl ação é menor para famílias 
com renda mais baixa

3,35%, nível também acima do 
registrado pelo IPC-C1.

A queda do IPC-C1 refl ete a 
retração de preços em cinco das 
oito classes de despesa compo-
nentes do índice: Alimentação, 
cujos preços caíram de 0,31% 
para uma defl ação de -0,47%; 
Habitação (de 1,06% para 0,92%); 
Comunicação; (de 0,6% para 

-0,42%); Vestuário (0,07% para 
-0,17%;) e Despesas Diversas 
(0,49% para 0,13%). Em contra-
partida, os grupos Transportes 
(-0,20% para 0,58%), Educação, 
Leitura e Recreação (-0,08% 
para 0,53%) e Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,21% para 0,23%) 
apresentaram acréscimo em 
suas taxas de variação (ABr).

Atividade do Comércio cresceu 1,0% em novembro

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
proposta que assegura à mu-
lher empregada o direito a dois 
períodos de descanso de meia 
hora cada um, durante a jornada 
de trabalho, para alimentar o 
fi lho até os seis meses de idade. 
O objetivo da nova medida é 
garantir também às mulheres 
que não podem amamentar ou 
às adotantes o direito de cui-
dar de seus bebês, utilizando 
mamadeiras ou introduzindo 

alimentos.
O relator, deputado Pastor 

Eurico (PHS-PE), recomendou 
a aprovação do projeto original, 
do deputado Hugo Leal (PSB-
-RJ) – e da emenda proposta 
pela Comissão de Seguridade 
Social e Família, que estabelece 
que os dois descansos sejam 
de meia hora cada um. Como 
a proposta tramita em caráter 
conclusivo está aprovada pela 
Câmara e deve seguir para aná-
lise do Senado (Ag.Câmara).

Duas pausas diárias para 
trabalhadora alimentar fi lho



Educação pública 
de qualidade,
eu acredito!

A migração de alunos 

das escolas particulares 

para as públicas registra 

altas seguidas há alguns 

anos e em 2018 não será 

diferente.

Um importante indica-
dor que mostra que o 
fenômeno ainda está 

em ascensão são as inscrições 
para vagas nas redes de ensi-
no municipal e estadual, que 
terminam em poucos dias, até 
mesmo horas, de acordo com 
a boa fama da instituição de 
ensino. Para ser ter ideia, só 
em São Paulo, o número de 
alunos que migrou para a rede 
pública aumentou em 25% em 
cinco anos. 

Esse aumento crescente se 
justifi ca não só pela crise eco-
nômica, que vem apertando o 
orçamento das famílias e man-
tendo a taxa de desemprego 
lá no alto; mas também pelos 
bons resultados no ensino 
de muitas escolas públicas. 
As mais procuradas pelos 
pais são justamente aquelas 
com melhor desempenho. E 
o sucesso dessas se espalha 
rapidamente. 

Portanto, o principal desafi o 
da educação pública, diante 
desse novo panorama, é o 
de aumentar a qualidade do 
ensino ofertado e manter a 
excelência nas escolas onde 
os bons frutos já aparecem e 
são reconhecidos. O Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) tem apre-
sentado resultados positivos 
crescentes ao longo dos anos. 
Em 2015, por exemplo, a média 
das notas nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental foi 5,5. 

Mas a meta estipulada pelo 
Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE) para 2022 
é 6,0, média correspondente 
a um sistema educacional de 
qualidade comparável a de paí-
ses desenvolvidos. Eu acredito 
que conseguiremos alcançá-la 
ou, pelo menos, chegaremos 
bem próximo. Mas, para isso, 
é fundamental que o poder 
público ofereça uma boa capa-
citação àqueles que exercem o 
papel mais importante em todo 
o processo de ensinar nossas 
crianças: os professores. 

Eles precisam ter acesso a 
uma metodologia atualizada 
de ensino, moderna e insti-
gante, que contribua não só 
para transmitir os conteúdos 
didáticos tradicionais, mas 
que desenvolva também nos 

alunos tanto as habilidades 
cognitivas quanto as socioemo-
cionais, a fi m de contribuírem 
efetivamente na formação dos 
cidadãos do futuro. 

Torna-se urgente moderni-
zar a metodologia de ensino 
nas escolas públicas. O “ensi-
no industrial” empregado há 
muitos anos já não é o mais 
adequado para transmitir o co-
nhecimento, não supre todas 
as necessidades inerentes aos 
nossos alunos nativos digitais, 
em um mundo em que tudo 
muda num piscar de olhos. 
Nossos professores da rede 
pública devem acompanhar 
essa constante ebulição de no-
vidades e, para isso, precisam 
de cursos de aperfeiçoamento 
profi ssional. 

As Secretarias de Educa-
ção têm de estar atentas e 
preocupadas com essa ques-
tão quando desenvolverem 
seus planos de trabalho para 
2018. Intensifi car a formação 
profissional de educadores 
para que desenvolvam novas 
habilidades é o caminho para 
uma educação de qualidade 
na escola pública! Giz e qua-
dro negro não são mais as 
ferramentas principais de um 
professor. 

Agora, ele precisa ser mu-
nido de recursos digitais, 
elementos lúdicos de aprendi-
zagem e ferramentas diversas 
que permitam que ele também 
transmita ensinamentos de 
uma forma criativa, inovadora 
e fi que tão antenado em temas 
atuais quanto seus alunos. O 
Governo do Estado de São 
Paulo já deu um passo à frente, 
autorizando o uso de celulares 
em sala de aula em todas as 
escolas da rede estadual, como 
mais uma ferramenta de ensino 
e aprendizagem. 

Centenas de escolas de 
municípios do interior pau-
lista também já contam com 
laboratórios de informática e 
fazem uso de diversos recursos 
tecnológicos, como tablets e 
aplicativos educativos para 
estimular o aprendizado das 
disciplinas.  A educação públi-
ca pode, sim, ser de qualidade! 
Basta que os governantes reú-
nam esforços em prol de nossas 
crianças, para que estejam 
preparadas para encarar o fu-
turo que já bate à nossa porta.  

(*) - Engenheiro Elétrico pelo ITA, 
com especialização em Marketing e 
Administração de Empresas e MBA 

em Franchising pela Louisiana State 
University e Hamburguer University/

Mc Donald´s, é presidente da 
Planneta (www.planneta.com.br).

Luis Antonio Namura Poblacion (*) 
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Condução coercitiva 
de reitor é ‘violência 
inadmissível’

A deputada Margarida Salomão, 
presidenta da Frente Parlamentar 
em Defesa das Universidades Fede-
rais, afi rmou ontem (6) que é uma 
violência inadmissível a condução 
coercitiva do reitor e da vice-reitora 
da UFMG, promovida pela Polícia 
Federal, durante a Operação Es-
perança Equilibrista. Ainda foram 
conduzidos coercitivamente a 
professora Heloísa Starling, uma das 
maiores historiadoras brasileiras, o 
ex-ministro e ex-reitor, Clério Cam-
polina e o ex-reitor Ronaldo Pena.

Margarida fez duras críticas 
à operação.  “Será que a polícia 
não tem mais o que fazer além de 
conduzir reitores coercitivamente? 
Isso é uma violência, uma violência 
simbólica, uma violência inadmis-
sível. Um país que investe contra 
a sua universidade, contra sua 
pesquisa, contra a sua academia 
é um país que se auto condena à 
mediocridade, à obscuridade, à 
insignifi cância”, disse.

A parlamentar destacou que 
o reitor e a vice-reitora não se 
negaram em momento algum a 
dar informações sobre qualquer 
suspeita administrativa. “Prender o 
reitor da UFMG, é um tapa na cara 
de todos nós. É uma afronta. É uma 
violência inapropriada, deliberada 
e inadmissível”, afi rmou. Segundo 
ela, a operação é uma repetição 
maximizada do que aconteceu na 
UFSC, que acabou com a trágica 
morte do ex-reitor Luiz Carlos 
Cancellier. Margarida lembrou que 
a Operação, tendo Cancellier como 
um dos alvos, teve como origem uma 
“trapalhada” e um abuso da PF, que 
sem motivos “praticou intimidação 
e violência” (Ag.Câmara).

Ministro da Saúde, Ricardo 

Barros, em audiência na 

Câmara.

O ministro da Saúde, Ricar-
do Barros, disse ontem (6) 
que os valores pagos a mais 
pelo governo federal, visando 
à transferência de tecnologia 
para fabricação, no Brasil, do 
medicamento Alfaepoetina, 
não estavam compensando. 
Por esse motivo, o governo 
tem deixado de pagar pela 
transferência de tecnologia, 
limitando-se exclusivamente à 
aquisição do medicamento por 
meio de pregões, acrescentou.

A Alfaepoetina (eritropoetina 
humana recombinante) é usada 
no tratamento de anemia de-
corrente de insufi ciência renal 
crônica. O contrato ao qual 
o ministro se refere envolve 
a empresa cubana Cimab e a 
Bio-Manguinhos, uma unidade 
da Fiocruz. “Embora haja o 
discurso sobre transferência 
de tecnologia, o que há é uma 
barriga de aluguel para vender 
ao governo. Pagamos a mais 
cerca de R$ 1,7 bilhão por 
conta de uma transferência de 
tecnologia que não aconteceu”, 
disse o ministro em audiência 
na Câmara.

“A Fiocruz teve 12 anos para 
aprender a fazer a medicação e 
não o fez”, ressaltou o ministro, 
em tom crítico, por considerar 
que a fundação estava apenas 
embalando o produto e repas-
sando recursos para Cuba. Se-
gundo Barros, ao abrir pregão 
para compra desse medicamen-
to, sem necessidade de obter 
transferência tecnológica, o 

Henrique Meirelles decidirá sobre candidatura em março.

“A minha decisão será 
tomada no fi nal de 
março”, declarou 

Meirelles, em entrevista ao 
jornal “Folha de S. Paulo”, 
indicando sua intenção de se 
candidatar e disse que é neces-
sário haver um postulante que 
defenda o legado de “reformas 
e a política econômica” do go-
verno peemedebista.

Meirelles é considerado 
um dos mentores da reforma 
constitucional que congelou 
os gastos públicos por 20 
anos, aprovada em 2016, e do 
projeto para alterar as regras 
da aposentadoria, enviado ao 
Congresso. Ex-presidente do 
BankBoston, Meirelles conta 
com o respaldo do mercado, 
mas ainda não com o da po-
pulação. Segundo pesquisa do 
Datafolha divulgada no fi m de 
semana, ele não ultrapassa os 
2% de intenções de voto.

A reforma da Previdência é 
questionada em alguns pontos 

Trump confi rma 
Jerusalém como 
capital de Israel

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, con-
fi rmou ontem (6) que seu país 
reconhecerá Jerusalém, a partir 
de agora, como capital de Israel, 
uma medida que promete gerar 
tensões no Oriente Médio e 
reduzir as possibilidades de um 
processo de paz entre israelen-
ses e palestinos. 

“Determinei que é hora de 
reconhecer ofi cialmente Jeru-
salém como capital de Israel”, 
disse Trump em um discurso na 
sala de recepções diplomáticas 
da Casa Branca. Afi rmou que 
sua decisão de reconhecer Je-
rusalém como capital de Israel 
não deve ser interpretada como 
uma falta de compromisso com 
o processo de paz entre israe-
lenses e palestinos, e prometeu 
que fará “todo o possível” para 
ajudar as partes a consegui-lo.

“Os Estados Unidos apoiarão 
uma solução de dois Estados se 
as duas partes chegarem a um 
acordo”, declarou Trump em 
discurso na sala de recepções 
diplomáticas da Casa Branca 
(ABr/EFE).

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

A
N

SA

Poder público fará o 
bloqueio de celulares 
em presídios

Projeto que repassa ao poder pú-
blico responsabilidade de bloquear 
o sinal de celular nos presídios foi 
aprovado pela Comissão de As-
suntos Econômicos do Senado. A 
proposta, que terá votação fi nal na 
Comissão de Ciência e Tecnologia 
é um substitutivo ao projeto do 
senador Lasier Martins (PSD-RS).

Caberá ao poder público a 
obrigatoriedade de assumir a ins-
talação, o custeio e a manutenção 
do bloqueio de sinais de tele e 
radiocomunicações em presídios e 
penitenciárias. Lasier decidiu pro-
por o uso do Fistel nessa demanda 
pelo fato de o fundo apresentar, 
sistematicamente, um saldo de 
recursos não aplicados. 

A iniciativa também solucionaria 
impasses em vários estados que 
aprovaram leis determinando 
a instalação de equipamentos 
bloqueadores pelas prestadoras 
de serviço de telecomunicações, 
normas que vêm sendo contesta-
das junto ao STF. O entendimento 
das empresas é de que essa é uma 
obrigação do poder público.

O argumento do setor empresa-
rial converge com a avaliação do 
relator, senador Armando Monteiro 
(PTB-PE), sobre a questão. Segun-
do ressaltou no parecer, o STF já 
declarou a inconstitucionalidade 
de leis estaduais que pretendiam 
impor essa atribuição às compa-
nhias de telefonia. “A proposição 
parte do pressuposto correto de 
que cabe ao Estado prover os meios 
e os recursos necessários à conse-
cução da política de segurança”, 
considerou Armando no parecer 
(Ag.Senado).

O Plenário da Câmara con-
cluiu, na madrugada de ontem 
(6), a votação da MP que cria 
um regime especial de impor-
tação de bens a serem usados 
na exploração, no desenvol-
vimento e na produção de 
petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos. A MP tam-
bém propõe uma solução para 
litígios tributários relacionados 
ao imposto de renda incidente 
sobre afretamento de embarca-
ções e plataformas fl utuantes.

Aprovada na forma do proje-
to de conversão do relator, de-
putado Julio Lopes (PP-RJ), a 
MP estipula a vigência desse 
regime a partir de janeiro de 
2018. Esses bens contarão 
com suspensão do Imposto 
de Importação (II), do IPI, 
do PIS/Pasep-Importação e 
da Cofi ns-Importação se des-
tinados às atividades do setor 
e com permanência defi nitiva 
no País.

Poderão contar com a sus-
pensão os bens listados pela 
Receita Federal – a suspensão 
será convertida em isenção 
depois de cinco anos da im-

Foi criado um regime especial de importação de bens

a serem usados na exploração de petróleo,

gás natural e outros hidrocarbonetos.

A Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado aprovou on-
tem (6), a redução no número 
e na duração das saídas tempo-
rárias de presos, popularmente 
conhecidas como “saidão”. A 
medida está em projeto de lei 
da Câmara, que agora segue 
para análise do Plenário.

Atualmente, a Lei de Execução 
Penal concede até sete dias de 
saída temporária, até cinco vezes 
ao ano, para cada preso. O projeto 
estabelece que essa autorização 
seja reduzida de sete para quatro 
dias, podendo ser renovada ape-
nas uma vez ao ano. Quanto ao 
tempo de cumprimento da pena 
para acesso ao benefício, o projeto 
amplia de um quarto (25%) para 
a metade (50%) essa exigência 
para o preso reincidente. 

O rigor aumenta para os con-
denados por crime hediondo, 

tortura, tráfico de drogas e 
terrorismo. Para estes, a saída 
temporária só será possível após 
o cumprimento de dois quintos 
(40%) da pena, caso seja primá-
rio, ou três quintos (60%), se 
for reincidente. Outra mudança 
prevista é a possibilidade de o 
juiz impor ao benefi ciário da 
saída temporária o uso de tor-
nozeleira eletrônica. 

Para a relatora, senadora 
Simone Tebet (PMDB-MS), 
as mudanças no “saidão” são 
convenientes e oportunas, já 
que “nos últimos anos, vêm 
crescendo, vertiginosamente, 
as ocorrências de crimes pra-
ticados durante o benefício da 
saída temporária de presos, 
o que demonstra, por si só, a 
necessidade de dar um trata-
mento mais rígido à matéria” 
(Ag.Senado).

Relatado pela senadora Simone Tebet, o projeto determina que a 

autorização seja reduzida de sete para quatro dias.
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Marcos Oliveira/Ag.Senado

Henrique Meirelles movimenta 
disputa pelo Planalto em 2018
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comprou o terreno para sua futura candidatura presidencial 
e criticou o governador Geraldo Alckmin, explicitando as divisões dentro da coalizão que respalda 
Michel Temer

pulação” sobre o “crescimento 
econômico”. O cenário de indefi -
nição nas eleições de 2018 deve 
permanecer por alguns meses, 
já que o candidato líder nas 
pesquisas, o ex-presidente Lula, 
corre o risco de ser condenado 
em segunda instância, o que o 
impossibilitaria de concorrer.

Nos cenários sem Lula, o 
primeiro colocado é o deputado 
Jair Bolsonaro (PSC), que já 
tem seu rosto estampado em 
camisetas com slogans eleito-
rais vendidas na periferia de 
São Paulo. A ex-ministra do 
Meio Ambiente, Marina Silva 
(Rede), também anunciou sua 
pré-candidatura, assim como 
o ex-governador do Ceará, 
Ciro Gomes (PDT), e a depu-
tada estadual Manuela D’Ávila 
(PCdoB). Quem parece cada 
vez mais longe da corrida presi-
dencial é o prefeito João Doria, 
que esbarrou em Alckmin e é 
cotado para substituí-lo no Pa-
lácio dos Bandeirantes (ANSA).

pelo PSDB, que deve ter Alck-
min como presidente a partir 
deste sábado (9), data de sua 
convenção nacional. Na semana 
passada, circularam rumores 
de que o governador de São 
Paulo vai acertar com Temer 
o desembarque tucano do go-
verno, tema marcado por idas 
e vindas nas últimas semanas.

Em sua entrevista à “Folha”, 

Meirelles criticou o PSDB por 
ser reticente em dar um apoio 
claro à reforma da Previdência. 
“Não há, pelo menos até o mo-
mento, um comprometimento 
do PSDB em defesa dessa sé-
rie de políticas e do legado de 
crescimento com compromisso 
de continuidade”, declarou. 
Indicou que só será candidato 
se houver “percepção da po-

Câmara aprova Medida Provisória 
que incentiva petrolíferas

portação. Caso a petroleira não 
usar o bem para a atividade 
prevista dentro de três anos, 
prorrogável por mais 12 meses, 
terá de recolher os tributos não 
pagos com juros e multa de 
mora. A matéria, agora, será 
enviada ao Senado.

Outro benefício para as em-
presas petrolíferas em atuação 
no Brasil é a suspensão de 
tributos na importação ou na 
compra no mercado interno 

de matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de 
embalagem a serem usados 
para fazer um produto fi nal 
decorrente das atividades 
de exploração de petróleo. 
Além dos mesmos tributos da 
suspensão para importação de 
embarcações, também pode-
rão ser suspensas a Cofi ns e 
o PIS/Pasep, contribuições 
incidentes no mercado inter-
no (Ag.Câmara).

CCJ do Senado aprova 
redução de dias no 
‘saidão’ dos presos

Cubanos não 
transferem tecnologia 
para fabricar remédios

Brasil economizou cerca de 
R$ 400 milhões em apenas um 
ano. Ele disse que, só na última 
compra, a economia fi cou em 
mais de R$ 134 milhões.

“Nós abrimos um pregão e 
compramos o que custava R$ 
25 por ampola, da Bio-Mangui-
nhos, por R$ 15 e, agora, por 
R$ 11. Certamente na próxima 
compra será ainda mais barato”, 
afi rmou o ministro. “Não tinha 
razão comprarmos de Cuba um 
medicamento que era produ-
zido no Brasil, a um preço que 
era o dobro do que pagamos 
atualmente”, completou (ABr).
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CLÁUSULA NO CONTRATO SOCIAL
Empresa em constituição poderá incluir cláusula no seu contrato social 
que os sócios não terão retirada de pró-labore e quando a empresa 
iniciar o seu faturamento suficiente para suprir suas despesas, efetuar 
alteração contratual informando o início da retirada de pró-labore? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGADA A 
EXECUTAR O PCMSO E PPRA?  

Nos termos da NR 15 e NR 7, ainda que a empresa seja do regime 
simplificado, basta a admissão de um empregado já está obrigado ao 
cumprimento das normas dessas NRs.

RECLUSO DURANTE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionário foi preso durante contrato de experiência, como proceder para 
encerrar o contrato? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEIXAR DE RETER OBRIGAÇÃO LEGAL
Caso o autônomo não autorize os descontos previstos em lei, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO A EMPRESA FORNECE VALE COMBUSTÍVEL VIA CARTÃO, 
TEM RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DE INSS E FGTS?

O fornecimento de Vale Combustível por meio de cartão magnético ou 
tíquete, ou ainda pagamento diretamente na conta corrente do empre-
gado, constitui “salário”, de forma indireta, sujeito às incidências na 
folha de pagamento conforme mencionados na pergunta: FGTS e INSS.

FÉRIAS COM A MUDANÇA TRABALHISTA
Com a mudança da Lei Trabalhista como ficam as férias para os menores 
de 18 anos e para os maiores de 50 anos? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

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)

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.

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)

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)

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF nº. 12.954.711/0001-84 - NIRE nº 35.300.414.055

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/10/17
Aos 30/10/17, às 10hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de 
Abreu Pereira - Secretário. Deliberações: 1. Aprovar o aumento de capital da Companhia, de R$ 86.000.000,00 para 
R$96.500.000,00, um aumento, portanto, de R$10.500.000,00, mediante a emissão de 10.500.000 novas ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão calculado na forma do artigo 170, § 1º, inciso I da Lei das S.A., 
as quais deverão ser subscritas privadamente pelas atuais acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas 
participações, nesta data, da seguinte forma: Tellus III Holding S/A Company (“Tellus III”) subscreve 10.489.500 ações, as 
quais são parcialmente integralizadas neste ato por meio de conversão de adiantamento para futuro aumento de capital 
(“AFAC”) realizado pela Tellus III, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo I à esta ata; SDI Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda. (“SDI”) subscreve 10.500 ações, as quais são parcialmente integralizadas neste ato por meio de conversão 
de adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”) realizado pela SDI, conforme Boletim de Subscrição que constitui 
o Anexo II à esta ata. 2. Em decorrência do aumento do Capital Social supramencionado, as acionistas resolvem aprovar 
a nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual, a partir de então, terá o seguinte teor: “Artigo 
5º - O Capital Social totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R$96.500.000,00, dividido em 96.500.000 de 
ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. Nada mais. São Paulo, 30/10/17. Jucesp nº 520.554/17-6 em 
22/07/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A. - CNPJ/MF nº 14.480.213/0001-72 - NIRE 35.3.00414594
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/04/17.

Aos 24/04/17, às 11 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; e Secretário: Arthur 
José de Abreu Pereira. Documentos Lidos, Autenticados Pela Mesa, e Arquivados na Sede Social da Companhia: (i) Relatório 
da administração; (ii) demonstrações financeiras; e (iii) parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social da 
companhia encerrado em 31/12/16. Deliberações: 1. Aprovar, conforme manifestação favorável dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia em Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/03/17, as contas dos administradores, 
as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/16, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no DOESP (página 47), e no 
Empresas e Negócios (página 9), ambos em edição de 20/04/17. 2. Aprovar a destinação do prejuízo verificado no exercício encerrado 
em 31/12/16, no valor de R$1.494.783,00 à conta de Prejuízos Acumulados. 6.3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros do Conselho 
de Administração da Companhia, para mandato de 1 (um) ano, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as 
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017: (i) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF 
nº 259.912.388-71, que será o Presidente do Conselho de Administração, indicado pela acionista Tellus III Holding S.A. Company; (ii) 
Sérgio Augusto Malacrida Junior, CPF/MF nº 166.532.868-19, indicado pela acionista Jaguar Empreendimentos e Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda.; e (iii) Luiz Renato Paim Fernandes, CPF/MF nº 686.206.406-15, indicado pela acionista BV Empreendimentos e 
Participações S.A. 4. Os conselheiros ora eleitos declaram ainda que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem administração 
da sociedade. São Paulo, 24/04/17. Jucesp nº 506.970/17-6 em 07/11/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
CNPJ/MF nº 14.480.213/0001-72 - NIRE 35.300414594

Ata de RCA realizada em 24/03/17.
Aos 24/03/17, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Presidente - Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; Secretário - 
Arthur José de Abreu Pereira. Documentos lidos, autenticados pela mesa, arquivados na sede social da Companhia, 
e anexados à presente ata: (i) Relatório da administração; (ii) demonstrações financeiras; e (iii) parecer dos auditores 
independentes, todos relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/16. Deliberações. 1. Manifestar-se 
favoravelmente à aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores 
independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/16, os quais permanecerão arquivados na 
sede da Companhia e serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral da Companhia. 2. Consignar que, nos termos 
das demonstrações financeiras ora aprovadas, a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/16, 
de forma que as ações de emissão da Companhia não farão jus a quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio. 3. 
Autorizar a administração da Companhia a convocar Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre: (i) a tomada das contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração, e o parecer dos 
auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/16, os quais, desde logo, se autoriza sejam publicados 
e entregues aos acionistas previamente à data de realização da assembleia; (ii) a destinação do resultado apurado no 
exercício social encerrado em 31/12/16; e (iii) a reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia. 
Nada mais. São Paulo, 24/03/17. Jucesp nº 506.917/17-4 em 07/11/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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)

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)

– . EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0028429-51.2012.8.26.0100 (USUC 695) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista 
dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Maria Izabel 
Capelo, Maria de Lurde Leça, Alfredo Vieira Ventura, Conceição Leça de Oliveira ou Maria Clara Leça de 
Oliveira, Alfredo Cabral de Oliveira, Francisco Antônio da Costa, Maria Emilia de Carvalho Santana, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que , ajuizaram , 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Baltazar Brum, parte do nº 49 - Vila Ré 
- 3º Subdistrito Penha de França - São Paulo - SP, com área de 773,72 m², contribuinte nº 113.362.0002, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias, contestem o feito. 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. 

– . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069573-
51.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Marina Balester Mello de Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 

, CPF. 338.514.428-06, que , lhe ajuizou 
uma  objetivando o recebimento de R$ 7.483,53 (Set/2013), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não pago. Estando o réu em lugar 
ignorado, CITADO fica, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão 
de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

– . EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 (VINTE DIAS) Processo nº 0056258-
44.2011.8.26.0002. A Exma. Dra. Marina Balester Mello de Godoy - Juíza de Direito da 2ª Vara Cível 
do Foro Regional de Santo Amaro Ibirapuera da Comarca de São Paulo. Faz Saber especialmente à 

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
06.267.534/0001-65, que por parte de  portador do RG. nº 11.919.918, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 006.591.718-99, foi ajuizada uma , para reaver crédito no 
valor de R$ 9.530,81 na época do ajuizamento, dívida esta oriunda de 02 (dois) títulos de crédito 
cheques. Encontrando-se a Requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação por 
edital para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento do valor acima 
descrito, ficando consignado que, em caso de honorários advocatícios (artigo 702 do Código de 
Processo Civil) ou para, querendo, oferecer Embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo em judicial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

– S EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011762-
05.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cinara Palhares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 

, brasileira, viúva, funcionária pública estadual aposentada, CPF. 193.376.588-72, que por parte 
de  foi ajuizada uma 

 tendo como objeto a outorga definitiva da escritura do imóvel constante de um conjunto de 
casas populares e respectivo terreno, situado à Rua Rubens Luccats, designado como parte do lote 89, 
da quadra E1, da planta 03 de Americanópolis, do 29º Subdistrito de Santo Amaro, com área de 
225,00m², nesta Capital, cadastrado na Prefeitura do Munícipio desta Capital sob nº 172.184.0086-9. 
Estando a requerida em local ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, ofereça 
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando advertida 
que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2017. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: GERALDO 
CARDOSO DA SILVA JUNIOR (OAB 171288/ SP), MARINA EGAWA TAKAKI (OAB 336905/SP) 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo - IHGSP
Convocação de Assembleia Geral Ordinária (AGO) para Eleição dos membros dos

órgãos dirigentes do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo - IHGSP
Nelly Martins Ferreira Candeias, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São
Paulo - IHGSP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca Assembleia
Geral Ordinária (AGO) do IHGSP, a ser instalada às 14:00 horas do dia 19 de dezembro
de 2017, em primeira convocação ou 14:30 horas desse mesmo dia, em segunda e
última convocação, no salão nobre do IHGSP, sito no 1º. andar da sede social, na rua
Benjamin Constant, 158, em São Paulo-SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
eleição dos membros dos órgãos dirigentes do IHGSP para a gestão 2018/2020.
Ficam os associados interessados em concorrer aos cargos eletivos, cientes de que
poderão apresentar chapa, nos termos do Estatuto vigente. Se antes da instalação
da AGO a assembléia geral aprovar alterações no Estatuto do IHGSP, com
mudanças imediatas na realização das eleições para os órgãos dirigentes da
Entidade, elas se aplicarão ao pleito, adaptando-se eventuais chapas registradas
aos dispositivos do Estatuto, que a elas se refiram. As fichas de qualificação para os
candidatos deverão seguir o modelo que está à disposição dos associados-eleitores
na Secretaria do IHGSP. Para os atos do processo eleitoral, a Secretaria do IHGSP
funcionará nos dias úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas. A AGO observará o
disposto no Estatuto Social. Nelly Martins Ferreira Candeias - Presidente.

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo - IHGSP
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para alteração do Estatuto

do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo - IHGSP
Nelly Martins Ferreira Candeias, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo - IHGSP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do IHGSP, a ser instalada às 13:30 horas do
dia 19 de dezembro de 2017, em primeira convocação ou 14:00 horas desse mesmo dia,
em segunda e última convocação, no salão nobre do IHGSP, sito no 1º. andar da sede
social, na rua Benjamin Constant, 158, em São Paulo-SP, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:  alteração do Estatuto Social do IHGSP, com expressa manifestação, no
Capítulo “das disposições transitórias”, sobre: a) convalidação dos atos praticados por
todos os poderes do IHGSP, no interregno de 27.05.2009 até a data desta AGE; b)
aprovação das contas do IHGSP dos exercícios de 2009 a 2016; c) composição inicial
do Conselho Consultivo Honorífico, se este for aprovado. Se a AGE aprovar o Estatuto
com mudanças imediatas na realização das eleições para os órgãos dirigentes da
Entidade, elas se aplicarão ao pleito a ser realizado na Assembléia Geral Ordinária
(AGO) convocada para se reunir nessa mesma data. A AGE observará os dispositivos
do Estatuto em vigor. Nelly Martins Ferreira Candeias - Presidente

OXMAR OXFORD MARINGA PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ/MF 45.941.341/0001-08 - NIRE 35.216.325.560

Extrato da Reunião de Sócios Realizada em  05/12/2017
Data, Hora e Local: Em 05/12/2017, às 11:30 horas, na sede da Sociedade. Composição da Mesa: Pre-
sidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretário: Edson Cordeiro Neves. Presentes: A totalidade dos Só-
cios. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital da Sociedade. Deliberações: Reduzir o capi-
tal social da Sociedade por ser considerado excessivo, em R$ 2.000.000,00, passando o capital social
para R$ 1.500.000,00, representado por 1.500.000 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada, mediante o
cancelamento de 2.000.000 quotas com o valor nominal de R$ 1,00. A redução do capital social será pro-
porcional a participação de cada sócio e a devolução dos recursos em forma de  pagamento será efetuado
em moeda corrente nacional, no prazo de 90 dias. Nos termos e para os fins das disposições constantes do
artigo 1084 da Lei nº 10.406/02, é efetuada a presente publicação do extrato, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos. Diadema, 5 de dezembro de 2017. Umberto Silvio Mosseri – Presidente da Mesa.

Na maioria, as falhas atingem 
mulheres mais jovens, entre 
18 e 30 anos, na fase inicial 

da vivência profi ssional, com baixa 
renda e das regiões Norte e Nordeste.

Os profi ssionais brasileiros lideram 
a lista dos países com mais percepção 
para as falhas em habilidades, seguido 
da França (81%), Estados Unidos 
(79%), Alemanha (74%), México 
(66%) e Espanha (65%). O estudo 
mostra que 65% dos brasileiros se 
sentem afetados por essas falhas e 
que as habilidades mais valorizadas 
para conquistar melhores oportuni-
dades são comunicação, trabalho em 

equipe, criatividade, atendimento aos 
consumidores, pensamento crítico e 
resolução de problemas.

Mais de 43% dos entrevistados 
admitem que precisam aprimorar 
habilidades como trabalho em equipe 
e soluções de problemas, enquanto 
40% acreditam necessitar de mais co-
nhecimento em liderança e gerencia-
mento de habilidades. Outros 36,9% 
consideram importante qualifi car-se 
mais em aspectos técnicos, como 
códigos de programação e análise 
de dados.

A pesquisa também aponta que 
quase 90% dos brasileiros consideram 

o mercado de trabalho bastante com-
petitivo. Em contrapartida, 45,7% se 
sentem qualifi cados para atender às 
demandas deste mercado, 37,6% se 
consideram acima da média e apenas 
11% confi am plenamente na sua 
qualifi cação.

Na opinião de mais de 40% dos 
brasileiros, a localização geográfi ca é 
um fator limitador de oportunidades 
de trabalho e, por isso, cerca de 42% 
recorrem a cursos ou vídeos online 
para complementar o conhecimento. 
“Outro ponto interessante da pesqui-
sa é que conseguimos identifi car que, 
devido à grande extensão do Brasil, 

muitos brasileiros estão procurando, 
por conta própria, por cursos online 
para conseguir qualifi cação e con-
quistar uma boa colocação”, explica 
o country manager da Udemy, Sérgio 
Agudo.

A grande maioria das pessoas 
pesquisadas (90%) afi rma que a 
falta de recursos fi nanceiros é algo 
que atrapalha bastante na busca 
por qualifi cação. Em seguida, os 
entrevistados apontam os poucos 
recursos tecnológicos, a difi culdade 
de locomoção e mobilidade urbana, 
o conhecimento de outro idioma, a 
falta de tempo e a insegurança pú-

blica como outros limitadores.
Encomendada pela Udemy, a 

pesquisa foi realizada pela Mind Pes-
quisas entre 26 de setembro e 3 de 
outubro de 2017. Um total de 1.002 
pessoas, de 387 cidades de todos os 
estados brasileiros, foram entrevista-
das. A totalidade de entrevistados é 
composta de pessoas empregadas em 
regime integral, em diversas áreas, de 
forma que o resultado pudesse refl etir 
a diversidade do mercado de trabalho 
local. A margem de erro é de 3,1% 
para mais ou para menos.

Fonte e mais informações: (https://
www.udemy.com).

Uma pesquisa encomendada pela Udemy, marketplace global de ensino e aprendizagem online, destaca que 2 em cada 3 brasileiros admitem ter falhas de 
habilidades para enfrentar o mercado de trabalho atual e nos próximos 5 anos
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Público ocupa galerias do Plenário, em uma mobilização rara naqueles anos.

São Paulo, quinta-feira, 07 de dezembro de 2017Página 6

Especial

Tatiana Beltrão, da Agência Senado / (Colaboraram José Geraldo Coêlho, 
da TV Senado, e Juliana Steck)

Para milhares de famílias brasileiras, o melhor presente do 
Natal de 1977 chegou no dia seguinte ao feriado. Em 26 de 
dezembro, há 40 anos, fi nalmente foi sancionada a lei que 

instituiu o divórcio no país.

Fruto de uma emenda constitucional proposta pelo Senado, a 
Lei do Divórcio (Lei 6.515/1977) permitiu uma profunda mudança 
social no Brasil. Até então, o casamento era indissolúvel. A mari-
dos e esposas infelizes só restava o desquite — o que encerrava 
a sociedade conjugal, com a separação de corpos e de bens, mas 
não extinguia o vínculo matrimonial.

Assim, pessoas desquitadas não podiam casar novamente. 
Quando voltavam a se unir a alguém, a união não tinha respaldo 
legal. E os fi lhos eram considerados ilegítimos, como se gerados 
em relacionamentos extraconjugais. Além de não terem amparo 
da legislação, esses casais — 
que viviam “em concubinato”, 
segundo o termo jurídico — 
sofriam preconceito, especial-
mente as mulheres.

A Lei do Divórcio permitiu 
que centenas de milhares de 
homens e mulheres voltassem 
a casar no civil para constituir 
famílias legítimas aos olhos da 
lei. Mas a aprovação desse ins-
trumento, um marco na história 
do direito de família, não foi 
fácil. O Brasil acabou sendo um 
dos últimos países do mundo 
a instituir o divórcio. Dos 133 
Estados integrantes das Nações 
Unidas na época, apenas outros 
5 ainda não o permitiam.

Por décadas, a questão havia dividido a população e o Congresso. 
A adoção do divórcio sofria forte oposição da Igreja Católica e de 
setores conservadores da sociedade, que lutavam para manter o 
preceito constitucional — inserido na Constituição de 1934 e man-
tido nas Cartas seguintes — de que o casamento era indissolúvel.

O primeiro projeto divorcista foi apresentado ao Parlamento 
em 1893. Outros se seguiram ao longo dos anos, sempre derru-
bados. Até junho de 1977, quando o senador Nelson Carneiro 
(MDB-RJ), depois de 26 anos de luta política pelo divórcio, con-
seguiu aprovar no Congresso uma emenda constitucional, dele 
e do senador Accioly Filho (Arena-PR), para alterar o trecho da 
Carta que impedia a dissolução do vínculo matrimonial. Foi essa 
mudança que abriu caminho para a Lei do Divórcio.

Em entrevista à TV Senado em 1995, um ano antes de sua 
morte, Carneiro falou sobre as razões de a mudança ter demo-
rado tanto a chegar. Defender o divórcio era comprar uma briga 
difícil, afi rmou:

— Era uma coisa que o país inteiro reclamava, mas faltava 
alguém que tivesse a coragem de afrontar, porque sabia que ia 
ter contra si as forças tradicionalistas, inclusive a igreja.

Discursos infl amados
A discussão no Congresso sobre propostas para permitir o divór-

Divórcio demorou 
a chegar no Brasil
Foi apenas há 40 anos que o país passou a permitir 
a dissolução do casamento. Lei do Divórcio teve 
como maior defensor o senador Nelson Carneiro, 
que enfrentou a oposição da igreja e de forças 
conservadoras

Luis Macedo/Câmara dos Deputados

cio mobilizava o país em 1977. 
O embate entre parlamentares 
divorcistas e antidivorcistas 
refl etia a profunda divergência 
de opiniões na sociedade. De 
um lado, lideranças católicas 
convocavam os fi éis a protestar 
contra “a destruição da família brasileira”. No front oposto, mo-
vimentos como a Campanha Nacional Pró-Divórcio defendiam 
a mudança, que, segundo eles, daria a milhões de brasileiros a 
chance de regularizar suas famílias. Todos os dias chegavam ao 
Senado e à Câmara dos Deputados caixas de cartas, manifestos 
e abaixo-assinados contrários ou favoráveis à iniciativa.

Em maio de 1977, uma comissão especial mista foi instalada 
para analisar as seis propostas divorcistas que tramitavam no 
Parlamento. Em 14 de junho, uma terça-feira, elas entraram na 
pauta do Congresso para análise em primeiro turno. Apenas uma 

delas, a proposta de emenda à 
Constituição (PEC) de Carnei-
ro e Accioly, foi escolhida para 
ir a votação. O texto permitia a 
dissolução do casamento para 
quem já estivesse judicialmente 
separado há mais de três anos.

Os divorcistas esperavam se 
benefi ciar de uma alteração re-
cente no Regimento: o quórum 
para aprovação de PECs, que 
antes exigia os votos favorá-
veis de dois terços dos parla-
mentares, havia sido reduzido 
para maioria absoluta (metade 
mais um). A mudança fora 
determinada pelo presidente 
Ernesto Geisel no Pacote de 

Abril, poucos meses antes. Entre outras medidas para conter a 
oposição, Geisel diminuíra o quórum para aprovação de emendas 
constitucionais.

Ao longo daquela terça-feira e no dia seguinte, dezenas de 
senadores e deputados se alternaram na tribuna na defesa ou 
no ataque ao divórcio, mostram documentos do Arquivo do 
Senado. Os discursos dos divorcistas citavam a necessidade 
de extinção do malfadado desquite e regularização das famí-
lias formadas em segundas uniões. Eles alegavam ainda que 
as separações já ocorriam, independentemente da existência 
do divórcio, e que ele seria apenas um instrumento legal para 
minorar o preconceito e dar segurança jurídica aos novos 
casais e a seus fi lhos.

Os antidivorcistas, por sua vez, afi rmavam que o divórcio deses-
truturaria a instituição da família, colocando em risco a própria 
sociedade brasileira. Incentivaria as separações, o amor livre, o 
aborto e a delinquência juvenil. Também aumentaria o número 
de menores abandonados e até as taxas de suicídio. Houve ain-
da quem apontasse o “surgimento dos hippies”, da prostituição 
de jovens e do alcoolismo como consequências para países que 
adotaram o divórcio.

Pressão da Igreja
Eram tantos inscritos para discursar que o presidente do 

Congresso, Petrônio Portella (Arena-PI), teve que fazer três 
sessões de discussão, algo não previsto no Regimento. A votação 
só começou na noite de quarta-feira e entrou pela madrugada. 
Cada voto “sim” ao divórcio era comemorado pelo público “como 
um gol no Maracanã lotado em fi nal de campeonato”, descreveu 
a imprensa.

Antidivorcistas reclamavam que muitos poderiam se sentir co-
agidos a votar a favor do divórcio, tamanha a pressão do público 
presente. Os divorcistas respondiam que pressão maior vinha 
sendo exercida pela igreja.

O deputado Nina Ribeiro (Arena-RJ) denunciou que escolas 
católicas estavam forçando alunos de 7 ou 8 anos a assinar ma-
nifestos contra o divórcio. Citou um colégio em Petrópolis (RJ) 
que havia retido crianças que se recusaram a assinar.

— O espírito da Inquisição ainda não se desfez entre nós — 
declarou.

O deputado Célio Marques Fernandes (Arena-RS) contou 
que o neto, de 5 anos, fora obrigado no maternal a assinar um 
documento contra o divórcio.

Lista temida
Lideranças religiosas também prometiam expor nas igrejas uma 

lista dos parlamentares que votassem a favor do divórcio, para 
que os fi éis lhes negassem votos na eleição do ano seguinte. A 
promessa foi cumprida logo após a aprovação da emenda cons-
titucional, e um dos nomes expostos foi o do então deputado (e 
atual senador) Airton Sandoval (PMDB-SP). Ele era o primeiro 
da lista, que seguia a ordem alfabética.

— Como votei a favor, houve consequências. Muitas vezes 
eu chegava às cidades e o alto-falante na torre da igreja estava 
anunciando minha presença, dizendo que não era para o povo 
votar em mim, porque eu havia votado a favor do divórcio. Isso 
era injusto comigo, porque também diziam que eu era a favor 
da eutanásia, do amor livre, do aborto, e eu era contra. Mas 
felizmente enfrentei e tive êxito.

Sandoval conta que muitos depoimentos infl uenciaram seu 
voto. Um deles foi o de uma mulher idosa que estava em um 
segundo relacionamento, já com fi lhos casados, e não podia ca-
sar porque era separada. O sonho dela era poder casar com seu 
companheiro, conta o senador.

— Era um momento grave no país, de incerteza, insegurança. 
Mas também de muita esperança de que haveria mudanças em 
todos os sentidos, inclusive na vida das pessoas, nas relações 
sociais. E uma das coisas importantes foi a discussão sobre o 
divórcio — lembra.

Se a posição da igreja fi cou clara, a de Geisel ainda suscitava 
dúvidas, mesmo faltando poucas horas para o início da votação, em 
15 de junho, quarta-feira. Os líderes do governo informaram em 
Plenário que o presidente não fechara questão sobre o divórcio. 
Em off, corria a informação de que Geisel, de religião luterana, 
era favorável à aprovação. Mesmo assim, muitos ainda temiam 
desagradar ao governo votando favoravelmente à proposta.

A insegurança logo se desfez. O senador Jarbas Passarinho 
(Arena-PA), vice-líder do governo, foi um dos primeiros a votar. 
O “sim” dele ao divórcio deixou claro que o governo não con-
siderava o tema uma questão política e que os parlamentares 
estavam livres para votar a favor. Para Carneiro, isso facilitou 
muito a aprovação da emenda.

A sessão de votação só terminou à 1h, já no dia 16, quinta-feira. 
A emenda que derrubou a indissolubilidade do casamento foi 
aprovada em primeiro turno com 219 votos a favor e 161 contrá-
rios. Na semana seguinte, passou pelo segundo turno. No dia 28, 
estava promulgada a Emenda Constitucional 9/1977. Em vez de 
“o casamento é indissolúvel”, a Constituição passou a determinar 
que “o casamento poderá ser dissolvido desde que haja prévia 
separação judicial por mais de três anos”.

Primeiros divorciados

Mas para que separados e desquitados pudessem enfi m recor-
rer ao divórcio, era preciso aprovar uma lei para regulamentar a 
questão. Mais uma vez, foram Nelson Carneiro e Accioly Filho os 
autores do projeto que daria origem à Lei 6.515/1977. Apresen-
tado em agosto, o texto passou pela Câmara, onde recebeu uma 
emenda para determinar que a pessoa só poderia se divorciar 
uma vez. Em 3 de dezembro, teve aprovação fi nal no Senado e 
foi enviado à sanção. A essa altura, casais já se preparavam em 
todo o país para entrar com o pedido de divórcio.

Três dias depois da sanção, a juíza de paz fl uminense Arethu-
za de Aguiar, então com 38 anos, tornou-se a primeira mulher 
a se divorciar no país. Ela estava desquitada havia cinco anos, 
mantinha uma relação cordial com o primeiro marido, pai de 
suas duas fi lhas, e vivia outro relacionamento conjugal. Conhe-
cedora do direito e articulada, Arethuza havia participado, como 
convidada, de programas de debate na TV em que defendia a 
aprovação do divórcio.

Quando a Lei 6.515 foi publicada no Diário Ofi cial da União, em 
27 de dezembro, ela ligou para o ex e combinou encontrá-lo no 
dia seguinte em um cartório em Niterói (RJ), para que pudessem 
converter o desquite em divórcio. A homologação do pedido, 
obtida em um dia, virou notícia em todo o país. Arethuza ganhou 
visibilidade nacional como “a primeira divorciada do Brasil” e 
passou a ser assediada pela imprensa. Ela conta que chegou a ser 
alvo de ofensas e “chacotas”, mas se impôs e não se deixou abalar. 
Aproveitou a notoriedade para continuar defendendo o divórcio.

— Foi difícil, mas não me senti agredida. Havia outro lado que 
lavava minha alma: o apoio daqueles que sonhavam transformar 
seu “concubinato” (cruel, não?) em um casamento legal. Era 
um sonho de milhares de pessoas que eu, indiretamente, pude 
ajudar — diz ela, que, aos 78 anos, ainda atua como juíza de paz 
no Rio de Janeiro e já realizou mais de 20 mil casamentos.

Outro nome que fi gurou entre os primeiros divorciados do país 
foi o do cantor Odair José. Muito popular nos anos 1970, o cantor 
era um dos artistas da época que defendiam abertamente o divór-
cio. Em 1978, já divorciado, lançou a canção Agora Sou Livre (O 
Divórcio). Nos versos, festejava o novo estado civil: Tudo agora 
fi cou bem mais fácil, pois já tenho o divórcio / Pode aceitar meus 
abraços sem sentir remorsos / Se você quiser o meu amor, ninguém 
vai falar mal / Pois eu sou livre, livre para o que der e vier.

Plenário do Congresso na sessão de votação da 
emenda, em junho de 1977.
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Nelson Carneiro em evento com Arethuza de Aguiar no 
dia seguinte ao divórcio dela, em Niterói.
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News@TI
em organizações reais antiterrorismo superou a incrível marca de 25 
milhões de usuários registrados em todo o mundo, dos quais mais de 
1,2 milhão se encontram no Brasil. A Ubisoft também informa que 
“Operation White Noise”, a nova atualização do jogo, está disponível 
para jogadores de Xbox One, Playstation 4 e PC desde ontem (5). A 

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ultrapassa 
25 milhões de jogadores registrados 

@No mês em que Tom Clancy’s Rainbow Six Siege completa dois 
anos do seu lançamento, a Ubisoft anuncia que o game inspirado 

São Paulo, quinta-feira, 07 de dezembro de 2017
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O especialista em 

marketing online 

Rodrigo Lourenço, 

diretor da iZettle, 

explica como o 

empreendedor pode 

utilizar a internet de 

maneira simples para 

aumentar a clientela 

Já imaginou se todos pu-
dessem encontrar o seu 
negócio no Google Maps? 

E se os clientes contratassem 
os seus serviços via WhatsApp? 
Apesar de muito dissemina-
das, as ferramentas digitais 
ainda são um mistério para 
a maioria dos pequenos em-
preendedores, que ainda não 
tem ideia de como a internet 
pode ser aliada na conquista de 
clientes. De fato, a difi culdade 
de formar clientela foi apon-
tada como o principal desafi o 
dos pequenos negócios, em 
pesquisa de âmbito nacional 
encomendada no 1º semestre 
de 2017 pela iZettle - fi ntech 
sueca com atuação no Brasil e 
em mais 11 países na área de 
serviços fi nanceiros e soluções 
de pagamento.

O Diretor de Aquisição e 
Engajamento da empresa, Ro-
drigo Lourenço, com 18 anos 
de experiência em marketing 
online, dá dicas de como utili-
zar a internet para vender mais.

1) Faça a sua empresa 

aparecer no Google Maps

Nem todos sabem, mas o 
Google oferece uma ferramen-
ta gratuita que disponibiliza as 
informações das empresas na 
página de pesquisa e no aplica-
tivo de mapas. "Especialmente 
se você possui uma loja física, 
é primordial que cadastre o 
seu negócio no Google local", 
aconselha Lourenço.

A ferramenta localizada no 
endereço www.google.com.
br/meunegocio ainda permite 
que o empreendedor encontre 
novos clientes por meio de 
anúncios no Google ou em sua 
rede de parceiros. Dentro do 
Google Meu Negócio existe 
uma forma rápida e prática de 
começar a anunciar sem muito 
conhecimento técnico. Basta 
seguir o passo a passo online

2) Dê um up no seu 

WhatsApp

Muitas pessoas fi cam co-
nectadas quase o dia todo no 
WhatsApp e as empresas têm 
aproveitado essa realidade 
para receber mensagens de 
clientes, como as pizzarias que 
aceitam pedidos via aplicativo. 
"É prático atender e aceitar 
pedidos pelo WhatsApp. Para 
que este canal funcione, con-
tudo, é importante definir 
horário de atendimento e ter 
um telefone exclusivo", orienta 
o especialista.

Ainda é preciso ter em 
mente que os clientes espe-
ram agilidade na resposta do 
seu negócio, com o risco de 
não quererem mais o serviço 
e não o indicarem mais a co-
nhecidos caso a demora seja 
grande. "Ninguém gosta de ser 
ignorado quando envia uma 
mensagem para contratar um 
serviço", analisa Lourenço. 
Portanto, é preciso avaliar se 
vale a pena o tempo investido 
pelo empreendedor.

3) Mantenha atualizada 

e organizada a página no 

Facebook

Hoje em dia é cada vez 
mais comum criar páginas 
no Facebook para negócios, 
organizações, produtos, ar-
tistas, causas, entre outros. 
Entretanto, não basta apenas 
criar uma página para a sua 
empresa. "É preciso que o em-
preendedor esteja preparado 

para atualizá-la, responder 
mensagens e comentários e, 
eventualmente, ouvir críticas 
e encarar isso como sugestões 
para melhorar seu negócio", diz 
o especialista.

Vale lembrar que, para obter 
um bom nível de engajamento 
na sua página, o compartilha-
mento dos posts é essencial. 
"O poder do boca a boca na 
internet é tão forte quanto fora 
dela. O compartilhamento do 
seu conteúdo ajuda a atingir 
potenciais novos clientes com 
o endosso dos consumidores 
satisfeitos atuais", analisa.

Assim como o Google, o Fa-
cebook ainda permite a criação 
de anúncios para um público 
pré-defi nido. O investimento 
pode começar pequeno. A 
partir de R$50 já é possível 
anunciar. O próprio conteúdo 
da sua página pode servir de 
material para a publicidade, 
mas dedique tempo para esco-
lher muito bem o público-alvo. 
Por exemplo, se você vende 
apenas presencialmente, é 
interessante selecionar um 
raio de publicação ao redor do 
seu endereço físico. Se você 
vende roupas para mulheres, 
pode selecionar exibir seus 
anúncios apenas para este 
público. Muitas opções de 
público-alvo estão disponíveis 
como: interesses e afi nidades, 
cidades, estados, estado civil 
e até se essas pessoas curtem 
páginas de um concorrente.

4) Dê atenção também 

para o seu site

Muitos podem pensar que, 
com a popularização das re-
des sociais como Facebook e 
Twitter, os sites tornaram-se 
obsoletos e pouco acessados 
por possíveis clientes. Con-
tudo, de acordo com Rodrigo 
Lourenço, a existência destes 
canais confere maior credibili-
dade ao negócio. "Quando um 
cliente encontra informações 
online sobre um produto ou 
marca, isso aumenta a confi an-
ça dele a respeito da empresa. 
Ter informações completas, 
verdadeiras e bem organiza-
das ajuda a convencer que 
seu negócio é seguro, sério 
e profi ssional", aconselha o 
especialista da iZettle.

De acordo com Lourenço, é 
fundamental que o seu negócio 
tenha ao menos uma página 
simples própria na internet 
com fotos e descrição de seus 
produtos e serviços. "As pesso-
as gostam de saber mais sobre 
o que vão comprar ou contratar 
antes de fechar o negócio", 
analisa. Mantenha todas as 
formas de contato disponíveis. 
Se você foi encontrado, nada 
melhor do que ser contatado e 
fechar uma nova venda na hora!

5) Diversifi que canais e 

mantenha contato

Para o especialista em ma-
rketing e estratégia digital da 
iZettle, Rodrigo Lourenço, o 
segredo para utilizar a internet 
na conquista de novos clientes 
é diversifi car os canais do seu 
negócio no ambiente virtual. 
"É importante pensar sempre 
em estar presente onde seus 
potenciais clientes estão. Além 
de encontrar novas pessoas, 
manter contato com quem já 
é fi el é primordial para fechar 
novos negócios a partir das 
indicações", aconselha Lou-
renço.

De acordo com o especialis-
ta, a estratégia é utilizar a pá-
gina no Facebook, WhatsApp, 
site e outros canais para avisar 
os clientes de promoções e pro-
dutos que eles possam gostar. 
"É preciso conhecer o perfi l 
dos seus clientes e recomendar 
produtos relevantes. Afi nal, 
um cliente fi el difi cilmente 
parte para a concorrência e a 
competição com outros empre-
sários é difícil", conclui.

Como as ferramentas digitais 
podem ajudar os pequenos 

negócios a vender mais em 5 
passos

Carlos Castro (*)

Esse clima refl ete bem a insatisfação e inquietação justa-
mente da geração que está mais conectada e que faz parte 
da maior fatia de profi ssionais no mercado de trabalho. A 
chamada Geração Y, ou Millenials, é formada pelas pessoas 
que nasceram a partir dos anos 1980 e que chegaram ao 
mercado defendendo conceitos de fl exibilidade, colaboração 
e qualidade de vida e que mudaram o perfi l das equipes 
em todos os setores.

Esta é uma geração que acredita no trabalho pela ação e 
não pelo local onde o profi ssional está. Uma mudança que 
começa no conceito e na cultura das empresas e que tem 
na tecnologia um meio para viabilizar estas necessidades. 
Daí surgiram os Digital Workplaces, ambientes virtuais que 
permitem uso conjunto de aplicativos para o profi ssional 
realizar suas atividades de forma colaborativa a partir de 
qualquer lugar, com qualquer dispositivo conectado à rede 
e em qualquer horário.

Diferentes de ambientes de Intranet, os Digital Workpla-
ces permitem acesso a todos os arquivos e aplicativos que 
o profi ssional usaria no ambiente da empresa. Permitem 
também a interação entre equipes a partir de um note-
book, um tablet ou do smartphone, sem a necessidade 
de um equipamento mais robusto, como o de uma sala de 
videoconferência.

Pesquisa mundial realizada pela PWC releva que 80% 
do seu networking global é composto por representantes 
da geração Y. Mas, ao contrário do que costumamos ler 
a respeito, esta não é uma geração de insatisfeitos. Os 
profi ssionais da geração Y têm um perfi l diferente e reco-
nhecer este novo conceito de colaborador é essencial para 
conquistar talentos e adaptar o perfi l da empresa a esta 
nova força de trabalho.

Digital Workplaces geram 
satisfação e engajamento 

de equipes
Quando entramos em uma rede social, como Facebook ou Twitter, em pouco tempo encontramos 
memes e brincadeiras lamentando a segunda-feira ou esperando o fi nal de semana chegar

Uma das principais características da chamada geração 
do milênio é a necessidade de equilibrar vida pessoal e 
profi ssional. Neste contexto, fl exibilidade de horário e de 
local de trabalho estão entre os aspectos mais valorizados. 
Outro estudo, dessa vez da Deloitte, aponta que 75% dos 
profi ssionais entre 22 e 37 anos gostaria de trabalhar em 
locais onde sente-se mais produtivo e que 88% adotaria 
um horário de trabalho mais fl exível.

Há algum tempo a Unify tem observado esta tendência 
de comportamento profi ssional. A pesquisa global "New 
Way to Work", realizada pela em 2014, já apontava a pre-
disposição por mudança. Entre 900 profi ssionais ouvidos, 
43% responderam que trocariam de emprego por uma 
posição mais fl exível. A mesma pesquisa apontou que en-
tre 800 profi ssionais de todos os níveis de hierarquia e de 
diferentes setores, 43% prefeririam um trabalho fl exível a 
um aumento de salário.

Uma das soluções desenvolvidas para atender esta nova 
realidade é o Circuit da Unify, uma solução que oferece 
tudo o que as equipes precisam em um único aplicativo. 
Permite acesso instantâneo a pessoas, informações e con-
teúdo e mantém os profi ssionais conectados, com foco na 
produção e com controle do que realmente importa. O 
sistema permite acesso instantâneo a arquivos e informa-
ções compartilhadas no histórico de conversas, reunindo 
todo o conteúdo relevante em um só lugar com segurança 
e privacidade.

Ao se adaptar ao perfi l das novas gerações de profi ssionais, 
empresas conquistam maior engajamento e produtividade 
e reduzem os índices de rotatividade nas equipes. O re-
presentante da geração Y, quando encontra um ambiente 
de trabalho com o qual se identifi ca, passa a comportar-se 
menos como "empregado" e mais como "colaborador" a 
serviço de um bem comum, que são os bons resultados 
para a empresa como um todo.

(*) É head de Mercados e Presales para América Latina na Unify, marca da Atos 
para soluções de colaboração e comunicação.

Até alguns anos atrás, as vendas de 
indústrias, distribuidoras e atacadistas 
eram formadas, essencialmente, por dois 
processos: um deles, o de pré-venda, 
no qual o vendedor cumpre um roteiro 
determinado para registrar os pedidos 
coletados ao longo do trajeto. O outro é 
o de pronta entrega, em que o vendedor 
registrava a venda, emitindo boleto e 
nota fi scal e, no mesmo atendimento, 
realizando a entrega.

Atualmente, é quase impensável ter 
sucesso nos resultados de vendas despre-
zando a internet. Entretanto, para esses 
segmentos, seria igualmente prejudicial 
abrir mão das vendas presenciais, de forma 
que unir essas duas frentes – internet e 
força de vendas – é, comprovadamente, o 
caminho mais efi ciente a se seguir.

A essa convergência, que exige integra-
ção efetiva entre todos os canais de venda 
adotados por uma empresa e seus clientes, 
se dá o nome omnichannel (“omni”, do 
latim, “tudo, de todos”, e “channel”, de 
“canal”, em inglês). Esse conceito, elevado 
a tendência mundial a partir do sucesso 
de sua implementação no varejo, agora 
vem sendo adotado no comércio B2B 
(business-to-business).

Para uma indústria, distribuidora ou 
atacadista, ser omnichannel consiste em 
oferecer ao cliente a possibilidade de 
fazer compras presenciais, através de um 
vendedor ou representante, mas também 

oferecer a possibilidade de realizá-las 
através de atendimento telefônico e de 
seu próprio site na internet, em seu com-
putador, celular e tablet, com as mesmas 
condições de compra (preço, prazo, des-
contos etc.) que teria com um vendedor 
(cuja persuasão, aspecto potencializado 
pela presença física, também é fundamen-
tal) em sua frente.

Essa é a grande revolução trazida pelo 
omnichannel: dissolver – do ponto de 
vista do consumidor – as barreiras entre 
o mundo online e offl ine.

Entre as ferramentas que adotam esse 
conceito estão as do VendasExternas 
(www.vendasexternas.com.br). Ali estão 
reunidas diversas soluções para vendas 
multicanal, satisfazendo as demandas de 5 
áreas (pré-vendas, pronta entrega, trade 
marketing, e-commerce e televendas) e 
resolvendo problemas dos negócios que 
levam os produtos até o consumidor. Como 
resultado, a empresa conquista relacio-
namentos melhores com seus clientes, 

aumentando a efi ciência de todo o ciclo 
de venda, do pré ao pós.

A quantidade de oferta, a concorrência 
acirrada e a busca constante por melhores 
resultados fazem com que empresas que 
atuam no corporativo também busquem 
soluções B2B. Esse esforço é urgente para 
qualquer empresa que queira realmente 
melhorar seus resultados de vendas. O 
próprio perfi l de comprador do mercado 
B2B atesta essa necessidade: como reve-
lou uma pesquisa realizada pelo Google, a 
participação de compradores com idade 
entre 18 e 34 anos aumentou de 27% para 
46% nos últimos anos. E, como se sabe, 
essa faixa etária é caracterizada pela forte 
presença digital e busca na compra online 
a praticidade e comodidade de adquirir 
o que precisa no melhor momento e sem 
ter de se locomover.

Ou seja, as mudanças trazidas pela tec-
nologia não afetaram apenas a fabricação 
e distribuição de produtos, mas também 
o processo de vendas. Não se adequar 
a elas signifi ca correr o risco de perder 
clientes e importantes oportunidades de 
crescimento para os negócios, insistindo 
em um modelo que já não é mais sufi ciente.

 
(Fonte: Marcos Both é coordenador de vendas no 

VendasExternas, empresa que oferece soluções 
tecnológicas integradas para prospecção e vendas 

fora do estabelecimento; atua há mais de 14 anos 
na intermediação de vendas, dos quais 8 anos no 

mercado de software para comércio, indústria e 
distribuição.)

Como o omnichannel está 
revolucionando o comércio B2B

atualização "Operation White Noise" inclui o novo mapa Mok Myeok 
Tower, situado em uma torre de observação em Seul, na Coreia do Sul, 
e três operadores (Dokkaebi, Vigil e Zofi a) com armas exclusivas (www.
rainbow6.com/whitenoise).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta quinta é o vigésimo dia da lunação. De manhã a Lua em bom aspecto com Vênus traz alegria nas relações 
sociais. O contato com as mulheres estará favorecido. O dia deve seguir animado, mas é importante não exagerar 
nas atitudes, mantendo-se dentro da rotina. A Lua em mau aspecto com Júpiter pode levar a cometer excessos. A 
noite deve ser de muita vitalidade e com facilidade para a diversão. A Lua em bom aspecto com o Sol traz clareza 
e muita espontaneidade. Como este é o dia de Júpiter, estará mais autoconfi ante em resolver questões pendentes, 
ainda mais fi nanceiras. 
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O dia deve seguir animado, mas é 
importante não exagerar nas atitu-
des, mantendo-se dentro da rotina. 
Comece a traçar o rumo de sua vida 
seguindo sua poderosa intuição nes-
te fi nal de ano e no início do próximo 
ano. Cuide melhor de seu corpo e da 
sua saúde. 86/486 – Cinza.

De manhã a Lua em bom aspecto 
com Vênus traz alegria nas relações 
sociais. O contato com as mulheres 
estará favorecido. Evite expor-se a 
situações com potencial de confu-
são, como locais tendentes a brigas 
ou lugares com muita aglomeração. 
66/766 – Verde.

As relações afetivas não estão fa-
vorecidas e poderá sentir alguma 
frustração e insatisfação. O seu 
lado maleável deve ser amenizado 
para evitar situações que gerem 
confusão. Seus desejos podem ser 
exagerados, mas se acreditar em 
algum deles será possível realizá-lo. 
56/456 – Amarelo.

O dia não é feliz para especular, mas 
dá lucros pelo trabalho e satisfação 
amorosa. O bom relacionamento 
social lhe dará paz e tranquilidade. 
Procure sair da rotina e fazer viagens 
curtas. A Lua em bom aspecto com 
o Sol traz clareza e muita esponta-
neidade. 61/761 – Verde.

Precisa de equilíbrio emocional e agir 
de forma prática no ambiente do lar. 
Haverá renovação em todos os seto-
res de sua vida. Como este é o dia de 
Júpiter, estará mais autoconfi ante em 
resolver questões pendentes, ainda 
mais fi nanceiras. 25/3256 – Amarelo.

As fortes emoções à noite podem tra-
zer intensa satisfação nas relações 
afetivas. Use seu poder de encantar. 
Abra o coração e demonstre o que 
sente pela pessoa amada ou seus 
familiares. Final de ano ótimo para 
viagens e contatos sociais. 82/182 
– Branco.

Com a Lua Cheia será ótimo momento 
para reuniões em família. Dedique 
a aprender algo para preparar seu 
futuro. Surge um sentimento novo 
por alguém que será muito especial. 
Poderá sentir alguma frustração e 
insatisfação ao lidar com as pessoas.  
95/495 – Vermelho.

Procure não pressionar pessoas e 
situação a fi m de evitar o estresse e 
irritabilidade por causa da resistên-
cia a restrições e a invasão do espaço 
dos outros. No fi nal do dia conquiste 
as pessoas, pois as conversas e os 
entendimentos estarão facilitados. 
12/212 – Branco.

No fi nal do dia vai sentir a sensação 
de dever cumprido, proporcionando 
acordo nos contatos de família.  Pode, 
no entanto, agir de forma enérgica e 
audaciosa demais. O dia deve seguir 
animado, mas é importante não 
exagerar nas atitudes, mantendo-se 
dentro da rotina. 12/312 – Marrom.

Faça contatos comerciais, viagens 
de negócios e melhore seus ganhos. 
Não se descuide do equilíbrio inte-
rior, precisando meditar e orar mais 
quando começar a fase delicada do 
ano que vai até o aniversário. Cui-
dado com aquilo que seduz e pode 
fazê-lo tomar atitudes precipitadas. 
15/515 – Branco.

Nesta quinta fi cam enfatizadas as 
qualidades mentais, a fi rmeza no agir 
e o senso prático. O dia favorece as 
atividades benéfi cas ao organismo, 
viagens e diversões. Precisa dar 
mais atenção às pessoas queridas 
e aos familiares de agora até o fi nal 
de ano. 17/517 – Branco.

Tome atitude corajosa resolvendo 
uma situação amorosa que esteja 
perturbando. Boa capacidade para 
transmitir conhecimento e a impor-
tância de funções ligadas ao ensino e 
ao aprendizado. Terão surpresas no 
trabalho nesta semana, se isto já não 
aconteceu antes. 27/527 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 07 de dezembro de 2017. Dia de Santo Ambrósio de 
Milão, São Fara, Santa Maria Josefa Robello, São Eutiquiano, São 
Policarpos, e Dia do Anjo Ielahiah, cuja virtude é a proteção. Hoje 
aniversaria o a cantora Rosemary que chega aos 72 anos, a atriz Xuxa 
Lopes, que nasceu em 1953 e o cantor Aaron Carter que faz 30 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é independente e voltado para 
o sucesso. Pode ser idealista e disposto a liderar. Pela sua inteligên-
cia rápida se sente feliz por inspirar as pessoas com sua riqueza de 
informações. Muitas vezes não tem a paciência e a humildade para 
enfrentar o processo de aprendizado e acaba sendo um autodidata. 
Pode acabar se tornando uma pessoa amarga, com a sensação de 
que a vida está lhe devendo alguma coisa. Para os nascidos neste 
dia, o segredo da felicidade está em admitir o erro, reconhecer que 
não sabe e aprender a perguntar aquilo que desconhece.

Dicionário dos sonhos
MULHER - Loura, indica felicidade. Morena, ciúmes 
injustifi cados. Negra, separação. Bonita, calunias. 
Feia, felicidade no amor. Dançar com uma mulher, 
novos amores. Brigar, reconciliação. Namora-la, se-
paração. Abraça-la, notícia de pessoa amada. Casar 
com ela, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 19, 35, 67, 71, 80 e 95.

Simpatias que funcionam
Ele se apaixonar: Pegue um papel virgem, um 
pote de vidro com tampa, açúcar, uma panela e uma 
colher. Escreva no papel o nome completo do objeto 
do afeto, coloque-o dentro do pote e derrame açúcar 
caramelado, por cima. Tampe e enterre em um lugar 
onde ninguém pise e nunca descubra. Não fale para 
ninguém que você fez essa simpatia e nem faça na 
frente de outra pessoa.
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Madame
(?), vilã de

HQs da
Disney

Pomposos
e formais

(atos)

Guarda-
chuvas

femininos
(bras.)

(?)
do mês,

quadro de
empresas

Lagoa, em
inglês

O (?) do  
povo: a reli- 

gião, se-
gundo Marx

 Ala hospi-
talar para
pacientes

graves

Instrumen-
to de sopro
de orques-

tras

O filósofo
grego de 

"Só sei que
nada sei"

Condição
do

indivíduo
banguela
Angenor
de Olivei-
ra: o Car-
tola (MPB)

João VI, 
em relação
a Pedro II
(Hist. BR)

Interjeição
que

exprime
espanto

Destino 
do gado 
de corte

Revista
como a

“Turma da
Mônica”

Fruto
cultivado
nos oásis
africanos

James (?),
ator de
"Vidas

Amargas

Pergunta
de quem
procura

algo

Poeta da
"Divina

Comédia"

Moeda
do Japão
Conserva-
dor (gír.)

Tornar
pior

Nuno Leal
(?), ator

Região assolada pelo
tsunâmi de dezembro
de 2004, que vitimou

230 mil pessoas

Parque do (?): abriga
obelisco paulistano

Obrigação difícil
de ser cumprida

Veste do tocador de
gaita escocesa

Componente do leite
usado na manteiga

Substituem
humanos

Dança
de roda

Proposta,
em leilões
Dizem aos

gritos

Reação
de alegria
Astatínio
(símbolo)

Dirigem
batalhões

(Mil.)

Trecho
inicial de
viagens

Embarca-
douro

Profissio-
nal que

atua junto
a cartórios

Estado
de elasti-

cidade
muscular

Feitio do ancinho
Filme de suspense

com Natalie Portman 
e Mila Kunis (2010)

Sufixo de
"urinol"
Claro;

límpido

Marcha 
de carros
Urso, em
espanhol
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Com concepção e direção de 
Kiara Sasso e Lázaro Menezes, 
o musical inédito “Um Sonho de 
Natal” tem trenó, neve artifi cial 
e luzes natalinas, a produção 
relembra que esta época do 
ano, inspiradora de boas ações, 
é a oportunidade para alegrar os 
corações tanto de quem propõe 
a generosidade quanto de quem 
a recebe

Em cena, Kiara Sasso, Lázaro 
Menezes, Jonathas Joba, Valen-
tina Oliveira e Gabriel Cordeiro, 

acompanhados por um coral infantil 
e uma big band- recebem os convida-
dos especiais Saulo Vasconcelos (dia 
08/12), Miguel Falabella (dia 09/12) e 

Alessandra Maestrini (dia 10/12), que 
alternam o papel antagonista em cada 
uma das três apresentações. A história 
ganha rumo com um casal que tem por 
hábito compartilhar com seus fi lhos o 
verdadeiro signifi cado desta época má-
gica. Conforme os fi lhos vão crescendo, 
eles ensinam que, mais do que esperar 
presentes do Papai Noel, é possível se 
tornar um, fazendo o bem e mostrando 
que todos merecem ser tocados pelo es-
pírito natalino. O repertório é composto 
por grandes clássicos natalinos nacionais 
e internacionais, como O Primeiro Natal, 
Have Yourself a Merry Little Christmas, 
All I Want For Christmas Is You, Carol 
of the Bells, Oh Holy Night, Bate o Sino, 
Rockin’ Around The Christmas Tree e 
White Christmas.

 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740,  Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Sexta (08), sábado (09) 
e domingo (10) às 19h. Ingressos: R$ 120 e 90.

“Suportar”

“Suportar” é um duo de dança que nasce da intimi-
dade para falar sobre ela. Busca o que pode haver de 
mais essencial e sutil para que não se resuma a contar 
uma única história. Transcende idades, datas e locais 
para encontrar, em um espaço neutro, num tempo 
dilatado, uma atmosfera mítica na qual se pode pensar 
os prazeres e os esforços, as entregas e as resistências, 
as contingências gerais, positivas ou negativas, de um 
relacionamento a dois.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luís Dumont Villares, 579, Santana, tel. 2971-8700. 
Sábado (09) às 19h. Entrada franca.

Elenco de “Drama de Outono”.

Ambientada na década 
de 50 estreia neste sábado 
(09), a peça “Drama de Ou-
tono”. Em três atos o drama 
de Vera, uma mulher casada, 
infeliz no casamento e que 
está apaixonada por um ra-
paz bem mais novo que ela é 
exposto. Tendo que decidir-
se entre manter-se casada e 
infeliz ou ir contra as regras 
e os padrões sociais da épo-
ca para viver esse grande 
amor, não se importando 
com a diferença de idade. 
Para enfrentar esse grande 
dilema ela conta com o apoio 
da irmã, de uma amiga e de 
sua fi el empregada. Com 
Adriana Bataglia, Albino 

Nota
A Verve Galeria inaugura sua primeira pop-up internacional, 

em parceria com a Curator’s Voice Art Projects em Wynnwood, 
distrito das artes de Miami - EUA, exibindo “Surround”, do 
artista brasileiro radicado em Nova York Michael Drumond. 
Composta por 5 obras da série “Surround”, em técnica que 
combina pintura e fotografi a , a exposição trata da abstração 
de diferentes estados psicológicos do artista, que revisita 
momentos originalmente obscuros de sua trajetória, trans-
formando-os em trabalhos caracterizados por sentimentos 
de beleza e redenção.

“Um Sonho de Natal”
Cena do 

musical Um 

Sonho de 

Natal.
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Musical
Espetáculo em homenagem ao “Maluco 

Beleza” Raul Seixas, com elenco formado 
por 35 atores, com idades entre 55 anos 
e 80 anos. Em síntese, esta é a fórmula 
do espetáculo “Raul Fora da Lei”, que a 
Ofi cina dos Menestréis apresenta, dentro 
do projeto “Maturidade”. Com roteiro e 
concepção de Roberto Bomtempo e José 
Joffi ly e direção e adaptação assinadas por 
Deto Montenegro, a montagem traz o ator 
Rica Sant’anna no papel de Raul Seixas 
e, como convidados especiais, os atores 
Matheus Montenegro, Jonas Dantas, 
Henrique Kehde, Ivan Santarém e Gueth 
Marques, que atuam acompanhados por 
uma banda, que interpretará as músicas 
ao vivo. Vale ressaltar que o musical é 
resultado do treinamento do projeto 
Maturidade, iniciado em junho de 2017. A 
montagem conta, de maneira despojada, 
a história de Raul Seixas, com bases em 
escritos do próprio Raulzito. O texto fala 
de sua relação com o sucesso, suas mu-
lheres, sua espiritualidade, seus anseios, 
seus sonhos, suas frustrações. Raulzito, 
afi rma-se, contradiz-se, rompe com todas 
as regras, provoca risos e emociona, em 
cenas que são realçadas pela versatilidade 
de um elenco de 35 alunos do Projeto 
Maturidade, que cantam, dançam e atuam.

Serviço: Teatro União Cultural, quinta (07), sexta 
(15) e domingo (17), à 21h. Ingressos: R$ 70 (inteira) 
e R$ 35 (meia).

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Comprometimento

No momento em que nos comprometemos, a providência divina 
também se põe em movimento. Todo um fl uir de acontecimen-
tos surge ao nosso favor. Como resultado da atitude, seguem 
todas as formas imprevistas de coincidências, encontros e 
ajuda, que nenhum ser humano jamais poderia ter sonhado 
encontrar. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, 
você pode começar. 
A coragem contém em si mesma, o poder, o gênio e a magia.”

(Goethe) Paz e Luz !!!

“Drama de Outono”
D

iv
ul

ga
çã

o

Ventura, Chay Gaspar, Cida 
Reis, Dill França, Marcondys 
França e Priscila Jerônimo.

Serviço: Teatro do Ator, Praça 
Roosevelt, 172, Consolação, tel. 
3257-3207. Sábados às 18h. Ingresso: 
R$ 40. Até 16/12.

Dança e literatura 
O “Cirandança”, tradicional evento na cidade 

de Diadema,  comemora 20 anos e envolve cerca 
de 750 pessoas, alunos de todas as faixas etárias,  
crianças com mais de seis anos, jovens, adultos 
e idosos (todos participantes das ofi cinas), ar-
tistas orientadores da Companhia e agentes os 
centros culturais da cidade, além de centenas 
de familiares e amigos dos alunos que lotam a 
plateia em todas as apresentações. A cada edição, 
um assunto é eleito para o desenvolvimento das 
coreografi as: cada turma mostra no palco, pelos

movimentos da dança, o resultado da inspiração 
ou leitura feita do tema adotado. Muitos temas 
nortearam o Cirandança nessas duas décadas. 
“Dançamos Villa Lobos, Luiz Gonzaga e Monteiro 
Lobato, voamos com Santos Dumont, brincamos 
com o Menino Maluquinho, embrenhamo-nos nas 
lendas brasileiras, rimos e nos emocionamos com 
Charlie Chaplin. Enfi m, viajamos pelo universo 
por meio da dança”, relembra Ana Bottosso.

 
Serviço: Teatro Clara Nunes (Centro Cultural Diadema), 

R. Graciosa, 300, Centro, Diadema, tel. 4056-3366. Sexta (08) 
às 20h, sábado (09) e domingo (10) às 19h. Entrada franca.



Existem diversos 

motivos para fechar 

um ciclo. Fazemos isso 

quase todos os dias, 

quando deixamos o local 

de trabalho, e também às 

sextas-feiras

Se por acaso você não faz 
isso deveria pensar a 
respeito e incluir esses 

hábitos na sua rotina. Minutos 
investidos em planejamento 
sempre rendem. Nem mesmo 
o aniversário é tão simbólico e 
motivador como o fi m de ano 
para estimular uma avaliação 
total e irrestrita em todas 
as áreas da nossa vida. Caso 
consiga compartimentar seu 
ano em projetos, áreas da vida, 
ainda melhor. 

Nós costumamos desprezar 
o valor desse auto-feedback 
contínuo, que é uma boa ma-
neira de perceber o caminho 
que já foi percorrido e o quanto 
ainda falta para chegar ao fi nal. 
ntão, fi m de ano está aí! Assim 
como o show do Roberto, as 
retrospectivas, sua avaliação 
também não pode faltar. Se 
nunca fez, nunca é tarde para 
iniciar.

Avaliações nem sempre são 
bem-vindas, pois quase sempre 
misturamos o que fazemos com 
o que somos. Caso ainda não 
consiga perceber que essas são 
coisas distintas, provavelmen-
te você é um dos que não vê 
com bons olhos qualquer tipo 
de avaliação.

Não atender a uma expec-
tativa em uma avaliação, seja 
ela qual for, não diz nada sobre 
quem você é – signifi ca apenas 
que você não fez o que deveria 
ser feito. Agradeça essa avalia-
ção e esse feedback, pois esses 
elementos mostram a distancia 
que existe entre o que você faz 
e o que você deveria ter feito.

Claro que neste exato mo-
mento você deve estar ques-
tionando em que mundo eu 
vivo, já que existem diversos 
parâmetros, metas e condutas 
às quais somos submetidos 
diariamente e devemos nos 
enquadrar e atender às ex-
pectativas ou então somos 
reprovados. Sim, exatamente 
isso: em nenhum momento 
desprezo ou ignoro os pontos 
nos quais você está sendo 
avaliado, o que questiono é 
a maneira como você reage a 
essas avaliações.

Uma avaliação isenta de jul-
gamento não analisa intenção 
positiva, valores e princípios. 
Se, ao receber ou realizar uma 
avaliação, você enxergar, sen-
tir ou ouvir que algum desses 
elementos deva ser ajustado, 

seguramente o avaliador ou 
avaliado estão confundindo 
criador com criatura. Apenas o 
que você cria pode ser avaliado. 
Se o criador é avaliado, não 
estamos falando de avaliação 
e sim de julgamento.

O mundo não é um lugar 
justo e não há muito que 
você possa fazer em relação a 
isso. O que você pode fazer é 
simplesmente começar a ser 
justo consigo mesmo, utili-
zando uma técnica básica de 
autoanálise, a observação sem 
julgamento.

Ao realizar essa autoanáli-
se, ajuste o seu senso critico 
ao nível mais alto possível e 
lembre-se sempre de observar 
sem julgamento, limitando-
se a observar os fatos como 
realmente são e os resultados 
– basicamente, o que você fez 
ou deixou de fazer e quais as 
consequências.

Sei que o ser humano pode 
ser muito cruel, e essa cruel-
dade não tem limites quando 
se trata de autojulgamento, 
autocrítica ou autossabota-
gem. Uma autoavaliação pode 
se tornar uma inquisição e, 
para não cair nessa armadilha, 
sugiro algumas perguntas para 
uma avaliação precisa e justa:

Pessoalmente:
 • Consigo identifi car as 

minhas necessidades?
 • Tenho buscado orienta-

ção, direcionamento e/
ou conhecimento?

 • Assumo as minhas res-
ponsabilidades?

 • Consigo expressar clara-
mente meus sentimen-
tos?

Profi ssionalmente:
 • Você atingiu as metas 

defi nidas? Realizou as 
tarefas exigidas? Supe-
rou as expectativas?

 • Concluiu as tarefas 
dentro dos parâmetros 
determinados? Foi além 
dos padrões de qualida-
de?

 • Cumpriu os prazos?

Deixe para que os outros 
nos avaliem segundo suas 
referências e parâmetros – e 
você sabe que não são poucos! 
Aprenda a se observar sem 
julgamento e que esse hábito 
possa se estender às pessoas 
ao seu redor em 2018. Afi nal, 
o resultado é que depende do 
ser humano e não o contrário.

 
(*) - É master coach com certifi cação 

internacional e atua na gestão
de pessoas, principalmente

na renovação e
organização de empresas

(www.genesiomastercoach.com.br).

Fim de ano:
o que avaliar em 2017

Genesio Filho (*)
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“O meu pensamento 
vai, agora, para Je-
rusalém. Não posso 

deixar de expressar minha 
profunda preocupação pela 
situação que foi criada nos úl-
timos dias e, ao mesmo tempo, 
fazer um sincero apelo para 
que todos se empenhem em 
respeitar o ‘status quo’ da ci-
dade, em conformidade com as 
resoluções das Nações Unidas”, 
disse o líder católico na semanal 
audiência geral, no Vaticano.

Jorge Mario Bergoglio pediu 
“sabedoria e prudência para 
evitar novos elementos de ten-
sões e um panorada mundial já 
convulsivo, marcado por tantos 
e crueis confl itos”. Mais cedo, 
o Papa se reuniu com religio-
sos palestinos e afi rmou que o 
“diáologo e o respeito” devem 
ser recíprocos. “Quem não sofre 
com o irmão sofrente, mesmo 
ele sendo de outra raça ou reli-
gião, língua ou cultura, deve se 
questionar sobre a sinceridade 
da sua fé e da sua humanidade”.

Papa pede respeito ao status quo em Jerusalém.

Papa faz apelo por respeito 
de ‘status quo’ de Jerusalém
O papa Francisco fez um duro apelo ontem (6) contra a medida de Donald Trump de transferir a em-
baixada para Jerusalém, alegando que ela pode provocar novos elementos de tensões

sugerido desde 1947 pelas 
Nações Unidas e o qual prevê 
que a cidade seja um “regime 
internacional” devido à sua im-
portância para várias religiões. 
Apesar disso, Israel já aprovou, 
nos anos 1980, uma lei que es-
tabelecia que Jerusalém era sua 
capital. A norma, no entanto, 
foi rejeitada pela ONU. 

O lado oeste de Jerusalém 
pertence a Israel desde que o 
país foi criado, em 1948. Mas a 
parte leste, onde a população é 
predominantemente árabe, foi 
ocupada por tropas israelenses 
durante a guerra de 1967. E 
os palestinos querem fundar 
lá a futura capital do país que 
pretendem criar. O enviado 
especial da ONU para o Médio 
Oriente, Nickolay Mladenov, 
disse que o futuro estatuto de 
Jerusalém deve ser negociado. 
“O futuro de Jerusalém é um 
assunto que deve ser negociado 
entre israelenses e palestinos 
em negociações diretas”, su-
geriu (ANSA).
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A medida tem sido duramen-
te criticada por países árabes, 
já que, na prática, mostra que 
os EUA reconhecem que Jeru-
salém pertence a Israel. A cida-
de de Jerusalém é considerada 
sagrada para várias religiões. 
Com uma população de 857 mil 
pessoas, é composta por 64% 
de judeus, 32% de muçulmanos 
e 2% de cristãos. Embora o 

Parlamento israelense e pré-
dios do governo estejam em 
Jerusalém, nenhuma embaixa-
da estrangeira fi ca na cidade, 
já que a capital reconhecida 
internacionalmente de Israel 
é Tel Aviv. 

A maioria dos países man-
tém uma posição neutra em 
relação a Jerusalém e apoiam o 
status de “corpus separatum”, 

Médicos protestam em Roma contra a ‘lei do fi m da vida’.

O projeto regulamenta o chamado “bio-
testamento” na Itália recebeu cerca de 3 mil 
propostas de emenda no Senado, após ter 
sido aprovado pela Câmara em abril. Desse 
total, aproximadamente 50% (1.527) são 
de autoria da Aliança Popular (AP), parti-
do conservador que faz parte do governo 
de centro-esquerda do primeiro-ministro 
Paolo Gentiloni, explicitando as divisões 
na base aliada sobre a “lei do fi m da vida”.

Já outras 1.203 foram apresentadas pela 
legenda ultranacionalista Liga Norte, de 
oposição. O Partido Democrático (PD), 
de Gentiloni, e o opositor Movimento 5 
Estrelas (M5S), que apoia a iniciativa, não 
assinaram nenhum pedido de modifi cação. 
Apresentar emendas em massa é uma 
tática adotada para obstruir a tramitação 
de um projeto no Parlamento e evitar - ou 
postergar - sua aprovação. Como a Itália 
renovará o poder Legislativo em março, os 
contrários tentam atrasar o processo para 
evitar a votação do texto nesta legislatura.

A lei do fi m da vida já havia sido apro-
vada pelo Senado em 2014, mas teve de 
voltar à Casa por causa das modifi cações 
promovidas pela Câmara. A versão atual 
prevê que o paciente tenha o direito de 
abandonar o tratamento prescrito pelos 
médicos, inclusive os paliativos, cujo ob-
jetivo não é curar a pessoa, mas apenas 
fornecer qualidade de vida.

No entanto, os médicos poderão alegar “ob-
jeção de consciência” para não interromper o 
tratamento do paciente, que terá de recorrer 
a outro hospital ou a outro profi ssional da 

Partidos tentam obstruir
‘lei do fi m da vida’ na Itália

mesma estrutura. Ainda assim, a proposta 
não autoriza a eutanásia, que é a prática 
de abreviar deliberadamente a vida de um 
indivíduo, geralmente em estado terminal.

O tema do biotestamento voltou a ganhar 
as manchetes dos jornais italianos durante 
o último carnaval, quando o DJ Fabiano 
Antoniani, mais conhecido como Fabo, 
39 anos, passou por um procedimento de 
eutanásia na Suíça. Ele era tetraplégico e 
cego desde 2014, quando sofreu um grave 
acidente de trânsito. Antes de morrer, fez 
diversos apelos para que o Parlamento 

discutisse a “lei do fi m da vida”.
Outro caso notório no país é o de Eluana 

Englaro, que viveu em estado vegetativo 
por 17 anos, também por conta de um de-
sastre automobilístico, e faleceu em 2009, 
após seus pais terem vencido uma longa 
batalha na Justiça para interromper sua 
alimentação. Na época, o então primeiro-
ministro Silvio Berlusconi chegou a fazer 
um decreto proibindo a eutanásia, mas o 
texto não foi sancionado pelo presidente 
Giorgio Napolitano, abrindo uma crise 
institucional na Itália (ANSA).
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A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) 
inaugurou seu “Hall da Fama” da Fórmula 1 nesta 
semana, em cerimônia que reuniu diversos campeões 
mundiais na categoria e fez uma homenagem especial 
ao alemão Michael Schumacher. No local estão ima-
gens e peças históricas dos 33 campeões mundiais 
da categoria máxima do automobilismo. 

A cerimônia contou com diversos pilotos e ex-
pilotos, como Fernando Alonso, Sebastian Vettel, 
Nico Rosberg, Mario Andretti, Alain Prost, Nigel 
Mansell, Damon Hill e Jacques Villeneuve. O bra-
sileiro Bruno Senna participou da cerimônia para 
representar seu tio, o tricampeão Ayrton Senna. 
Já o heptacampeão da F1 foi representado por sua 
porta-voz e representante ofi cial Sabine Kehm.

“Michael teria fi cado feliz em estar aqui porque ele 
sempre teve grande respeito por todos os aqui pre-
sentes. Ficaria honrado de fazer parte desse grupo”, 
disse a assessora aos presentes. O maior campeão 
da história da categoria sofreu um grave acidente 
de esqui no fi m de 2013 e, desde então, pouco se 
sabe sobre o atual estado de saúde do ex-piloto.

A FIA tem um plano ambicioso para construir um 

Após longa negociação entre 
o governo federal, o Ministério 
do Meio Ambiente e o Instituto 
Chico Mendes (ICMBio), foi 
publicada a MP que defi ne no-
vas regras para a aplicação de 
recursos da compensação am-
biental e aumenta o prazo para 
a contratação de brigadistas em 
unidades de conservação nacio-
nais. O presidente do ICMBio, 
Ricardo Soavinski, disse que o 
órgão está comemorando muito 
a medida, considerada a mais 
importante do ano, e que vai 
fortalecer a gestão e viabilizar 
a consolidação de várias unida-
des no país.

“Quando são somadas as 
possibilidades de mais recursos 
e as de ampliação do tempo e 
do escopo de atuação desses 
brigadistas em cada parque e 
em cada reserva, ganhamos 
outra dimensão, muda com-
pletamente nossa dimensão 
de gestão e de trabalho. Ou 
seja, teremos mais dinheiro 
para infraestrutura e custeio 
e mais capacidade de gestão, 
ampliando nossos quadros com 
contratação local. Para nós, é 
a medida mais importante dos 
últimos tempos.”, disse.

Soavinski explicou que a 
nova regra deve destravar R$ 
1,2 bilhão, atualmente repre-
sados. “Isso é o que já está em 
carteira, acumulado, ou seja, 
aquilo que já nos devem. Fora 
as novas obras que vão acon-
tecendo a cada mês e a cada 
ano.”, explicou. Do total, cerca 

Medida destrava recursos para 
unidades de conservação ambiental

de 800 milhões serão destina-
dos à regularização fundiária 
em unidades de conservação, 
que precisam ser indenizadas. 
O restante será investido na 
melhoria da infraestrutrura 
de administração, proteção, 
visitação, educação ambien-
tal e pesquisa. O orçamento 
discricionário do ICMBio em 
2017, ou seja, tirando a folha 
de pagamento e custeio, é de 
R$ 200 milhões.

A MP aumentou de seis meses 
para dois anos o prazo para 
a contratação de brigadistas 
em unidades de conservação 
administradas pelo ICMBio e 
ampliou o escopo de ativida-
des que eles podem exercer 
nas unidades. Todos os anos, 
o órgão contrata cerca de mil 
brigadistas. Segundo o presi-
dente, o tempo de contratação 
previsto anteriormente, de três 
meses, renovável por mais três 
meses, era curto demais para 

fazer a prevenção e depois o 
combate a incêndios. “A mu-
dança vai tornar o trabalho 
deles mais efetivo e o custo 
também deve cair por causa 
da economia com a compra de 
EPIs e a capacitação.”

O presidente destaca que 
as contratações ocorrem nas 
localidades próximas de cada 
parque ou reserva. “É emprego 
local e cria uma sinergia entre 
a comunidade e a unidade de 
conservação”, afi rma Ricardo 
Soavinski. Com a medida, os 
brigadistas também poderão 
exercer outras funções. “Às 
vezes, a gente faz a prevenção 
e depois fi ca esperando os pos-
síveis focos de incêndio. Nesse 
meio-tempo, os brigadistas ago-
ra poderão ajudar na educação 
ambiental, na manutenção de 
trilhas, enfi m, fazer uma série 
de atividades nos parques que 
a legislação anterior não per-
mitia” (ABr).

O presidente do ICMBio, Ricardo Soavinski,

diz que a medida vai fortalecer a gestão e viabilizar

a consolidação de várias unidades no país. 
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FIA inaugura Hall da Fama
e faz homenagem a Schumacher

Cerimônia teve homenagem ao piloto alemão 

Michael Schumacher. 
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local fi xo para seu “Hall da Fama”, que fi caria em 
Genebra, mas não há prazo fi nal para a obra. Por 
enquanto, a galeria pode ser vista no Automobile 
Club da França (ANSA).

A crucial falta de medicamentos para doenças raras
A deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO) quer in-

formações sobre o fornecimento pelo governo federal 
de medicamentos para pacientes com doenças raras. 
A parlamentar apresentou requerimento solicitando 
dados ao Ministério da Saúde. De acordo com Mariana, 
as pessoas com doenças raras e graves têm tido seus 
direitos desrespeitados de maneira desumana. Há 
um ano o Ministério da Saúde não tem fornecido as 
medicações à maioria dos pacientes que necessitam 
de medicamentos de alto custo. “Grande número 
destes pacientes só consegue obter o tratamento de 
saúde por meio de decisões judiciais, pelo fato desses 
medicamentos não estarem incorporados na lista do 
SUS e, mesmo após conseguirem na Justiça o seu 
direito, acabam não recebendo o tratamento pelo fato 
do Ministério da Saúde ter passado, deliberadamente, a 
não cumprir as decisões judiciais”, explica a deputada.

Segundo a tucana, desde 2016 vários pacientes têm 

sofrido com a falta de medicamentos. Os requerentes 
têm, por meio de associações de pacientes, amigos, 
e familiares, buscado incansavelmente resolver a 
situação junto ao ministério, pedindo que efetue 
a compra dos medicamentos em falta. Apesar de 
promessas feitas pelo ministro Ricardo Barros de 
que a compra seria efetuada sem atrasos, isso não 
ocorreu. Há relatos de óbitos de pacientes de HPN e 
MPS, que precisavam do medicamento Aldurazyme. 

Mariana afi rma que a situação é atentatória aos 
direitos humanos, o que pode levar o Brasil a ser 
denunciado junto a foros internacionais. Para ela, há 
descaso do ministro da Saúde. A deputada pede que 
o ministro explique a razão do descumprimento das 
decisões judiciais nas ações dos requerentes e dos 
diversos pacientes de HPN que estão sem remédio 
e sob risco de morte ou danos permanentes à sua 
saúde (psdbnacamara). 
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ROBSON FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: motorista socorrista, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ferreira de Souza e de 
Maria Aldenir de Souza e Souza. A pretendente: ADRIANA BARBOSA DE BARROS, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimen-
to: 13/06/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ozeas de 
Barros e de Maria do Socorro Barbosa de Barros.

O pretendente: ANDERSON APARECIDO DA SILVA, profi ssão: peixeiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 31/03/1987, residente e do-
miciliado em Suzano, SP, fi lho de João Aparecido da Silva e de Terezinha dos Santos 
Silva. A pretendente: DANIELA COUTINHO GARCIA, profi ssão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wandick Vieira Garcia e de Cecilia 
Coutinho Garcia.

O pretendente: RAIMUNDO BORGES DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Boa Vista do Tupim, BA, data-nascimento: 28/01/1970, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roque Borges de Oliveira 
e de Lindinalva Pereira de Oliveira. A pretendente: ELIANE MARQUES DA CUNHA, 
profi ssão: auxiliar de lavanderia, estado civil: divorciada, naturalidade: Teresina, PI, da-
ta-nascimento: 15/01/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel Marques da Cunha e de Coleta Maria da Silva Cunha.

O pretendente: UELTON SOUZA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Filadelfi a, BA, data-nascimento: 01/03/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildasio Pereira da Silva e de Ivone de Jesus Souza. 
A pretendente: SEBASTIANA BARBOSA DE JESUS, profi ssão: cozinheira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Una, BA, data-nascimento: 20/01/1976, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriano Barbosa dos Santos e de Creuza 
Dantas de Jesus.

O pretendente: MARIO LUIZ MUNIZ, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Vila Velha, ES, data-nascimento: 05/04/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hipolito Muniz e de Jandira Mielke Muniz. A pretendente: 
MARCIA DE FATIMA BERTONI VERDUGO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Pereira Verdugo e de Edith Bertoni 
Verdugo.

O pretendente: VINICIUS DOS SANTOS ROCHA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Garcia da Rocha e de Lindinal-
va Luzia dos Santos Cruz. A pretendente: ELIANE ELIDIA MARCOLINO, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/11/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aloisio Marcolino e de Luzia Elidia Marcolino.

O pretendente: THIAGO RODRIGO DE ALMEIDA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/11/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cleusa Maria de Almeida. A pretendente: 
ARIANE DA SILVA ELIAS, profi ssão: auxiliar de reprodução, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1998, residente e domiciliada em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Manoel Rocha Elias e de Angela Margarete da Silva 
Elias.

O pretendente: JOÃO VICTOR SANTOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Canavieiras, BA, data-nascimento: 28/06/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Ribeiro da Silva e de Maria 
da Conceição Ribeiro dos Santos. A pretendente: EVELYN FERREIRA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nisvaldo Se-
vero da Silva e de Irene Ferreira Gomes.

O pretendente: CLAUDINEI DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto de Oliveira e de Nilce de Oliveira. A 
pretendente: ELISABETH RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: aux. de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1985, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues de Oliveira e 
de Margarete Amelia Souza de Oliveira.

O pretendente: PAULO ROGÉRIO DA SILVA ARAÚJO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Senhor do Bomfi m, BA, data-nascimento: 07/09/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juvenal Leite de Araújo e de 
Raimunda da Silva Araújo. A pretendente: MÔNICA GOMES DE SANTANA, profi ssão: 
auxiliar de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 
29/01/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Soares 
de Santana e de Zélia Gomes de Santana.

O pretendente: LUCAS HENRIQUE SILVA BARROS, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1997, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Jacinto de Barros Neto e 
de Rosalina da Silva. A pretendente: SUELLEN MENEZES DA SILVA, profi ssão: call 
center, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Izaias da Silva e 
de Angelica Aparecida Gonçalves Menezes.

O pretendente: TONY MARQUES DE SOUSA, profi ssão: salva vidas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 29/03/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio de Sousa e de Francisca de 
Sousa. A pretendente: HINGRID TRESEL OLIVEIRA, profi ssão: secretaria, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Jaru, RO, data-nascimento: 01/09/1993, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Donato José Oliveira Filho e de Roselia 
Tresel Oliveira.

O pretendente: ALAN DE JESUS, profi ssão: operador de moto serra, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 13/08/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neuza Francelina de Jesus. A pretendente: 
MONIELLE MENEZES SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Airton Santos e de Gilza Maria Menezes.

O pretendente: ANDRÉ SALVINO DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 23/09/1976, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Salvino da Silva e de Josefa Olimpio 
da Silva. A pretendente: FRANCIELE CORDEIRO BEZERRA, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1991, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vera Lucia Bezerra.

O pretendente: LUCIANO MARINHO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Braz João da Silva e de Mainalva 
Marinho da Silva. A pretendente: SARA DA SILVA PONTES, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juvan Ferreira Pontes e de Creuza 
Ramos da Silva Pontes.

O pretendente: ANDERSON VIEIRA FEITOSA, profi ssão: promotor de vendas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Feitosa da Silva e de Margarida 
Vieira da Silva. A pretendente: DAYANE GONÇALVES NUNES, profi ssão: assitente 
social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Moreira Nunes e de 
Aurivanda Lirandina Gonçalves Nunes.

O pretendente: RAFAEL ANDRE JEPES DE MIRANDA, profi ssão: engenheiro 
de automação, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/08/1990, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Geraldo Lino de Miranda 
e de Maria Regina Jepes de Moraes de Miranda. A pretendente: THAIS MIRANDA 
VILELA, profi ssão: técnica em nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Carlos Alves Vilela e de Maria Vania Miranda Vilela.

O pretendente: RENATO CESAR PAREDE, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Parede e de Marisa dos Santos 
Parede. A pretendente: RANIELI DIAS SANTOS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: Goianésia do Pará, PA, data-nascimento: 20/11/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renilda Dias Santos.

O pretendente: WILLIAM SILVA FERREIRA, profi ssão: consultor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ginaldo da Silva Ferreira e de Maria Au-
xiliadora da Silva. A pretendente: JOYCE MARIA REZENDE, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Nepomuceno, MG, data-nascimento: 10/05/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gonçalo Fideles Rezende e de Ana 
Judite Pereira Rezende.

O pretendente: EDMILSON ROSA DA SILVA, profi ssão: separador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 09/05/1970, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Rosa da Silva e de Alexandrina Rosa da Silva. 
A pretendente: ROSANA FURTUNATO NASCIMENTO, profi ssão: cabeleireira, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 04/11/1968, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Campos Nascimento e de 
Semirames Furtunato Nascimento.

O pretendente: ED CARLOS MIRANDA DOURADO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/04/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nilo Dourado e de Tereza de Je-
sus Miranda Dourado. A pretendente: FABIANE SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: 
atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nasci-
mento: 22/10/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Raimundo Quinto Nascimento e de Magnólia da Silva Santos.

O pretendente: RAMON FAGUNDES DARU, profi ssão: eletricista, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 21/04/1960, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Manoel Antonio Daru e de Terezinha Fagundes Daru. A pretendente: 
IVANETE NASCIMENTO LONGUINHO, profi ssão: operadora de telemarketing, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Francisco Longuinho e de Maria 
da Paixão Nascimento Longuinho.

O pretendente: ADIEL SOARES NORONHA, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves Noronha e de Claudia Treujo Soa-
res. A pretendente: THAÍS DOMINGUES, profi ssão: gestora de RH, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Soraia Domingues Ferreira.

O pretendente: ICARO FERREIRA SANTOS, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo da Silva Santos e de Elaine Paula Ferreira Santos. 
A pretendente: STEFANY PINHEIRO DA SILVA CABRAL, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Otavio Cabral e de Magali Pinheiro da Silva.

O pretendente: ALCIDES BATISTA DE LIMA, profi ssão: leiturista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/07/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luzenir de Lima e de Maria Enilzete Ba-
tista de Lima. A pretendente: ROSÂNGELA COSTA BATISTA, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Milton Lopes Batista e 
de Arneide Silva Costa Batista.

A pretendente: JAQUELINE MARIA DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Luiz da Silva e de Maria Jose dos Santos. A 
pretendente: KARINA DA SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1978, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Iriovaldo José da Silva e de Maria Inês de Oliveira da Silva.

O pretendente: JOEL DA SILVA NÉTO, profi ssão: op. de motosserra, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Correia Pinto, SC, data-nascimento: 14/08/1975, residente e domiciliado 
em Correia Pinto, SC, fi lho de José de Souza Néto e de Maria Trindade da Silva Néto. A 
pretendente: CÉLIA FRANCISCA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1969, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Barbosa da Silva e de Irenaci Francisca da Silva.

O pretendente: DÉLCIO MACÁRIO, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Pindorama, SP, data-nascimento: 30/01/1950, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Benedito Macário e de Ilídia Pimentel Macário. A pretendente: SI-
MONE SUEKICHI, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 19/03/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Suekichi e de Erotides Suekichi.

O pretendente: DANIEL BOLFARINI, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1970, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz Bolfarini e de Nersízia Marques Bolfarini. A pretendente: 
ELIENE SANTOS SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
Gongogi, BA, data-nascimento: 14/08/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Antonio Gonçalves da Silva e de Estelina Maria dos Santos.

O pretendente: JOSUALDO SOARES DE SENA, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 26/07/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesuino Soares de Sena Neto e 
de Marta Soares de Sena. A pretendente: JÉSSICA BORGES DE JESUS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 02/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Oliveira de Jesus 
e de Lena Denice Souza Borges.

O pretendente: IOMAR MACHADO LIMA, profi ssão: funcionário público, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Xique Xique, BA, data-nascimento: 10/07/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias de Carvalho Lima 
e de Rosa Machado Lima. A pretendente: LUCIA HELENA DE AZEVEDO, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: divorciada, naturalidade: Guararema, SP, data-nasci-
mento: 04/12/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gentil 
Correa Azevedo e de Aparecida Alves Correa.

O pretendente: DAVI MARQUES DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Vicente, SP, data-nascimento: 06/09/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Horácio Francisco de Oliveira e de Maria do Carmo 
Marques de Oliveira. A pretendente: LAILANE FERREIRA LEAL, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Filadélfi a, BA, data-nascimento: 01/08/1988, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Ferreira Leal e de Edinora da Silva Leal.

O pretendente: ADRIANO DE OLIVEIRA CARDOSO, profi ssão: máquinista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Gonçalves Dias, MA, data-nascimento: 04/06/1980, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Andrade Cardoso e 
de Helena Terto de Oliveira Cardoso. A pretendente: GILVANIA SOARES DE OLIVA, 
profi ssão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Itabaianinha, SE, data-nasci-
mento: 06/08/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro 
Vidal de Oliva e de Maria de Lourdes de Oliveira.

O pretendente: JORGE CARDOSO BRAGA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Braga Filho e de Alice Cardoso Rebello. A preten-
dente: LUCIENE OLIVEIRA COSTA, profi ssão: Vendedora, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Teixeira de Freitas, BA, data-nascimento: 12/07/1971, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Advalma Pereira Costa e de Enaura Pereira de Oliveira.

O pretendente: MATHEUS HABACUQUE VIEIRA PASQUARELLI, profi ssão: autôno-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/06/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Pasquarelli e de 
Patricia Vieira dos Santos Pasquarelli. A pretendente: HELLEN CARLA DOS SAN-
TOS PAULINO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/04/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Carlos Jorge Paulino dos Santos e de Helena Romão dos Santos.

O pretendente: LUCAS ANTONIO BARBOSA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 21/01/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Antonio Barbosa e de Maisa 
Aparecida Barbosa. A pretendente: PÂMELA MOREIRA DE MOURA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guararema, SP, data-nascimento: 22/11/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dorival Silva de Moura e 
de Sandra Moreira de Moura.

O pretendente: FELIPPE ANDREZ DA SILVA, profi ssão: atendente de farmácia, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma Alves da Silva Filho e de 
Marlene Andrez. A pretendente: INGRID CORRÊA DE CASTRO, profi ssão: farmacêu-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/02/1990, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Valdinei César Santos de Castro e de 
Nair Corrêa de Castro.

O pretendente: CLAUDIO ELIBERTO DOS SANTOS, profi ssão: professor de edu-
cação fi síca, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/03/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliberto Isma-
el dos Santos e de Lucinete Oliveira dos Santos. A pretendente: GÉSSIKA GALVÃO 
SOUZA, profi ssão: analista de sac, estado civil: solteira, naturalidade: Esperantinópolis, 
MA, data-nascimento: 06/04/1990, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Lindomar Souza e de Luciene Galvão Souza.

O pretendente: WILLIAN THALES FERNANDES CARRIEL, profi ssão: guincheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 07/06/1992, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Marcos Antonio Carriel e de Sid-
neia Aparecida de Souza Fernandes. A pretendente: TALITA CASSIA DE FIGUERE-
DO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 19/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Luiz 
de Figueredo e de Maria das Graças Pereira da Silva de Figueredo.

O pretendente: SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: Açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Águas Belas, PE, data-nascimento: 19/01/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Ferreira da Silva e de Gercina 
Ferreira da Silva. A pretendente: MARINALVA DE ANDRADE SILVA, profi ssão: op. de 
máquina, estado civil: solteira, naturalidade: Itatuba, PB, data-nascimento: 24/06/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco da Silva e 
de Maria das Neves de Andrade.

O pretendente: JOÃO ELIAS GONÇALVES PEREIRA, profi ssão: cabeleireiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/10/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Luiz Pereira e de Ronita Mar-
tins Gonçalves Pereira. A pretendente: THAÍS CERQUEIRA DE CARVALHO, profi s-
são: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Cas-
tro Grecco de Carvalho e de Marileide Silva de Cerqueira.

O pretendente: KLEBESON LUIS DA SILVA, profi ssão: conferente, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 23/07/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luis da Silva e de Maria da Paz Gomes da 
Silva. A pretendente: MARIA SUZANKEILA CARVALHO DE LIMA, profi ssão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Ibiapina, CE, data-nascimento: 12/01/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Arnóbio de Lima e de 
Maria de Jesus Carvalho de Lima.

O pretendente: ANDRÉ RICARDO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1975, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Augusto da Silva e de Filomena Maria 
da Conceição Silva. A pretendente: CLAUDELICE DE JESUS DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, 
data-nascimento: 04/02/1979, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, fi lha de 
Altair Antonio da Silva e de Maria Alice da Silva.

O pretendente: DEYVID VIEIRA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1996, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vieira da Silva e de Maria do Socorro de Araujo 
Vieira da Silva. A pretendente: OHANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Pedro da Silva e de 
Sandra Aparecida de Oliveira.

O pretendente: ZAQUEU FEITOSA DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio dos Santos e de Eliane Francisca 
Feitosa dos Santos. A pretendente: ALINE DE OLIVEIRA ALVES, profi ssão: estagi-
ária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Inocêncio Alves da Silva e 
de Ivone de Oliveira Esperança.

O pretendente: SERGIO GONZAGA DA SILVA JUNIOR, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Gonzaga da Silva e de Severina Izaura 
da Silva. A pretendente: LILIANE CRUZ, profi ssão: auxiliar de cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivair dos Santos Cruz e de Maria Teresa Cruz.

O pretendente: DANILO DE OLIVEIRA SANTANA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1994, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Valmir de Souza Santana e de Eliane Cristina 
de Oliveira. A pretendente: STEFANY LETÍCIA BARROS DE OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Claudio de Oliveira e 
de Patricia Silva de Barros Oliveira.

O pretendente: LEONARDO RIBEIRO FIGUEIREDO, profi ssão: manutencista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Ribeiro Figueiredo e de Elai-
ne Libertucio Figueiredo. A pretendente: LILIANE GOMES DA SILVA, profi ssão: meta-
lúrgica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Martins da Silva e de 
Ednilza Gomes Fonseca.

O pretendente: ADILSON PEREIRA DOS SANTOS CONCEIÇÃO, profi ssão: mecâ-
nico de refrigeração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 05/11/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvino Con-
ceição Soares e de Belisia Pereira dos Santos Conceição. A pretendente: GABRIELLA 
DE SANTANA MENDES, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davir Batista Mendes e de Antônia Carneiro de Santana 
Mendes.

O pretendente: MAYRON GOMES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 05/04/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Inacio Firmino da Silva e de Maria Helena 
Gomes de Sa. A pretendente: MONIQUE DE OLIVEIRA MAZIERO, profi ssão: secre-
tária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Levi Maziero e de Marcia 
Aparecida de Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA PESSOA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Guerra Pessoa e de Marcelia 
da Silva Pessoa. A pretendente: ANGELA MARIA LINS DE ALBUQUERQUE, profi s-
são: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 
21/04/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Lins 
de Albuquerque e de Quiteria Rodrigues de Albuquerque.

O pretendente: MARCO AURELIO DOS SANTOS, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio dos Santos e de Maria Gicelia 
dos Santos. A pretendente: FERNANDA SCHOPP DE OLIVEIRA, profi ssão: copeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1984, resi-
dente e domiciliada em Francisco Morato, SP, fi lha de Agripino Pinto de Oliveira e de 
Ana Maria Schopp de Oliveira.

O pretendente: EDER LUIZ DOS SANTOS, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 22/10/1982, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, fi lho de Edson Luiz dos Santos e de Aloisia Souza dos Santos. 
A pretendente: SONARIA LIMA DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: Varzea Branca, PI, data-nascimento: 26/04/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João do Rosario Silva e de Sonia 
Lima da Silva.

O pretendente: JEFFERSON ALMEIDA SILVA, profi ssão: op. de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/05/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rildo Adelino da Silva e de Rosilene 
Barbosa de Almeida. A pretendente: JÉSSICA LEMOS FÁBREGA, profi ssão: assis-
tente de desenvolvimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 23/10/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Fábrega e de Regina Celia Lemos Fábrega.

O pretendente: DANIEL SANTOS DA SILVA, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pedras de Fogo, PB, data-nascimento: 10/06/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lourenço da Silva e de Ma-
ria das Graças Santos da Silva. A pretendente: EDILEIA DA LUZ SILVA, profi ssão: 
bombeiro civil, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
23/07/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre 
Olegario da Silva e de Enatan da Luz Silva.

O pretendente: HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, profissão: jornalista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1993, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vitor José Silva dos Santos 
e de Maria das Neves dos Santos. A pretendente: SARA SILVA DE OLIVEIRA, 
profissão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 05/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edmilson Carmo de Oliveira e de Rosangela Maria Bonfim da Silva de 
Oliveira.

O pretendente: DOUGLAS ANTONIO DE ALMEIDA, profi ssão: eletricista, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1972, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Dilton Antonio de Almeida e de Odette Lima 
Rodrigues. A pretendente: KELI CRISTINA DA SILVA, profi ssão: brasileira, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Euclides Rodolfo da Silva e de Maria 
Lucimar da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: ERIVELTON MARCELO ROSANTE, solteiro, programador, natural de 
São José do Ivaí - PR, nascido em 16/08/1978, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Waldir Aparecido Rosante e de Elizabeth dos Santos Silva Rosante. 
A pretendente: LARA REIS CARLOS, solteira, economista, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 20/07/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João 
Carlos Sobrinho e de Maria Aparecida dos Reis Carlos.

O pretendente: FELIPE CIRIELLI LEMOS, solteiro, médico veterinário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 12/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de José Airton Barreto de Lemos e de Marly Cirielli Lemos. A pretendente: ELIETE 
MARIA DE CARVALHO, divorciada, advogada, natural de Paranavaí - PR, nascida em 
17/05/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sabino de Carvalho 
e de Neyde Esperança de Carvalho.

O pretendente: RAMON SILVA LOPES, solteiro, fotógrafo, natural de São Bernardo do 
Campo - SP, nascido em 02/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Ronaldo Lopes Munhos e de Ivana Silva Lopes. A pretendente: NATÁLIA JOSÉ LIMA, 
solteira, marketing, natural de Santo André - SP, nascida em 19/10/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Omario Lima e de Sandra José Lima.

O pretendente: CLAUDIO CASEMIRO SUBIRES JUNIOR, solteiro, contador, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 03/05/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Claudio Casemiro Subires e de Ivanir Subires. A pretendente: MARIA AUGUSTA 
BANDEIRA SANDES, solteira, bióloga, natural de Olho D’ Água do Casado - AL, nascida 
em 15/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Amancio 
Gomes Sandes e de Iolanda Gomes Bandeira Sandes.

O pretendente: MARCIO DE ASSIS COUTO SOARES, solteiro, motorista, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 17/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Luiz Homero Soares e de Fatima de Assis Couto Rolla Soares. A pretendente: 
ROBERTA TEIXEIRA DA SILVA, solteira, analista reg. acadêmico pleno, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 22/04/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Pedro Teixeira da Silva e de Maria José Bezerra da Silva.

O pretendente: JOÃO VILES SANTANA, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Caetité - 
BA, nascido em 10/06/1960, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eurides 
Santana de Souza. A pretendente: LUZIA MAGNÓLIA FERREIRA, solteira, empregada 
doméstica diarista, natural de Caetité - BA, nascida em 17/12/1968, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valnoir José Ferreira e de Magnólia Augusta Ferreira.

O pretendente: DIEUBERT JEAN, solteiro, cozinheiro, natural do Haiti, nascido em 
04/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Manicien Jean e 
de Yvela Termilien. A pretendente: MELINE MEXILAS, solteira, do lar, natural do Haiti, 
nascida em 26/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gestire 
Mexilas e de Marmitha Palme.

O pretendente: EDSON GERVASIO JUNIOR, solteiro, segurança, natural de São Pau-
lo - SP, nascido em 10/03/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Edson Gervasio e de Letícia Maria Gervasio. A pretendente: ANA CLAUDIA CASEMI-
RO SUBIRES, solteira, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, nascida em 
23/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Casemiro 
Subires e de Ivanir Subires.

O pretendente: NELSON LAMARCA JUNIOR, divorciado, atendente, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 06/12/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Nelson Lamarca e de Eunice Lamarca. A pretendente: MEIRE ELIENAY EVANGELIS-
TA CUNHA, divorciada, secretária, natural de São Paulo - SP, nascida em 04/02/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dirceu José de Freitas Cunha e 
de Mercedes Evangelista de Freitas Cunha.

O pretendente: JEFERSON JOSÉ DA SILVA, solteiro, técnico em sistemas, natural de 
Santa Cruz do Capibaribe - PE, nascido em 12/11/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Virgulino da Silva Filho e de Marileide Maria da Silva. A 
pretendente: SUELLEN SANTOS FERNANDES, solteira, assistente de dep. pessoal, 
natural de São Paulo - SP, nascida em 15/04/1990, residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, fi lha de Gilson Helio Fernandes e de Maria Helenita Santos Fernandes.

O pretendente: FERNANDO JACOB LIMA, solteiro, gerente de supermercado, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 10/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Laercio Coutinho de Lima e de Rosani Maria Jacob Lima. A pretendente: CAMI-
LA PEREIRA DE ANDRADE, solteira, técnica em eventos, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 19/03/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio 
de Andrade e de Santina Bernadette Pereira de Andrade.

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