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“O que pensamos ou 
no que acreditamos 
não tem muita 
importância. A única 
coisa relevante é o 
que fazemos”.
John Ruskin (1819/1900)
Escritor britânico

BOLSAS
O Ibovespa: +0,09% Pontos: 
72.800,04 Máxima de +0,86% 
: 73.361 pontos Mínima de 
-0,32% : 72.498 pontos Vo-
lume: 6,98 bilhões Variação 
em 2017: 20,88% Variação no 
mês: 1,15% Dow Jones: +0,09% 
(18h30) Pontos: 24.350,96 
Nasdaq: +0,44% (18h30) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2994 Venda: R$ 3,2999 
Variação: +0,12% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,37 Venda: R$ 3,47 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2839 Venda: R$ 
3,2845 Variação: +0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2630 
Venda: R$ 3,4430 Variação: 
+0,17% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,89% ao 
ano. - Capital de giro, 10,14% ao ano. 
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.246,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,12% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,100 
Variação: -1,44%.

Cotação: R$ 3,3115 Variação: 
+0,38% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,1786  Venda: US$ 1,1787 
Variação: +0,15% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8870 Venda: R$ 
3,8890 Variação: +0,26% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8070 Ven-
da: R$ 4,0330 Variação: +0,25%.

tos: 6.870,01 Ibovespa Futuro: 
+0,39% Pontos: 72.905 Máxi-
ma (pontos): 73.440 Mínima 
(pontos): 72.465. Global 40 
Cotação: 917,162 centavos de 
dólar Variação: -1,34%.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse 
ontem (11) que não 

colocará em votação a proposta 
de reforma da Previdência, sem 
a garantia. “Eu não vou pautar 
uma matéria dessa se a gente 
não tiver muita clareza de ter 
mais de 308 votos. Não é bom 
para o Parlamento, e muito 
menos para o Brasil, ter uma 
votação com resultado ruim. 
Até porque, se a expectativa 
for de derrota, o resultado será 
pior ainda daquele projetado 
antes da votação”, enfatizou, 
ao participar de reunião com 
representantes do agronegócio 
na Fiesp.

Maia diz que não colocará 
Previdência em pauta sem 
ter votos para aprovação

Para Maia, o cenário não é favo-
rável para que o texto seja votado 
ainda na próxima semana, antes 
do recesso parlamentar. “Olhan-
do, de hoje para a próxima terça-
-feira, não é fácil votar a matéria”, 
destacou. Na semana passada, o 
presidente Michel Temer e o líder 
do Câmara, deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB), chegaram a 
projetar o próximo dia 18 como 
a data provável para apreciação 
da proposta pelo plenário.

O presidente da Câmara rea-
fi rmou estar se empenhando 
pessoalmente pela aprovação 
da reforma. No entanto, mesmo 
no seu próprio partido, o DEM, 
Maia disse que talvez não tenha 

o apoio de todos os deputados. 
“Acho que o DEM vai terminar 
esse debate, dos 28 que votam, 
com a possibilidade de ter 24 ou 
25 votos. Se chegar a isso, não 
vejo necessário fechar ou não a 
questão”, disse. Esse resultado, 
já seria satisfatório, na avaliação 
do deputado. “O importante 
é que o partido consiga, como 
conseguiu, na terceirização, na 
reforma trabalhista, na PEC do 
Teto, em todas as matérias a 
maioria dos seus votos”, acres-
centou.

Maia voltou a afi rmar a impor-
tância da mudança nas regras 
para as aposentadorias para 
garantir o equilíbrio das contas 

“Eu não vou pautar uma matéria dessa se a gente não tiver muita clareza de ter mais de

308 votos. Não é bom para o Brasil ter uma votação com resultado ruim”, disse Maia.

públicas nos próximos anos. “Se a 
gente não aprovar a Previdência, 
não continuar avançando em 
uma política de equilíbrio fi scal, 

nós vamos estar fechando 2018, 
abrindo 2019, com retrocesso 
de tudo o que nós avançamos. 
Voltaremos ao crescimento do 

desemprego, da infl ação, da 
taxa de juros. Eu tenho cer-
teza que isso não interessa a 
nenhum brasileiro” (ABr).

O ministro-chefe da Secretaria Geral, Moreira 
Franco, mostrou-se entusiasmado com a decla-
ração do novo presidente nacional do PSDB, o 
governador Geraldo Alckmin, de que é favorável 
ao fechamento de questão para a reforma da Pre-
vidência. Moreira Franco participou ontem (11) do 
Fórum Estadão sobre o tema, na capital paulista.

Para o ministro, o PSDB tem, em seu programa, 
o compromisso com a modernização do Estado 
e da sociedade brasileira, tanto que o debate 
sobre a reforma da Previdência foi introduzido 
no governo Fernando Henrique Cardoso. Mo-
reira Franco sugeriu que deputados contrários 
à reforma deixem o PSDB (ABr).

GM Mercosul abre 
terceiro turno em 
Gravataí

A GM Mercosul iniciou as 
atividades do terceiro turno 
de produção na unidade de 
Gravataí (RS) ontem (11), 
mobilizando cerca de 700 traba-
lhadores diretos e 800 indiretos 
em todo o complexo.

A decisão da GM em ampliar 
a produção no Complexo Indus-
trial Automotivo de Gravataí  visa 
atender à crescente demanda 
pelos modelos Onix e Prisma 
fabricados no Complexo e ex-
portados para a América do Sul.

Recentemente a GM Mer-
cosul anunciou um investi-
mento de R$ 1,4 bilhão para 
o Complexo, com o objetivo 
de fortalecer o negócio da GM 
através do desenvolvimento de 
novas tecnologias e introdução 
de conceitos inovadores de 
manufatura para a produção 
de novos veículos, em adição 
aos já produzidos na fábrica. 
Os investimentos anunciados, 
aliados à implantação do tercei-
ro turno, vão fortalecer ainda 
mais a presença da GM no Rio 
Grande do Sul.

O complexo de Gravataí é 
a principal e a mais moderna 
planta da GM na América do Sul, 
respondendo por cerca de 50% 
das vendas e 60% da produção. 
O Chevrolet Onix há 26 meses é 
o carro preferido dos brasileiros 
e o Prisma é o mais vendido 
entre os sedans (GMB).

O vice-líder do PMDB na 
Câmara, Carlos Marun (PMDB-
-MS), disse ontem (11) que o 
número de votos favoráveis 
à reforma da Previdência, na 
Câmara, está crescendo. De-
pois de receber ofi cialmente o 
convite do presidente Temer 
para assumir o comando da Se-
cretaria de Governo, Marun se 
diz otimista que a reforma será 
aprovada na próxima semana.

“É crescente o número de 
votos conquistados aqui no 
Parlamento. Todo dia cresce, 
talvez ainda nem tanto quanto 
nós estamos necessitando, 
mas é crescente. Por outro 
lado, é crescente também a 
conscientização da sociedade 
brasileira em relação à neces-
sidade da reforma. Então, isso 
me faz ser muito otimista no 
sentido de que nós conseguire-
mos, sim, iniciada a discussão 
na próxima quinta-feira (14), 
nós conseguiremos votar com 
vitória essa reforma na próxi-
ma semana”, declarou Marun 
aos jornalistas.

Marun calcula que cerca 
de 40 a 50 deputados ainda 
estão indecisos sobre o apoio 
à reforma. Ele reafi rmou que é 

Deputado Carlos Marun

fala à imprensa.

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, disse 
ontem (11) que entre os prin-
cipais desafi os do que chamou 
de a “pior crise hídrica” já vivida 
pelo Brasil está a indefi nição le-
gal sobre o acesso à água como 
direito humano fundamental. 
“Existe um fator jurídico na 
crise hídrica: a crise por falta 
de defi nição no acesso à agua. 
Primeiro, porque não se es-
tabeleceu o direito humano à 
água. A lei tem regulado outros 
aspectos da relação humana 
com a água, como a proprieda-
de da água, o uso e o controle 
de acesso, mas não garante o 
direito à água”.

As declarações de Dodge 
foram dadas na abertura do 
seminário internacional Água, 
Vida e Direitos Humanos, 
organizada pelo Conselho Na-
cional do Ministério Público, 
presidido por ela. O evento é 
preparatório para 8º Fórum 
Mundial da Água, que ocorrerá 
em Brasília em março do ano 
que vem.

“As leis que protegem os 
recursos hídricos são muito 
pouco conhecidas e também es-
tabelecidas de modo a proteger 
basicamente a propriedade e o 
controle da água, não ampliar o 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

Alex Ferreira/Ag.Câmara
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Tamanduás-anões
Uma equipe de cientistas bra-

sileiros descobriu seis novas 
espécies do tamanduá-anão, um 
mamífero que vive nas fl orestas 
tropicais da região amazônica e 
da América Central. O pequeno 
animal era classifi cado original-
mente em uma única espécie. Mas 
as análises genéticas e anatômicas 
revelaram que o gênero Cyclopes 
se divide em pelo menos sete 
espécies distintas.

São Paulo - Faltando duas 
semanas para o Natal, os brasi-
leiros já começaram a abastecer 
a despensa com alimentos e 
bebidas. Mas, apesar do esforço 
de algumas famílias em pesqui-
sar preços para economizar, 
não dá para escapar dos altos 
índices de imposto nos produ-
tos mais comercializados nesta 
época do ano.

Segundo um levantamento 
feito pela empresa de consulto-
ria e auditoria BDO, o porcen-
tual de tributos que compõem a 
ceia de Natal pode ultrapassar 
57%. De acordo com o diretor 
da área de tributos da BDO, 
Valmir Oliveira, o valor dos 
produtos pode ter incidência de 
ICMS, PIS, Cofi ns e IPI, sendo 
que esses tributos já estão 
entre os mais altos do mundo. 

O espumante nacional tem 
impostos de 57,90%. Já os 
alimentos da categoria de 

O porcentual de tributos que compõem a ceia de Natal pode 

ultrapassar 57%.

Ministra devolve verba 
extra de viagens 

Brasília - A Comissão de 
Ética Pública da Presidência da 
República decidiu arquivar as 
investigações contra a ministra 
de Direitos Humanos, Luislinda 
Valois, após a ministra devol-
ver aos cofres públicos pouco 
mais de R$ 13,4 mil recebidos 
indevidamente em pagamentos 
de diárias.

Segundo o presidente da 
Comissão, Mauro Menezes, 
a tucana foi pessoalmente à 
Comissão entregar os com-
provantes de pagamentos e se 
justifi cou como não tendo sido 
a responsável pelo pagamento 
a mais de diárias. Durante uma 
viagem de cinco dias a Israel, 
em julho, que foi custeada pela 
Confederação Israelita do Bra-
sil, a ministra havia recebido do 
governo o valor de R$ 10 mil 
em diárias. O caso foi revelado 
pelo Portal R7. 

Segundo Menezes, além 
da viagem a Israel a ministra 
devolveu valores referentes a 
outros pagamentos recebidos 
indevidamente. “O elemento 
central que conduziu a decisão 
(de arquivamento) foi a devo-
lução dos valores aos cofres 
públicos”, disse Menezes (AE).
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Caso o governo não consiga 
aprovar a reforma da Previdên-
cia ainda este ano, conseguirá 
em 2018, disse ontem (11) 
o ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira. Segundo ele, 
os atrasos na votação das pro-
postas exigirão correções cada 
vez maiores.

“O que eu digo é que, se não 
der para aprovar neste ano, 
vamos aprovar no ano que 
vem. Eu não joguei a toalha”, 
afi rmou. “Quanto mais tempo 
levar para aprovar a reforma, 
mais duras terão de ser as medi-
das de correção”, acrescentou.

O ministro participou do 
lançamento de uma plataforma 
que permite consultas, pela 
internet, dos gastos do governo 

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.
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Imposto em produto para 

ceia de Natal ultrapassa 57%

peru, chester e pernil fi cam 
com 25,41% de imposto. Para 
o panetone, consumido não 
apenas na ceia, 21,25% do 
valor é composto por tributos, 
enquanto as nozes têm 18% de 
imposto. Os artigos de decora-

ção apresentam alíquotas ainda 
maiores que os alimentos. Con-
forme o levantamento da BDO, 
os brasileiros pagam 47,25% de 
imposto nos enfeites de Natal e 
47,25% nas luzes e árvores de 
Natal (AE).

Marun: cresce o número de 
votos favoráveis ao governo

necessário “uma onda” em fa-
vor da proposta e acredita que 
o clima de rejeição à reforma 
pode mudar em uma semana. 

“Eu chego para contribuir. 
Os grandes líderes desse 
processo são os presidentes 
Temer e Rodrigo Maia [presi-
dente da Câmara]. Eles estão 
e continuam agindo pra que 
esse resultado seja alcançado. 
Nós vamos demonstrar que se 
vence a votação porque liberou 
uma emenda ou um cargo não 
é determinante. O que é de-
terminante é o pensamento do 
parlamentar em relação ao que 
vai votar”, disse (ABr).

Acesso à água deve se 
tornar direito humano 

‘fundamental’

direito à água”, reforçou Dodge, 
que defendeu a inclusão do 
acesso à água no rol de direitos 
fundamentais previstos no or-
denamento jurídico brasileiro, 
ao lado do direito à vida, à 
saúde e à livre expressão, por 
exemplo.  

A procuradora-geral da Re-
pública pediu ainda a juízes, 
promotores e procuradores 
que busquem a aplicação de 
punições mais severas contra 
os que infringem leis de pro-
teção aos rios. “O direito deve 
exercer não apenas um efeito 
repressivo, mas também inibi-
tório”, afi rmou (ABr).

Quanto mais a reforma demorar, 
‘mais dura’ será a correção

federal com despesas adminis-
trativas, como energia elétrica, 
água, aluguéis, combustíveis, 
diárias e viagens de servidores. 

Chamada da Painel de Custeio 
Administrativo, a ferramenta fa-
cilitará o controle, pelos gestores 
públicos, de eventuais excessos 
de despesas, ao facilitar a com-
paração entre os órgãos federais.

Segundo Oliveira, os gastos 
administrativos do governo 
federal totalizaram R$ 33 
bilhões no ano passado. Ele 
projeta redução nominal – sem 
considerar a infl ação – em 2017, 
mas não precisou o valor por-
que, em dezembro, existe uma 
execução signifi cativa desses 
gastos. “É provavel que neste 
ano tenhamos uma redução 
em termos nominais e, maior 
ainda, em termos reais [após 
o abatimento da inflação]”, 
afi rmou o ministro (ABr).

PSDB tem compromisso com a ‘modernização do Estado’
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OPINIÃO
Sagrada Família é mantida 

no modelo MVP muito 
antes das startups

Há pouco mais de um 

mês fi z uma viagem de 

negócios à Barcelona, na 

Espanha, e aproveitei 

o tempo livre para 

conhecer mais sobre as 

obras de Antoni Gaudí

Referência em arte e 
arquitetura, ele foi um 
artista à frente do seu 

tempo. Posso dizer, sem dúvi-
das, que a estratégia para cons-
trução da basílica tenha sido 
precursora do modelo MVP 
(Minimum Viable Product), 
ao ser construída e colocada 
para visitação mesmo ainda 
inacabada.

Durante minha visita à Sa-
grada Família, percebi que 
cada detalhe da fachada é 
incrível. Suas cores e formas 
refl etem o por do sol mais 
bonito da cidade. A obra lin-
damente projetada representa 
bem o conceito de MVP - em 
construção desde 1882 e com 
previsão de conclusão apenas 
em 2026.

Considerada a principal obra 
de Gaudí, ela continua a atrair 
milhares de visitantes todos 
os anos para Barcelona e, 
assim, consegue gerar receita 
cobrando pelas visitas em seus 
interiores, torres e escadarias. 
Isso tem permitido manter a 
construção ao longo desses 
anos todos, mesmo após a 
morte do arquiteto, em 1926. 
Estima-se que os turistas cola-
borem com 13 a 20 milhões de 
euros por ano com a compra 
de bilhetes.

Com todo esse potencial 
criativo em torno da basílica, 
vale um questionamento: se 
uma igreja em construção já 
pode ser um produto rentável 
há muitos anos, por que sua 
startup não poderia gerar re-
ceita desde do começo?

Encontrar a saída para 

tornar um negócio rentável 
é um desafi o para qualquer 
empreendedor. Quem lembra 
de toda mudança de estratégia 
do Facebook entre 2010 e 2011 
para encontrar uma forma 
de monetizar a plataforma? 
A saída foi abrir o site para 
anúncios. Hoje, junto com o 
Google, o Facebook recebe 
uma das maiores verbas dos 
anunciantes em todo o mundo.

No GetNinjas, o caminho 
encontrado por nós para 
rentabilizar a plataforma foi 
nos posicionarmos como um 
canal de anúncio para profi s-
sionais autônomos. Por meio 
do aplicativo, os profi ssionais 
compram créditos para ofere-
cer serviços, podem encontrar 
clientes mais próximos interes-
sados e escolher os que mais 
interessar. Funciona como 
um classifi cados online, onde 
quem paga é o profi ssional 
anunciante.

Quando comparamos os 
modelos de negócio das star-
tups mais bem sucedidas com 
a obra da Sagrada Família, 
considerando todas limitações 
da época em que foi iniciada, 
posso dizer que a estratégia 
de abri-la para visitação antes 
de ser concluída foi mesmo a 
ideia precursora do MVP. Ela 
foi criada como um projeto 
audacioso, de grandes propor-
ções, e aberta ao público antes 
mesmo de estar pronta.

Esse é um exemplo que a 
obra continua além do criador, 
vai além do fundador. Gaudí 
morreu, mas o projeto de 
construção da Sagrada Família 
permanece como ele planejou. 
Muitas vezes nós fundadores 
achamos que nossa empresa 
depende da gente. 

Gaudí nos mostra que é 
possível deixar um legado 
que perdura mesmo após sua 
morte.

(*) - É CEO e fundador do GetNinjas.

Eduardo L’Hotellier (*) 
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Os adesivos são produzidos a partir de uma 

“tinta”, feita com bactérias geneticamente 

modifi cadas.

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT) produziu uma tatuagem “viva”. Os de-
senhos são impressos em três dimensões e se 
iluminam de acordo com as reações químicas 
produzidas pelo organismo. Os adesivos “sutis” 
e “transparentes” são produzidos a partir de 
uma “tinta”, feita com bactérias geneticamente 
modifi cadas. Elas “acendem” em resposta a 
substâncias químicas produzidas na pele.

Essa técnica de impressão tem potencial para 
abrir portas a novos sensores biológicos, sen-
síveis a luz, pH, temperatura e poluentes. Mas 
também, a dispositivos interativos e computado-
res portáteis, segundo o pesquisador Hyunwoo 
Yuk. “Esse é um objetivo ainda distante, mas 
acreditamos que está à altura para estampar 
plataformas computacionais vivas”, afi rmou.

De imediato, as bactérias estampadas em 
3D poderão ser utilizadas para a produção de 
cápsulas farmacêuticas e instalações cirúrgicas. 
“Podemos usar as células de bactérias como se 
fossem operárias de uma fábrica 3D”, apontou 
o estudioso Xinyue Liu. Células de mamíferos 
também foram utilizadas para produzir a tatua-
gem. Yuk indicou, porém, que elas não resistiam 
ao processo de impressão.

A estimativa por faixa etária revela que é entre os 30 e 39 anos 

que se observa a maior frequência de negativados.

Segundo dados do indica-
dor do Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Bra-

sil) e da Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) a 
estimativa é que o Brasil tenha 
aproximadamente 59,9 milhões 
de brasileiros com alguma conta 
em atraso e com o CPF restrito 
para contratar crédito ou fazer 
compras parceladas.  O número 
representa 39,5% da população 
com idade entre 18 e 95 anos.

Em novembro, houve um 
aumento de 0,23% na quan-
tidade de inadimplentes na 
comparação com o mesmo mês 
do ano passado. Na comparação 
mensal, ou seja, entre outubro e 
novembro de 2017, o indicador 
apresentou aumento de 0,15%. 
“Mesmo com a estabilidade, a 
cifra ainda é bastante elevada. 
Para as empresas, o cenário 
implica a perda de potenciais 
consumidores; para os con-
sumidores, implica restrição 
do acesso ao crédito”, afi rma 
o presidente do SPC Brasil, 

Na sua tradicional mensagem 
pelo Dia Mundial do Doente, 
que será celebrado em 11 de 
fevereiro de 2018, o papa Fran-
cisco pediu para que os hospitais 
católicos não “mercantilizem” o 
atendimento aos pacientes. No 
texto, divulgado ontem (11) pelo 
Vaticano, o Pontífi ce convida à 
“preservação dos hospitais cató-
licos do risco da mercantilização, 
que em todo o mundo busca fazer 
com que a cura da saúde entre 
no mercado, terminando com o 
descarte dos pobres”.

O líder da Igreja Católica 
ainda afi rma que a “inteligência 
organizacional e a caridade 
exigem que a pessoa do doente 
seja respeitada na sua dignida-
de e mantida sempre no centro 
do processo de cura”. “Essas 
orientações devem ser próprias 
também dos cristãos que atuam 
em estruturas públicas e que, 

O Pontífi ce convida à “preservação dos hospitais católicos do 

risco da mercantilização”.

A Uefa realizou ontem (11) 
em Nyon, na Suíça, o sorteio 
das oitavas de fi nal da Liga dos 
Campeões. Entre os principais 
confrontos sorteados, o Real 
Madrid vai encarar o Paris 
Saint-Germain (PSG); e o Chel-
sea enfrentará o Barcelona. 
Juventus e Roma, únicas equi-
pes italianas na competição, 
irão enfrentar Tottenham, da 
Inglaterra, e Shakhtar Donetsk, 
da Ucrânia, respectivamente.

Ex-jogador e agora dirigen-
te da Roma, Francesco Totti 
comentou sobre o adversário 
da equipe gialorrossa. “Para 
o que estava lá foi muito bom, 
mas o Shakhtar é uma equipe 
forte fi sicamente e não deve ser 
subestimado. A única pequena 
vantagem é de jogar a partida 
de volta em casa”, disse.

De acordo com o regulamen-

to da UEFA, as oitavas serão 
disputadas em duas partidas, 
e os clubes que terminaram na 
liderança de suas respectivas 
chaves na fase de grupos dis-
putarão o jogo da volta em casa. 
O primeiro jogo das oitavas de 
fi nais da Liga dos Campeões 
serão realizados nos dias 13, 
14, 20 e 21 de fevereiro. Já 
as partidas decisivas vão ser 
disputadas nos dias 6, 7, 13 e 
14 de março.

Confi ra os confrontos: Juven-
tus (ITA) x Tottenham (ING); 
Basel (SUI) x Manchester City 
(ING); Porto (POR) x Liver-
pool (ING); Sevilla (ESP) x 
Manchester United (ING); Real 
Madrid (ESP) x PSG (FRA); 
Shakhtar (UCR) x Roma (ITA); 
Chelsea (ING) x Barcelona 
(ESP); e Bayern (ALE) x Be-
siktas (TUR) (ANSA)

Chelsea enfrentará o Barcelona, enquanto o Real Madrid pega 

PSG nas oitavas.

O Uruguai bateu no domingo (10) o recorde 
de maior churrasco do mundo e ultrapassou a 
Argentina. O evento aconteceu na cidade de 
Minas e contou com 16,5 toneladas de carne. 
“Nós estamos preparando isso desde outubro”, 
afi rmou o líder do projeto, Robert Bayarres, à 
AFP. “E temos 4 toneladas de salada de maionese 
como acompanhamento. Se nós soubéssemos, 

teríamos até convidado o Guinness, mas não 
tivemos tempo”, completou, com humor.

O Uruguai já havia batido o recorde em 2008, 
quando entrou para o livro dos recordes, o 
Guinness Book. Porém, em 2011, a Argentina 
fez um churrasco maior e venceu o país vizinho. 
“Isso tudo não é pelo Guinness, é para ganhar da 
Argentina”, comentou Raul, um dos cozinheiros. 

Além das 16,5 toneladas de carne, o evento em 
Mina, cidade de 40 mil habitantes, precisou de 60 
toneladas de madeira e contou com o apoio de 100 
cozinheiros e 200 ajudantes para desossar, pesar 
e assar a comida. Ao todo, foram necessárias 14 
horas para que a carne fosse cozida e servida. O 
churrasco acompanhado da salada foi vendido em 
porções individuais por US$ 5 na festa (ANSA).
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59,9 milhões de brasileiros 
estão com o nome negativado
O volume de brasileiros com contas em atraso e registrados nos cadastros de devedores segue estável, 
porém alto

o bolso do consumidor.”
A estimativa por faixa etária 

revela que é entre os 30 e 39 
anos que se observa a maior 
frequência de negativados. 
Em novembro, praticamente 
metade da população nesta 
faixa etária (49%) tinha o nome 
inscrito em alguma lista de 
devedores, somando um total 
de 16,93 milhões. 

Também merece destaque 
o fato de porcentagem sig-
nifi cativa da população com 
idade entre 40 e 49 anos (47%) 
estar negativada, da mesma 
forma que acontece com os 
consumidores com idade entre 
25 a 29 (46% em situação de 
inadimplência). Entre os mais 
jovens, com idade de 18 a 24 
anos, a proporção cai para 
21% - em número absoluto, 4,92 
milhões. Na população idosa, 
considerando-se a faixa etária 
entre 65 a 84 anos, a proporção 
é de 31%, o que representa 
4,92 milhões de pessoas (SPC/
CNDL).

Roque Pellizzaro.
Para ele, a mudança desse 

quadro passa pela efetiva me-
lhora das condições econômi-
cas e, em especial, pela redução 
da taxa de desemprego. “Nos 
últimos meses, a economia 
brasileira iniciou um processo 
de recuperação. A atividade 

avançou por três trimestres 
consecutivos e a infl ação e 
os juros recuaram. Algumas 
mudanças de regras também 
favoreceram o consumidor, a 
exemplo das novas regras do 
rotativo do cartão de crédito. 
Não obstante, a recuperação 
ainda é incipiente e não atinge 

EUA desenvolve ‘tatuagem viva’, 
que produz efeito em 3D

As bactérias, por outro lado, como possuem 
uma parede externa são mais resistentes ao 
estresse. Imersas em uma camada gelatinosa 
rica em nutrientes (Hidrogel), elas sobrevivem 
e mantém as funções que estão programadas 
a cumprir (ANSA).

Papa Francisco pede que saúde 
não vire mercadoria

com o seu serviço, são chama-
dos a dar um bom testemunho 
do Evangelho”, disse ainda.

Jorge Mario Bergoglio voltou 
a falar sobre a missão da Igreja 
Católica como um “hospital 

de campo”, para receber as 
pessoas mais necessitadas, e 
também lembrou que o amor 
de Maria e de José com os mais 
necessitados serve de “modelo” 
para Igreja (ANSA).

Real Madrid pega PSG 
nas oitavas

Uruguai bate recorde de churrasco

Justiça aceita denúncia 
contra Rocha Loures

A Justiça Federal em Brasília 
aceitou ontem (11) a denúncia 
do Ministério Público Federal 
(MPF) contra ex-deputado 
Rodrigo Rocha Loures por cor-
rupção passiva. Com a decisão, 
o ex-parlamentar passou à con-
dição de réu nas investigações 
iniciadas a partir das delações 
da JBS.

Em junho, Loures foi fl agra-
do pela Polícia Federal (PF) 
recebendo uma mala com R$ 
500 mil na Operação Patmos, 
investigação baseada na dela-
ção premiada de executivos da 
empresa JBS. Ele foi preso a 
pedido do ex-procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, 
mas ganhou o direito de cum-
prir prisão domiciliar enquanto 
responde ao processo criminal.

O caso começou a tramitar 
no STF, mas o ministro Edson 
Fachin entendeu que o ex-
-deputado não tem mais foro 
privilegiado e deve responder 
às acusações na primeira ins-
tância (ABr).

Trump pede envio 
de astronautas à Lua 
novamente

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, assinou 
ontem (11) uma diretriz que or-
dena à Nasa, a agência espacial 
americana, a iniciar um pro-
grama para enviar “novamente 
astronautas americanos à Lua 
e, eventualmente, a Marte”, 
informou a Casa Branca. 

A última vez em que os EUA 
enviaram uma missão tripulada 
para fora da órbita terrestre foi 
em 1972, no programa Apolo 17, 
na qual dois de seus astronautas, 
Eugene Cernan e Harrison Sch-
mitt, fi zeram três caminhadas 
sobre a superfície lunar.

Em outubro, o vice-presidente 
americano Mike Pence comentou 
sobre o interesse de Washington 
de “enviar astronautas america-
nos à Lua, não apenas para deixar 
para trás pegadas e bandeiras, 
mas para construir as bases ne-
cessárias para enviar americanos 
a Marte e além” (ABr).
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As pessoas estão 
abandonando o 

mundo corporativo

Os profi ssionais com 

experiência têm saído 

do Brasil em busca de 

novos desafi os e melhor 

qualidade de vida

Com a crise econômica 
dos últimos anos e as 
recentes mudanças no 

mercado de trabalho brasileiro, 
muitas pessoas estão deixando 
o mundo corporativo para per-
correr novos caminhos profi s-
sionais. As carreiras, que antes 
eram estruturadas e seguiam 
uma linha ascendente, estão 
tomando diversas direções e 
ganhando novos formatos. 

Neste cenário, os profi ssio-
nais com experiência têm saído 
do Brasil em busca de novos 
desafi os e melhor qualidade de 
vida. Apenas entre 2014 e 2016, 
segundo a Receita Federal, 
55402 brasileiros optaram por 
trocar de país – um aumento de 
mais de 80% em comparação 
com o ano anterior. 

A novidade é que o perfi l 
dessas pessoas têm se trans-
formado nos últimos anos – 
se antes eram os jovens que 
buscavam novas experiências 
no exterior, hoje são os pro-
fi ssionais mais qualifi cados, 
com cargos gerenciais e alto 
poder aquisitivo. Isso tem 
contribuído para a fuga de 
talentos e falta de mão de obra 
qualifi cada no país, o que abre 
espaço para profi ssionais mais 
jovens e inexperientes.

Por outro lado, um ambien-
te corporativo que valoriza a 
cobrança e a busca por resul-
tados, somado a um modelo 
engessado de gestão de pesso-
as, também está contribuindo 
para que os profi ssionais fujam 
do escritório tradicional. Esse 
cenário não apenas aumentou 
os casos de estresse, ansiedade 
e depressão, mas também pro-
vocou uma mudança profunda 
no mercado e nas relações de 
trabalho.

Quando pensamos na nova 
geração, recém-saída da uni-
versidade, essa tendência fi ca 
ainda mais nítida. No passa-
do, as pessoas costumavam 
delegar as decisões de suas 
carreiras para as organizações, 
que traçavam quais seriam os 
próximos passos a seguir. Hoje, 
os profi ssionais procuram fazer 
o que acreditam e realizar um 
trabalho com propósito, não 
apenas pela remuneração e 
pelo crescimento na carreira. 

Para muitos deles, é impor-
tante encontrar sentido no 
que se está fazendo e estar 
profundamente identifi cado 
com os seus valores e com a 
sua missão de vida. Isso con-
tribui para que eles se afastem, 
cada vez mais, de companhias 
onde não se sentem engajados 
e estimulados.

As instituições não são mais 
a única opção - muitos profi s-
sionais têm arriscado criar o 
seu próprio negócio, trabalhar 
como autônomos ou virar fre-
elancers. Com o surgimento 
de novos campos de atuação 
e uma forte cultura de empre-
endedorismo, eles passaram a 
buscar diferentes soluções para 
realizar seus anseios profi ssio-
nais.aAs mudanças no mundo 
do trabalho são um caminho 
sem volta. Com o início da re-
cuperação da economia, as em-
presas precisam transformar a 
cultura interna para valorizar 
e estimular seus funcionários. 
Trabalhar com o foco apenas 
em metas e resultados não é 
sufi ciente para companhias que 
desejam crescer e se destacar 
nos próximos anos. E investir 
na área de recursos humanos 
é fundamental para evitar que 
as pessoas não abandonem, 
cada vez mais, o ambiente 
corporativo.

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

palestrante, coach executiva e
diretora da Emovere You

(www.emovereyou.com.br).

Claudia Santos (*)

A - Liq Abre Vagas 
A Liq, empresa de customer experience que por meio de soluções all-
-line (varejo, voz, chat, email, digital, etc) aproxima as marcas de seus 
consumidores, está com processo seletivo aberto para preenchimento de 
750 vagas em São Paulo. São 400 vagas são para o cargo de Atendente 
Júnior e 350 para promotores de venda, e não é necessária experiência 
prévia. Para se candidatar, é preciso ter idade mínima de 18 anos, ensino 
médio completo e conhecimentos básicos de informática. Os interessados 
devem realizar o agendamento dos processos seletivos pelo site da Liq, 
na aba Trabalhe Conosco: (vagas.liq.net.br). 

B - Culinária Libanesa 
O restaurante Arabia, de culinária libanesa, há 20 anos instalado no bairro 
dos Jardins, acaba de abrir uma área de franquias para sua operação Arábia 
Express, já existente nos shoppings Iguatemi e JK Iguatemi. A primeira 
franquia será inaugurada em janeiro,  na região da Berrini, na Torre Z,  num 
prédio comercial “triple A” que tem uma pequena praça de alimentação no 
térreo. O plano de negócios da empresa prevê a abertura de 100 novas lojas 
em um prazo de 8,5 anos. A estratégia é uma expansão em espiral, iniciando 
por São Paulo, depois cidades do interior e, na sequencia, outros estados. 
Saiba mais no site (www.arabia.com.br) ou tel: 5564-8730, com  Roberto.

C - Criatividade no Trabalho 
É uma contradição difícil de ser superada: enquanto o mercado demanda 
cada vez mais inovação e criatividade no trabalho, a rotina atribulada faz 
com que as tarefas sejam feitas de forma automática. Para escapar dessa 
armadilha, o Instituto Latino Americano de Mindfulness e Bem Estar 
oferece treinamentos voltados para o mundo corporativo. Além de ajudar 
os profi ssionais a atuarem de forma mais consciente, também resulta em 
benefícios na prevenção de problemas psicológicos. Um dos pontos prin-
cipais do processo é habilitar executivos a liderarem, sem se perderem em 
preocupações com o próximo trabalho a ser feito ou algo já realizado em 
que não é preciso despender energia. Saiba mais em (www.ilamb.com).

D - Futuro da Indústria 
A GE realiza nesta quinta-feira (14), às 15h, uma transmissão ao vivo, 
pelo Youtube e Facebook, para discutir os passos práticos e possibili-

dades que acompanham a transformação digital. Para discorrer sobre 
o tema as presença de Alex Szapiro, Country Manager da Amazon; 
Milton Beck, Diretor Regional do LinkedIn para a América Latina; e 
Laércio Cosentino, fundador e CEO da Totvs. Pela GE, Viveka Kaitila, 
CEO da operação Brasil integrará o painel compartilhando os passos 
que a empresa vem dando nos últimos anos. A proposta é abordar 
três principais pilares que tornam a digitalização real: Transparên-
cia, Confi ança e Treinamento. Acesse (https://www.facebook.com/
events/138103540158323/).

E - Seleção de Projetos
A Fapesp está com Chamada de Propostas aberta para seleção de 
projetos no 1º Ciclo de Análise de 2018. O investimento em projetos 
pode chegar a R$ 15 milhões. Podem apresentar projetos pesquisadores 
vinculados a empresas de pequeno porte (com até 250 empregados) 
e unidade de pesquisa e desenvolvimento no Estado. Empresas que 
têm interesse em apresentar propostas terão uma oportunidade de 
esclarecer dúvidas sobre a Chamada durante o Diálogo sobre Apoio 
à Pesquisa para Inovação, que acontece amanhã (13), no auditório 
da Fundação (Rua Pio XI,1500), das 9h às 12h. Inscrições: (www.
fapesp.br/11400). 

F - Comportamento do Motorista
Uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento na Escola de Enge-
nharia de São Carlos da USP investiga o comportamento de motoristas 
no trânsito e precisa de voluntários para responder um questionário 
on-line. Todas as respostas têm caráter anônimo e confi dencial. São 20 
questões que abrangem características sociodemográfi cas, histórico 
como motorista, o ambiente em que dirige e seu comportamento no 
trânsito. A proposta é contribuir para a promoção de um trânsito 
mais seguro. O questionário está disponível em (https://beth.stt.eesc.
usp.br/pesquisa/). Mais informações: e-mail (cintiacampos@usp.br).

G - Brazilian Tour 
O ano de 2018 será marcado pela chegada da Sensation Ofi cial ao 
Brasil. A festa, que transforma as maiores arenas do mundo em 
gigantescos nigthclubs, e é famosa por já ter reunido dezenas de 
milhões de pessoas vestidas de branco, já foi realizada em diversos 

países passando por Amsterdã, Dubai e Austrália. No próximo ano 
aterrissa no país intitulando-se “Sensation The Brazilian Tour” e 
São Paulo recebe o festival no dia 31 de março, às 21h, no Centro de 
Exposições São Paulo Expo. A estimativa é de reunirem São Paulo, 
Brasília e Belo Horizonte mais de 60.000 pessoas vestidas de branco, 
divertindo-se ao som dos melhores artistas da e-music. Saiba mais 
em (www.sensationbrasil.com).

H -Ferro Inteligente 
Imagine passar roupa de forma prática e segura, sem precisar se pre-
ocupar com a temperatura de cada tecido e com o risco de queimar 
suas peças preferidas? Pensando em facilitar essa tarefa e trazer pra-
ticidade ao dia a dia, a Arno uniu tudo o que há de mais moderno em 
um único ferro: o Smart Protect. Ele traz a combinação perfeita entre 
temperatura e vapor para evitar a queima das roupas. O ferro mantém 
uma temperatura predefi nida, constante de 140oC e ideal para todos os 
tipos de tecidos passáveis – do jeans à seda. Não precisa de ajuste de 
temperatura e combina a temperatura ideal com o alto poder de vapor 
da base Durilium, com grande resistência a riscos e arranhões. Saiba 
mais em (www.arno.com.br). 

I - Programa de Aceleração
A aceleradora Sevna Startups, com sede no Supera Parque de Inovação 
e Tecnologia de Ribeirão Preto, está com inscrições abertas para o Ciclo 
5 de seu programa de aceleração. As startups selecionadas passarão pelo 
programa que tem duração de seis meses, com início em março de 2018. 
O programa exige a presença dos empreendedores em Ribeirão Preto 
e dedicação total do time. Para isso, oferece mentorias, treinamentos, 
infraestrutura, ferramentas da tecnologia e survival money além do 
networking e da experiência dos próprios fundadores da Aceleradora. 
As inscrições para este ciclo podem ser feitas pelo link: (http://www.
sevna.com.br/startups/) até o dia 7 de janeiro.

J - Pisar as Uvas
A Vindima é o passeio no qual o visitante entra em contato com a história 
da Vinícola Góes. Ele é levado para conhecer nossos parreirais, colher 
e pisar as uvas. Para fi nalizar, um delicioso almoço harmonizado com 
os rótulos da casa é oferecido. O passeio acontece de 20 de janeiro a 
04 de fevereiro (sempre aos sábados e domingos e feriados). O valor 
do passeio é R$ 220,00 - por pessoa - e inclui almoço, taça de vinho, 
chapéu e foto personalizada. Crianças de 06 a 12 anos pagam meia e 
crianças até 05 anos não pagam. O visitante ainda ganhará um vou-
cher para retirar o vinho que produziu com a pisa da uva. AVinícola 
Góes fi ca na  Estrada do Vinho Km 9 – Canguera/São Roque (www.
vinicolagoes.com.br).

A - Liq Abre Vagas 
A Liq, empresa de customer experience que por meio de soluções all-

dades que acompanham a transformação digital. Para discorrer sobre 
o tema as presença de Alex Szapiro, Country Manager da Amazon; 
Milton Beck Diretor Regional do LinkedIn para a América Latina; e

O Índice Geral de Preços - Mer-
cado (IGP-M), usado no reajuste 
de contratos de aluguéis, acu-
mula queda (defl ação) de 0,68% 
em 12 meses, de acordo com a 
primeira prévia de dezembro 
divulgada pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Apesar da defl ação 
acumulada, o IGP-M registrou 
alta de 0,73% em dezembro, taxa 
superior ao -0,02% da prévia de 
novembro.

A alta da prévia de novembro 

para dezembro foi provocada por 
aumentos nos três subíndices 
que compõem o IGP-M. O Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, passou de 
-0,09% na prévia de novembro 
para 0,96% na de dezembro. A 
taxa do Índice de Preços ao Con-
sumidor, que mede o varejo, subiu 
de 0,03% para 0,30% no período. 
Já a infl ação do Índice Nacional 
do Custo da Construção subiu de 
0,29% para 0,30%.

Queda da infl ação estimula o consumo e aumenta o poder de 

compra dos consumidores.

O mercado fi nanceiro voltou a prever infl ação 
abaixo do piso da meta para este ano

A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) caiu de 3,03% para 2,88%. A estimativa 
consta do boletim Focus, uma publicação divulgada no 

site do Banco Central (BC) com projeções para os indicadores 
econômicos. A meta de infl ação, que deve ser perseguida pelo BC, 
tem como centro 4,5%, limite inferior de 3% e superior de 6%. 

Quando a infl ação fi ca fora desses patamares, o BC tem que 
elaborar uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, explicando os motivos do descumprimento da meta. 
Se a estimativa se confi rmar, será a primeira vez que a meta será 
descumprida por fi car abaixo do piso. A meta fi cou acima do teto 
quatro vezes: 2001, 2002, 2003 e 2015. 

Na última sexta-feira (8), o IBGE informou que, de janeiro a 
novembro, o IPCA chegou a 2,5%, o menor resultado acumula-
do em 11 meses desde 1998 (1,32%). Para 2018, a projeção do 
mercado fi nanceiro para o IPCA é mantida de 4,02%, há duas 
semanas consecutivas. O principal instrumento usado pelo BC 
para controlar a infl ação é a taxa básica de juros, a Selic, atual-
mente em 7% ao ano, o menor nível histórico. 

Na última quarta-feira (6), a Selic foi reduzida pela décima 
vez seguida. Por unanimidade, o Copom diminuiu a Selic em 0,5 
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Índice de contratos de aluguel 
tem queda

Mercado fi nanceiro volta a 
prever infl ação abaixo da meta

ponto percentual, de 7,5% ao ano para 7% ao ano. A expectativa 
do mercado fi nanceiro para a Selic ao fi nal de 2018 segue em 7%. 
A estimativa para a expansão doPIB subiu de 0,89% para 0,91%, 
este ano, e de 2,60% para 2,62%, em 2018 (ABr).

O volume total de emissões 
no mercado de capitais até no-
vembro já supera o montante de 
todo o ano de 2016. São R$ 242,2 
bilhões, com crescimento de 44% 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado, de 
acordo com relatório da Anbima 
(Associação Brasileira das Enti-
dades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais). Com relação ao 
número de operações, a evolução 
se repete: 620 ofertas contra 554 
até novembro do ano passado. 
O destaque fi cou por conta da 
renda variável: foram emitidos R$ 
31,7 bilhões em ações contra R$ 
8,8 bilhões em 2016. O volume 
é maior registrado desde 2011.

“Com a queda da taxa de 
juros de 13% para 7% ao longo 

do ano, o mercado de capitais 
ganhou força e os resultados 
mostram isso. Ainda há emis-
sões no pipeline, então o volume 
fi nal para o ano deve ser ainda 
maior”, afi rma José Eduardo 
Laloni, diretor da Anbima. “O 
movimento de queda de juros 
e de infl ação estimulou o pleno 
funcionamento do mercado de 
capitais como um todo: de um 
lado, a disposição do investidor 
a tomar mais risco em busca 
de melhor rentabilidade, e de 
outro, os emissores com boas 
janelas de oportunidade. Se as 
condições macroeconômicas 
se mantiverem, teremos um 
protagonismo ainda maior dos 
investidores pessoa física em 
2018”, explica Laloni (Anbima).

Emissões no mercado 
de capitais no ano já 

superam 2016
Divulgação

Um relatório das Nações 
Unidas lançado ontem (11), 
em Nova Iorque, indica que 
este ano a economia mundial 
ganhou força com a diminuição 
das fragilidades associadas à 
crise fi nanceira global e teve o 
maior crescimento desde 2011. 
O documento prevê um avanço 
de 3% em 2017, que  deve con-
tinuar estável no próximo ano.

O estudo destaca que a me-
lhora na situação econômica 
global oferece uma oportunida-
de aos países para se concen-
trarem em criar políticas sobre 
questões de longo prazo. Entre 
elas, o crescimento econômico 
de baixo carbono, a redução das 
desigualdades, a diversifi cação 
econômica e a eliminação de 
barreiras profundas que difi cul-
tam o desenvolvimento.

De forma geral, “as condições 
de investimento melhoraram 
num contexto de baixa volati-
lidade fi nanceira, redução de 
fragilidade no setor bancário, 
recuperação em vários setores 
de commodities e uma previsão 
macroeconômica global mais 
sólida”, aponta o documento.

Já as razões que podem 
afetar de forma negativa os 

Economia mundial 
teve em 2017 maior 

crescimento em seis anos

Em 2017 a economia 

mundial ganhou força com a 

diminuição das fragilidades 

associadas à crise fi nanceira 

global.
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investimentos incluem incer-
tezas sobre política comercial, 
impacto do ajuste do balanço 
nos principais bancos centrais, 
o aumento da dívida e os riscos 
fi nanceiros de longo prazo.

O relatório destaca haver 
muitas economias em desen-
volvimento e em transição 
que continuam a ser vulnerá-
veis e a correr riscos. Esses 
fatores incluem contração 
desordenada nas condições 
de liquidez globais e a retirada 
repentina de capital (ONU 
News). 

Representantes de países que integram o 
Mercosul e a União Europeia (UE) lideram 
em Buenos Aires diversas reuniões de tra-
balho para avançar nas longas negociações 
para um acordo de associação entre ambos 
os blocos, cuja concretização pretendem 
anunciar ainda neste mês. Durante a XI 
Conferência Ministerial da OMC, que segue 

até a próxima quarta-feira (13) na capital 
argentina, o Palácio San Martín, sede da 
Chancelaria local, acolhe vários encontros 
destinados a "aproximar posições", infor-
maram fontes ofi ciais.

No domingo (10) ocorreu um encontro 
entre os chanceleres da Argentina, Jor-
ge Faurie; do Brasil, Aloysio Nunes; do 

Paraguai, Eladio Loizaga; e do Uruguai, 
Rodolfo Nin Novoa; com a comissária de 
Comércio na Comissão Europeia (CE), 
Cecilia Malmström. As fontes indicam que 
a intenção é que haja um anúncio político, 
"se não for na OMC, será na cúpula do 
Mercosul", que ocorrerá em Brasília, no 
dia 21 de dezembro (ABr).

Negociações entre Mercosul e UE avançam em Buenos Aires
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O poder corrompe?
A corrupção é um mal 

internacional que ataca 

praticamente todos os 

governos, em maior ou 

menor grau

Como disse um jurista, é 
um “vício resultante da 
relação patrimonialista 

entre Estado e sociedade”. 
A ONG Transparência Inter-
nacional realiza a cada ano 
o Índice de Percepção da 
Corrupção, abrangente estudo 
sobre a corrupção no mundo. 
A partir da opinião de diver-
sos especialistas no tema são 
conferidas aos países notas que 
variam de 0 a 100. 

Quanto mais próxima de zero 
for a pontuação, mais corrupto 
é o setor público daquele lugar. 
É muito raro um país alcançar 
o grau máximo. No último re-
latório (2014), a Dinamarca, 
país de elevada honestidade, 
obteve 92 pontos. O Brasil está 
na outra ponta e os brasileiros 
bem sabem disso. Quem tiver 
paciência e pesquisar terá 
dificuldade para encontrar 
um governo que não tenha 
sido envolvido em escândalos 
e corrupção. Será que não há 
solução para esse problema? 
Não haverá meio efi caz de 
combate? 

O que se pode afi rmar é 
que um dos fatores é a falta 
de partidos com coerência, 
seriedade e responsabilidade 
pelos governos que elegem, 
nos três níveis: federal, esta-
dual e municipal. O PMDB, 
que nasceu como MDB, iniciou 
sua história partidária conquis-
tando a opinião pública tanto 
pela aguerrida oposição ao 
governo militar quanto pela 
pregação e prática de princí-
pios éticos. Cresceu, tornou-
-se o maior partido nacional e 
chegou ao governo; aí perdeu 
os princípios, envolveu-se em 
corrupção e adotou a prática 
do fi siologismo. O poder con-
taminou o partido e manchou 
seu passado.

O PSDB surgiu de dissidên-
cia que não concordava com a 
postura e os deslizes do PMDB. 
As lideranças criaram então o 
novo partido que se apresen-

tava como a “banda sadia”. 
Hoje, diversas administrações 
tucanas estão envolvidas em 
práticas de corrupção. Por fi m, 
o PT. Enquanto apenas oposi-
ção era a sigla politicamente 
mais pura, com robusta defesa 
da moralidade na administra-
ção pública. Conquistado o 
poder, esqueceu o ideário e o 
discurso. 

A marca mais forte dessa 
degeneração é o vergonhoso 
escândalo do mensalão e mais 
recentemente o que envolve a 
Petrobras; porém não são os 
únicos, pois em governos esta-
duais e municipais igualmente 
ocorrem casos de corrupção. 
Na administração federal há 
um agravante que gera cli-
ma favorável. Trocam-se os 
ministros, mas o segundo e o 
terceiro escalões continuam 
gravitando no sistema, são es-
ses que conhecem os caminhos 
e exercem infl uência – para o 
bem ou para o mal. 

Um ministro ou político novo 
que chega à “corte” se surpre-
ende com o número desses 
que giram em torno do poder 
para “vender” experiências e 
revelar o caminho das pedras. 
Depois deles, os lobistas de va-
riadas bitolas. Todos têm seus 
“métodos” de convencimento e 
persuasão para qualquer tipo 
de negócio. 

Tudo isso promove giros de 
milhões e bilhões, basta aten-
tar para o fato de o Distrito 
Federal ter o 7º maior PIB 
entre as unidades da federa-
ção, sem indústrias que gerem 
emprego, renda, produção e 
tributos. Tudo vive em função 
do governo e sua estrutura de 
pessoal, negócios e contratos. 

A corrupção afeta direta-
mente o bem-estar dos cida-
dãos ao diminuir os investi-
mentos públicos na saúde, na 
educação, em infraestrutura, 
segurança, habitação, entre 
outros direitos essenciais à 
vida, e fere criminalmente a 
Constituição quando amplia a 
exclusão social e a desigualda-
de econômica.

 
(*) - É empresário, médico e 

professor. Foi Ministro da
Saúde e Deputado Federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)
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Às vésperas do recesso 
legislativo, que ofi cialmente 
começa no dia 23, os próximos 
10 dias úteis de trabalho no 
Senado devem ser de esforço 
concentrado. O presidente da 
Casa, senador Eunício Oli-
veira, adiantou que além de 
apreciar medidas provisórias 
(MPs) que trancam a pauta, 
ele quer votar no plenário uma 
pauta positiva de propostas 
nas áreas de economia e se-
gurança pública. A próxima 
sessão deliberativa do Senado 
foi convocada para amanhã 
(12). 

Apesar do esforço, Eunício 
admite que algumas propostas 
fi carão para o ano que vem. 
“Como estamos perto do re-
cesso, quero deixar uma pauta 
pronta para as primeiras se-
manas do próximo ano, tanto 
na questão da microeconomia 
— aquilo que não puder ser 
discutido este ano — quanto 
na questão da segurança 
pública. Mas vamos aprovar 
todas as matérias possíveis 
neste momento” afi rmou o 
senador.

O presidente do Senado 
lamentou mais uma vez que 
as MPs cheguem trancando 

Também consta da pauta o projeto que trata do reconhecimento 

legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo.

O projeto que autoriza e 
regulamenta a exploração dos 
“jogos de fortuna”, presenciais 
ou online – mais conhecidos 
como jogos de azar – está 
novamente na pauta da Comis-
são de Constituição e Justiça 
do Senado amanhã (13), e a 
análise promete gerar muitos 
debates. Na semana passada, 
houve pedido de vista coletiva 
para avaliação mais detalhada 
do texto.

Se, por um lado, autor e re-
lator – Ciro Nogueira (PP-PI) 
e Benedito de Lira (PP-AL), 
respectivamente – defendem 
a necessidade de estipular 
um marco regulatório para a 
exploração destes jogos no 
Brasil, alguns senadores não 
conseguem ver como acertada 
a decisão da legalização. Ciro 
e Benedito levam em conta o 
aspecto histórico-cultural dos 
jogos e a relevância de sua 
função social para o país.

Para Ciro, é preciso aban-
donar o discurso demagógico 
e reconhecer que a legislação 
proibitiva não alterou o cenário 
de ilegalidade do jogo no Brasil, 

O relator, Benedito de Lira, completou a apresentação do 

substitutivo na última quarta-feira (6).
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Cafeteria 
francesa 
usa frase 
ofensiva 
contra 
brasileiros

A rede de cafeterias fran-
cesa Bagelstein se tornou 
alvo de críticas após usar 
uma frase considerada 
ofensiva contra brasilei-
ros nos copos de seus 
estabelecimentos. “Não dê 
ouvidos aos Bernard, não 
há apenas favelas, drogas 
e prostitutas no Brasil, há 
também um café muito 
bom”, diz o texto estam-
pado na caneca. De acordo 
com a imprensa francesa, 
a rede é conhecida por ge-
rar polêmicas ao divulgar 
produtos e ofertas. Em seu 
site, inclusive, a Bagelstein 
estampa o slogan: “Pare de 
comer merda”.

A Embaixada do Brasil 
em Paris, por sua vez, cri-
ticou a postura da empresa 
em uma nota divulgada no 
Facebook. “Infelizmente, a 
Embaixada não tem como 
impedir que uma empresa 
se escude em algo que 
alega ser uma “brincadei-
ra” para veicular ofensas, 
que dentre outros aspec-
tos, reforçam estereóti-
pos altamente ultrajantes 
às mulheres brasileiras”. 
“Nossa ação será enviar 
protesto formal à direção 
dessa empresa que não 
nos tratou com o respeito 
e a dignidade que merece-
mos”, acrescenta o texto.

No Twitter, a Bagelstein 
divulgou uma nota em que 
declara que o episódio foi 
uma “piada incompreendi-
da” e pediu “mil desculpas” 
pelo ocorrido. Segundo a 
rede, a intenção era pro-
duzir uma sátira com um 
apresentador chamado 
Bernard, que mostraria 
apenas “os lados ruins da 
América do Sul”. Fundada 
pelos franceses Thierry 
Veil e Gilles Abecassis, 
a Bagelstein abriu a sua 
primeira loja em Estras-
burgo, também no norte 
da França, em janeiro de 
2011. Hoje a rede conta 
com mais de 75 franquias 
na França, em Luxem-
burgo, Alemanha, Suíça e 
Bélgica (ANSA).

A Petrobras quer que a sena-
dora Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
seja condenada a devolver, com 
seu marido, o ex-ministro do 
Planejamento Paulo Bernardo, 
o valor de R$ 1 milhão aos co-
fres da empresa. O empresário 
Ernesto Klueger também é alvo 
da cobrança.

O pedido foi encaminhado ao 
ministro Edson Fachin, relator 
da Operação Lava Jato no STF, 
na ação penal em que a senado-
ra foi denunciada por corrupção 
e lavagem de dinheiro.

Nas alegações fi nais sobre o 
caso, a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, pediu 
que os três réus, além de conde-
nados, fossem obrigados a pagar 
R$ 4 milhões em indenização aos 
cofres públicos, quatro vezes 
mais do que o R$ 1 milhão que 
teriam sido desviados da Petro-
bras para irrigar a campanha de 
Gleisi ao Senado em 2010.

Segundo a denúncia apresen-

tada pela PGR, Paulo Bernardo 
teria solicitado a quantia ao 
ex-diretor da Petrobras, Paulo 
Roberto Costa, que teria provi-
denciado o pagamento por meio 
do doleiro Alberto Yousseff. Na 
condição de auxiliar de acusa-
ção, a Petrobras pediu que, a 
partir dessa indenização, seja 
ressarcida em, ao menos, R$ 1 
milhão, valor “inequivocamen-
te, desviado dos cofres da re-
querente, através de estratage-
mas acuradamente analisados 
e reconhecidos pela acusação 
em suas considerações fi nais”.

“A requerida [senadora] 
jamais praticou qualquer ato 
que pudesse ser caracterizado 
como ato ilícito, especialmente 
no bojo do pleito eleitoral ao Se-
nado no ano de 2010, na medida 
em que todas as suas contas de 
campanha foram declaradas e 
integralmente aprovadas pela 
Justiça Eleitoral”, afi rmou a 
defesa de Gleisi Hoff (ABr).

Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Waldemir Barreto/Ag.Senado

A Comissão de Educação da Câmara apro-
vou proposta para estimular a presença de 
autores regionais, estaduais ou municipais 
no acervo de bibliotecas de instituições 
de ensino públicas ou privadas. A versão 
aprovada é um substitutivo do relator, de-
putado Leo de Brito (PT-AC), ao projeto 
do deputado Pedro Fernandes (PTB-MA).

O texto original criava uma cota mínima 
de 25% para autores nascidos ou residentes 

no estado em que se situa a escola. Além 
disso, garantia a autores municipais 5% do 
acervo dessas bibliotecas. Mas, essa parte 
foi retirada pelo relator. Na visão de Leo 
de Brito, as cotas poderiam prejudicar o 
trabalho dos profi ssionais que atuam nas 
bibliotecas. “Decidi preservar os projetos 
pedagógicos e currículos de cada institui-
ção de ensino, que devem ser construídos 
de forma autônoma”, justifi cou.

A proposta aprovada determina que as 
escolas deverão promover a formação de 
novos escritores na própria comunidade 
escolar, por meio de concursos e prêmios. 
O projeto insere artigos na Lei nº 12.244/10, 
que trata da universalização das bibliotecas 
nas instituições de ensino do país. A pro-
posta será analisada de forma conclusiva 
pela Comissão de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Na quinta-feira (14), 
Marun assumirá o cargo 
de ministro-chefe da 

Secretaria de Governo – no 
lugar do deputado Antonio 
Imbassahy (PSDB-BA), que 
retorna à Câmara.

Marun não entrou em deta-
lhes a respeito do conteúdo 
do parecer, mas mencionou a 
possibilidade de pedir o indicia-
mento do ex-procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, 
e do procurador da Repúbli-
ca, Eduardo Pellela, que foi 
chefe de gabinete de Janot. O 
relator não informou, porém, 
que tipo penal seria usado. 
“Ainda estamos analisando”, 
disse. Segundo Marun, foi “no 
mínimo controverso” o acordo 
de colaboração fi rmado pelo 
MPF com os irmãos Wesley e 

Marun: últimos ajustes no texto a ser apresentado amanhã e 

expectativa de votá-lo antes de virar ministro.

G
ilm

ar
 F

el
ix

/A
g.

C
âm

ar
a

Marun deve apresentar hoje o 
relatório fi nal da CPMI da JBS

O deputado Carlos Marun (PMDB-MS), relator da CMPI da JBS, afi rmou que deve entregar o relatório 
fi nal hoje (12)

foi cooptado e trabalhou para 
os Batista durante o processo 
de negociação da delação”, 
destacou. “Tenho difi culdade 
em acreditar que Janot não 
soubesse dessas tratativas 
nesse período, já que Pellela 
estava sabendo”.

Marun deixou aberta ainda 
a possibilidade de pedir a 
anulação de provas fornecidas 
pelos irmãos Batista que forem 
consideradas ilícitas. Uma 
conversa gravada por Joesley 
Batista embasou denúncia 
por corrupção passiva contra 
o presidente da República, 
Michel Temer. Oferecida por 
Janot, a denúncia está no Su-
premo Tribunal Federal e segue 
suspensa, pois a Câmara negou 
autorização para a abertura de 
processo (Ag.Câmara).

Joesley Batista, donos do grupo 
J&F – que controla o frigorífi co 
JBS e outras empresas. 

Além disso, houve a par-

ticipação do ex-procurador 
Marcelo Miller, que segundo o 
relator atuava para os dois la-
dos. “Miller, então procurador, 

Senado fará esforço concentrado 
para votar propostas

a pauta da Casa e reclamou 
da demora dos deputados em 
aprovar a proposta que muda 
o rito das MPs na Câmara e no 
Senado. “Mais uma vez fi z um 
apelo ao presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, para que aprove 
a PEC que está lá há mais de 
três anos sob pena de eu ter que 
devolver as medidas provisórias 
que vão chegar ao Senado para 
que a gente tenha condição de 
votar”, reclamou.

Eunício também convocou 
sessão do Congresso para 
amanhã, para abrir caminho 

para a votação da Lei Orça-
mentária de 2018. Estão na 
pauta sete vetos presidenciais 
pendentes e 17 projetos. O 
primeiro veto a ser analisado 
será o do projeto que permite 
o porte de armas a agentes de 
trânsito. Vencida essa pauta, 
o presidente do Congresso já 
adiantou que pretende votar 
a Lei Orçamentária na quinta-
-feira (14), mesmo dia em 
que o relatório do deputado 
Cacá Leão (PP-BA) deve ser 
votado na Comissão Mista de 
Orçamento (ABr).

Projeto que regulamenta jogos de 
azar está na pauta da CCJ

que movimenta anualmente em 
apostas clandestinas mais de R$ 
18 bilhões com o jogo do bicho, 
bingos, caça-níqueis e apostas 
esportivas, e-gaming e pôquer 
pela internet. 

Benedito lembra ainda que 
os jogos sempre fi zeram parte 
do imaginário da civilização, 
encontram-se na origem da 
cultura e, no Brasil, foram 
rotulados “equivocadamente” 
como uma questão de moral, o 

que teria contaminado o debate 
sobre a legislação dos jogos.

Já para Magno Malta (PR-ES) 
e Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), autores dos dois textos 
alternativos que pedem a rejei-
ção do projeto, a exploração de 
jogos de azar incentiva a lava-
gem de dinheiro, tem impactos 
sobre o jogador contumaz e não 
deverá incrementar a receita 
tributária, nem fomentar o 
turismo no Brasil (Ag.Senado).

Formação de novos escritores
em comunidade escolar

Petrobras quer que Gleisi 
devolva R$ 1 milhão aos 

cofres da empresa
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Basta que a pessoa faça 

cara de “como é que é 

mesmo? ” para que a ou-

tra sapeque essa pergun-

tinha marota!

É fato inegável que uma 
explicação com ilustra-
ção fi ca bem mais fácil 

de ser assimilada. Não é sem 
razão que dizem os orientais 
que “uma fi gura vale mais do 
que mil palavras”. É também 
indiscutível que se tivermos 
três opções diferentes de um 
mesmo livro, uma só com tex-
to, outra com texto e gráfi cos e 
uma terceira com ilustrações, 
preferiremos a última. 

Tenho dito, nos cursos e 
palestras de Oratória Moder-
na, que a ilustração – gráfi ca 
ou de palavras, como histo-
rietas, parábolas, fábulas e 
fi guras alegóricas assemelha-
das – funciona como janelas 
em um edifício. Um cômodo 
sem elas é pesado, sombrio. 
As janelas, por sua vez, dão-
lhe iluminação e ventilação, 
tornando-o leve e agradável. 
Alerto, entretanto, para que o 
uso seja adequado e limitado: 
um prédio só com janelas nada 
tem de prático...

Nos dias atuais, sempre que 
nos deslocamos para lugares 
desconhecidos ou pouco co-
nhecidos, usamos o Waze para 
ir apontando-nos o caminho, 
com indicações para seguir 
em frente, virar à direita ou 
à esquerda, dando ainda, por 
código de cores, orientações 
quanto à condições de maior 
ou menor intensidade de trá-
fego.

Embora, em princípio, todas 
as pessoas apreciem informa-
ções com ilustração, umas 
gostam mais do que outras, e 
isso está ligado ao seu Canal 
Neurolinguístico de Comuni-
cação predominante.

A PNL – Programação Neu-
rolinguística, conjunto de téc-
nicas e procedimentos desen-
volvido e metodizado por dois 
pesquisadores – John Grinder 
e Richard Bandler – da Univer-
sidade da Califórnia, nos diz 
que temos, todos, três canais 
neurolinguísticos distintos: 
sinestésico, auditivo e visual, 
com os quais nos conectamos 
com o mundo. Normalmente 
um deles prevalece sobre os 
demais, sobrepondo-se a eles 
sem, contudo, neutralizá-los. 
A característica do Visual é 
sua facilidade de assimilar 
e reter o que vê. Ao entrar 
em uma sala, num relance, 
grava detalhes, como locali-
zação de portas e janelas, tipo 
de equipamentos e objetos 
nela contidos, sua disposição, 
quantidade etc. Basta olhar 
um cartão de visitas e já iden-
tifi ca logotipo, cores, número 
do telefone e por aí afora. Usa 
palavras como “veja bem”; “é 
claro”; “é evidente” e seme-
lhantes. Para os visuais, uma 
ilustração é uma bênção! 

O Auditivo marca-se pela 
preferência por comunicações 
faladas. Se lhe derem uma 
instrução escrita, ele a lê e, 
em seguida pergunta: “o que 
é para eu fazer? ” “Ora”, vai 
ser a resposta, “Isso que você 
acaba de ler! ”. Aprecia tam-
bém informações detalhadas, 
que especifiquem números, 
quantidades, volumes etc. So-
bre um carro, quer saber qual 
a capacidade do tanque de 
combustível, o espaço do por-
ta-malas, quantos quilômetros 
faz por litro de combustível e 
por aí afora. Suas expressões 
prediletas são: “ouçam bem”; 
“ouvi dizer que...”; “você está 
escutando o que estou dizen-
do”...

Já para o Sinestésico, os 
sentimentos e sentidos dão a 
tônica, especialmente o olfato, 
o paladar e o tato. Ao chegar 
em casa, sente o cheiro do 
que se está cozinhando e lá 
vai pra cozinha, destampar 
as panelas...  Gosta do calor 
humano, da proximidade físi-
ca e do conforto. É daqueles 
que gostam de falar tocando 
no interlocutor – coisa que 
o Visual, por excelência, 
abomina! Não liga a mínima 
para a estética, mas valoriza o 
bem-estar e a tranquilidade. 
Escolhe para vestir as roupas 
que lhe dão mais conforto e 
bem-estar, sem se importar 
com a combinação das cores, 
que difi cilmente se harmoni-
zam. Usas frases como “Sinto 
que isso vai dar certo”: “Minha 
sensação é a melhor possível”; 
“Isso tem um toque de realida-
de”; “Não deixe de pegar essa 
oportunidade” etc.

Pelo pouco aqui descrito, 
deu para concluir que a mu-
lher, é, em princípio, muito 
mais visual que o homem! Num 
piscar d’olhos, ela vê, grava e 
retém e entende TUDO. 

E ele?  Entendeu? ... O quer 
que desenhe?

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 
Letras. -  www.jboliveira.com.br –

jboliveira@jbo.com.br

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo 
site www.jboliveira.com.br.

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Entendeu? ... 
Ou quer que 
eu desenhe? 
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17ª Vara Cível da Capital-SP 17º Ofício Cível da Capital-SP 17ª Vara Cível do Fórum Central Cível
Comarca de São Paulo/SP.  Edital de Citação com o prazo de 20 dias. Expedido no Processo de nº
1083597-50.2014.8.26.0100 na ação de Procedimento Comum Despesas Condominiais em trâmite na
17ª VC do Fórum Central Cível Comarca da Capital /SP ação esta movida por Condomí nio Edifício
Garagem Florêncio de Abreu, em face de Elétrica Ferreira Ltda . A MM. Juíza de Direito da 17ªVC, do
Foro Central Cível , Estado de SP, Dra. Adriana Brandini do Amparo, na forma da Lei, etc.Fazendo
Saber a Elétrica Ferreira Ltda , CNPJ, 61.077.974.0001-95, que lhe foi proposta a ação de
Procedimento , Comum ( Despesas Condominiais ), por parte do Condomínio Edifício Garagem
Florêncio de Abreu CNPJ:54.199.351/0001-00, objetivando a cobrança de R$ 5.532,10 (Setembro
2014), a ser atualizada e acrescida de juros, custas e honorá rios. Divida esta oriunda da ausência de
pagamentos das despesas condomi niais ordinárias e ou extraordinárias e fundo de reserva, desde
(10/08/2009) da unidade condominial de nº 144 parte integrante do condomínio autor. Encontrando-se o
requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada a Vossa Citação por Edital, para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor,
considerando o requerido revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, publicado na forma da Lei. SP, 14 de Setembro do ano 2017.                                   (09 e 12)

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1030108-98.2014.8.26.0100 (USUC 408). O(A) Doutor(a) Paulo Cesar 
Batista dos Santos , MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Banco Evolucionista S/A ou Banco Evolucionista do Brasil S/A ou Cia Melhoramentos e 
Urbanização Kiaja, Sabil Sociedade Administrativa de Bens Imóveis Limitada, Lucilene Lazaro 
Ramos Nobre, Marcos Ferreira Nobre, Motoshi Shikata, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Vincenzo Sasso e Rafael Vicente Antônio Sasso, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Sapopemba, nº 2.307 26º Subdistrito Vila 
Prudente - São Paulo SP, com área de 134,80 m², contribuinte nº 053.158.0015-6, 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.  

16ª VC – Central. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . PROCESSO Nº 0154161-76.2011. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AUTO POSTO WILLIAMS 
LTDA., CNPJ 56.623.143/0001-04, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL CLÁUDIO 
RODRIGUES ROCHA (CPF 079.008.349-31), que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta 
de Pagamento por parte de DIVA MARIA DE MOURA D'ANGELO, bem como contra Lucrécia 
Aparecida Tavares, objetivando o recebimento de R$ 66.654,00 (Junho/2011), oriundos da locação e 
demais encargos do imóvel comercial situado á Rua Catumbi, 371 - Brás, nesta Capital, a ser 
devidamente corrigido e atualizado. Encontrando-se 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 06 de dezembro de 2017. 

43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011780-23.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NATHALIA DIAN MENDES DA 
SILVA, CPF. 379.370.708-38, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação 
Monitória objetivando o recebimento de R$16.505,08 (Jan/2014), oriundos do inadimplemento do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em 
lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após 
o prazo supra, pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários 
em caso de pagamento, sob pena de conversão do mandato inicial em título executivo, sendo 
advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Ativo  2016 2015
Ativo circulante  8.478 8.784
Disponibilidades  1 1
Estoques  8.477 8.763
Partes Relacionadas  - 20
Não circulante
Permanente  409 -
Investimentos  409 -
Total do Ativo  8.887 8.784

Passivo  2016 2015
Passivo circulante  57 42
Dividendos propostos  35 -
Partes Relacionadas  22 42
Patrimônio líquido  8.830 8.742
Capital social  2.665 2.665
Reserva de capital  6.165 6.077
Total do Passivo e Patrimônio Liquido  8.887 8.784

Balanços Patrimoniais

Buriti Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ: 11.356.491.0001-24

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2016 e 2015 - Em Milhares de Reais
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12//2016 e 2015.

Diretoria: Marcelo Renaux Willer - Diretor; Santos de Araújo Fagundes - Diretor; Claudemir José Corvalan - Contador - CRC 1SP116707/O-7.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Reserva Lucro/Prejuizo
  Social de Capital Acumulados Total
Saldos em 31/12/2013  2.665 6.077 - 8.742
Saldos em 31/12/2014  2.665 6.077 - 8.742
Saldos em 31/12/2015  2.665 6.077 - 8.742
Lucro (Prejuízo) do Exercício  - - 123 123
Reserva de lucros a realizar   88 (88) -
Dividendos Propostos    (35) (35)
Saldos em 31/12/2016  2.665 6.165 - 8.830

Demonstração do Resultado
  2016 2015
Receita operacional  123 -
Resultado de participações societárias  123 -
(Despesas) Receitas Operacionais
Resultado Financeiro  - -
Lucro (prejuízo) antes do IR e da Contribuição Social  123 -
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  123 - 

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais:  2016 2015
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  123 -
Itens provenientes das operações que não afetam o caixa:
Resultado de participações societárias  (123) -
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos estoque de terrenos  - (8)

(Acréscimo) decréscimo em partes relacionadas  20 (20)
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas e outros  (20) 28
Fluxo de caixa das atividades investimentos:
Fluxo de caixa das atividades financeiras:
Aumento (redução) nas disponibilidades  - -
Disponibilidades no início do exercício  1 1
Disponibilidades no final do exercício  1 1

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, Castro, Serra, Nirdo - Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Ativo  2016 2015
Circulante  18.210 18.275
Disponível  14 70
Dividendos a receber  928 923
Estoque de terrenos  17.267 17.267
Partes relacionadas  - 13
Outros créditos  1 2
Não circulante
Permanente  3.891 4.413
Investimentos  3.891 4.413
Total do Ativo  22.101 22.688

Passivo  2016 2015

Circulante  559 620

Dividendos a pagar  410 456

Outros valores a pagar  149 164

Patrimonio líquido  21.542 22.068

Capital social  25.734 25.734

Reserva de lucros a realizar  (4.192) (3.666)

Total do Passivo e Patrimônio Liquido  22.101 22.688

Balanços Patrimoniais

Krahô Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ.: 06.344.124/0001-70

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2016 e 2015 - Em Reais
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

Diretoria: Marcelo Renaux Willer - Diretor
 Santos de Araújo Fagundes - Diretor
 Claudemir José Corvalan - Contador - CRC 1SP116707/O-7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Prejuízos Acumulados Total
Saldos em 31/12/2014  25.734 (3.881) 21.853
Lucro do exercício  - 215 215
Saldos em 31/12/2015  25.734 (3.666) 22.068
Prejuízo do exercício  - (526) (526)
Saldos em 31/12/2016  25.734 (4.192) 21.542

Demonstração dos Resultados
Receita operacional  2016 2015
Resultado de participações societárias  (517) 225
Lucro (prejuízo) bruto  (517) 225
(Despesas) receitas operacionais:  (8) (9)
Despesas financeiras  (12) (12)
Receitas financeiras  4 3
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  (525) 216
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido  (1) (1)
Lucro (prejuízo) do exercício  (526) 215
Lucro (prejuízo) líquido por ação do capital social 
 no fim do exercício  (0,00002) 0,00001

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2016 2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro (prejuízo) antes do ir e da contribuição social  (525) 216
Itens provenientes das operações que não afetam o caixa:
Resultado de participações societárias  517 (225)
Total dos itens que não afetam o caixa  517 (225)
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos estoques  - (18)
(Acréscimo) decréscimo em partes relacionadas  13 34
(Acréscimo) decréscimo em outros valores a receber  1 (1)

Acréscimo (decréscimo) outros valores a pagar  (15) 31
Imposto de renda e contribuição social pagos  (1) (1)
Total das variações operacionais que afetam o caixa  (2) 45
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais  (10) 36
Fluxo de caixa das atividades financeiras:
Dividendos pagos  (46) -
Caixa proveniente das atividades financeiras  (46) -
Aumento (redução) nas disponibilidades  (56) 36
Disponibilidades no inicio do exercício  70 34
Disponibilidades no final do exercício  14 70

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, Castro, Serra, Nirdo - Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Ativo  2016 2015

Circulante  11.940 9.299

Disponivel  342 646

Contas a receber  6.588 1.181

Estoque de terrenos  3.938 7.419

Impostos a Recuperar  7 53

Partes Relacionadas  1.065 -

Não Circulante

Realizável a longo prazo  5.709 7.940

Contas a receber  5.035 7.753

Outros valores a receber  674 187

Total do Ativo  17.649 17.239

Passivo  2016 2015
Circulante  13.266 11.247
Fornecedores de materiais e serviços  227 3
Dividendos a pagar  3.129 3.129
Impostos e contribuições  3 4
Partes relacionadas  9.134 7.036
Outros valores a pagar  773 1.075
Não Circulante
Exigível a longo prazo  1.045 763
Impostos e contribuições diferidos  921 707
Outros valores a pagar  124 56
Patrimonio líquido  3.338 5.229
Capital social  753 753
Reserva de capital  1.515 1.515
Reserva legal  150 150
Reserva de lucros a realizar  920 2.811
Total do Passivo e Patrimônio Liquido  17.649 17.239

Balanços Patrimoniais

SPE Alphaville Brasília Etapa I Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ: 07.015.385/0001-00

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2016 e 2015 - Em Milhares de Reais

Diretoria: Marcelo Renaux Willer - Diretor; Santos de Araújo Fagundes - Diretor; Claudemir José Corvalan - Contador - CRC 1SP116707/O-7

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:  2016 2015
Lucro do exercício  (1.761) 862
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos clientes  (2.689) (2.718)
(Acréscimo) decréscimo nos estoque de terrenos  3.482 (102)
(Acréscimo) decréscimo em outros valores a receber  (487) (10)
(Acréscimo) decréscimo em impostos a recuperar  46 (3)
(Acréscimo) decréscimo em repasses a parceiros  (1.065) -
Acréscimo (decréscimo) em fornecedores  224 (28)
Acréscimo (decréscimo) em impostos e contribuições  115 85
Acréscimo (decréscimo) em em adiantamento de clientes  - (320)
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas  2.097 1.354
Acréscimo (decréscimo) em outros valores a pagar  (234) 279
Imposto de renda e contribuição social pagos  (32) (9)
Total das variações operacionais que afetam o caixa  1.457 (1.472)
Fluxo de caixa gerado(aplicado)nas atividades operacionais  (304) (610)
Fluxo de caixa das atividades financeiras:
Aumento (redução) nas disponibilidades  (304) (610)
Disponibilidades no Início do Exercício  646 1.256
Disponibilidades no Final do Exercício  342 646

Demonstração dos Resultados
  2016 2015
Receita operacional (Distratos) líquida  3.360 2.783
Custos dos imóveis vendidos / distratados  (4.672) (1.854)
Lucro (prejuízo) bruto  (1.312) 929
(Despesas) e receitas operacionais  (449) (67)
Despesas gerais  (321) (75)
Receitas (despesas) financeiras, liquidas  (128) 8
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  (1.761) 862
Imposto de renda e contribuição social corrente  (32) (9)
Imposto de renda e contribuição social diferido  (98) (89)
Lucro (prejuízo) do exercício  (1.891) 764
Lucro (prejuízo) por ação do capital social no fim do exercício  (2,51) 1,01

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
  Capital Reserva Reserva Reserva de Lucros (Prejuizos) 
  Social de Capital Legal Lucros a Realizar Acumulados Total
Saldos em 31/12/2014  753 1.515 150 2.276 - 4.694
Lucro do exercício  - - - - 764 764
Reserva de lucro a realizar  - - - 535 (535) -
Dividendos propostos  - - - - (229) (229)
Saldos em 31/12/2015  753 1.515 150 2.811 - 5.229
Prejuízo do exercício  - - - - (1.891) (1.891)
Absorção do Prejuízo  - - - (1.891) 1.891 -
Saldos em 31/12/2016  753 1.515 150 920 - 3.338

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, Castro, Serra, Nirdo - 
Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2016 e 2015.
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EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,
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VENDA DE PRODUTO EM ÁREA INSALUBRE
Empresa do Ramo de Venda de Lubrificante (óleo de motor para veí-
culo) que abre Filial dentro do Posto de Combustível tem que pagar 
Insalubridade e Periculosidade aos Funcionários? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO TÉRMINO DO CONTRATO DETERMINADO, O FUNCIONÁRIO TEM 
DIREITO À MULTA DE 40% SOBRE O FGTS?

Em se tratando de término de contrato a prazo determinado não há o 
pagamento da multa rescisória do FGTS.

DESCONTO DE DIFERENÇA DE CAIXA
Funcionária reconhece erro de diferença de caixa e concorda, por meio de 
carta por escrito, com o desconto em folha, não há previsão em contrato, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO ANTECIPADA
Caso a empresa interrompa o contrato determinado, o que ela deve 
pagar ao funcionário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER ENQUANTO O REP - RELÓGIO ELETRÔNICO DE 
PONTO ESTIVER EM MANUTENÇÃO?

REP quebrado complica o expediente da empresa, mas é possível 
introduzir uso de controle de jornada por meio de papeleta conforme 
estabelece o art. 13 da Portaria MTPS 3.626/1991 para a assinalação 
de ponto enquanto o REP estiver no conserto, mas a empresa deve 
comunicar o fato por escrito ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

ENVIAR CAT COM ATRASO
Empresa que abre a CAT deve enviar carta ao INSS justificando o motivo 
do atraso? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DO SALÁRIO NO AVISO PRÉVIO 
Funcionário que recebe salário + comissão pediu demissão e não vai 
cumprir o aviso prévio. Como proceder com o cálculo do aviso prévio? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Radiologia Clinica de Diagnosticos S/S Ltda
CNPJ/MF sob nº 00.627.404/0001-00

Reunião de Sócios - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores cotistas a se reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se, em
primeira convocação, no dia 20 de dezembro de 2017, às 18 horas, e em segunda convocação, às
18:30h, na Rua das Bandeiras, nº 313, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, a fim de delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia: a) dissolução da sociedade; b) nomeação de liquidante e autoriza-
ção para as providências necessárias. São Paulo, 8 de dezembro de 2017. Flavio Mendes de Oliveira
-  Sócio Administrador.                                                                                                              (12, 13 e 14)

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

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão -  Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), 
convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 20 de 
dezembro de 2017, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, 
Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 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. 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, 12 de dezembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - 3ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DA PENHA DE FRANÇA/SP. 
Edital de 1ª e 2ª Praças de Bens Imóveis e para intimação dos requeridos, AURORA VARGAS 
MORENO (CPF 127.509.208-09), JOSÉ GERALDO DE FARIA (CPF 401.657.878-72), RAQUEL 
VARGAS DE FARIA (CPF 166.884.078-25) e os interessados JOSÉ CARLOS FRANCISCHINI 
(CPF 006.205.638-77) e MARIA SALETE BITTENCOURT FRANSCISCHINI (CPF 010.890.188-
27), seus cônjuges se casados forem e demais interessados, extraída dos autos da Ação de 
Execução de Sentença, Processo de nº 0831316-39.2007.8.26.0006, em trâmite perante a 3ª 
Vara cível do Fórum da Penha de França - Comarca da Capital/SP, requerida por CELIA 
REGINA MARTINS DA COSTA (CPF 076.131.818-63) e REINALDO MARTINS DA COSTA (CPF 
606.557.208-04). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem 
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.
com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Um terreno e construção 
(conforme laudo de avaliação) situado no Jardim Patente, Bairro de São João Clímaco, Ipiranga, 
18º Subdistrito, medindo 6,50m de frente para Rua Juvenal Vieira da Silva, nº 177 (conforme 
Av.2), antiga Rua Quatro, por 20,50m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos 
a mesma largura da frente, ou seja, 6,50m, confrontando de ambos os lados e fundos com que 
de direito. Área total de 133,25m² (conforme fls. 589 do laudo). Contribuinte nº 119.322.0006-0. 
Matrícula 20.902 do 06º Cartório de registro de Imóveis de São Paulo. ÔNUS: Consta da 
referida matrícula, conforme R.14(22/10/1999) Venda feita a José Carlos Francischini e Maria 
da Salete Bittencourt Francischini. Av.16(10/12/2009) Ação de despejo por falta de pagamento 
nº 006.99.283074-9, processados perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional 
VI – Penha de França, desta Capital, completada com agravo de instrumento nº 1.207.313-0/2, 
movida por Reinaldo Martins da Costa contra Aurora Vargas Moreno, verifica-se que foi declarada 
da ineficácia da transmissão registrada sob nº 14, por ter sido a mesma efetuada em evidente 
fraude à execução. Av.17(10/12/2009) Penhora expedida nos autos da ação de despejo por falta 
de pagamento nº 006.99.283074-9, processados perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível 
do Foro Regional VI – Penha de França, desta Capital, completada com agravo de instrumento 
nº 1.207.313-0/2, movida por Reinaldo Martins da Costa contra Aurora Vargas Moreno, José 
Geraldo de Faria, Raquel Vargas de Faria. BENFEITORIA: Conforme laudo de avaliação 
fls. 589: sobre esse terreno assenta-se uma residência unifamiliar, geminada de um lado e 
constituída de um lado de 2 (dois) pavimentos. O pavimento térreo é constituído de garagem e, 
no seu corpo principal, de sala, lavado e cozinha. Na parte dos fundos desse pavimento há uma 
edícula que possui lavanderia, WC e área de serviço. Possui, ainda, na parte superior dessa 
edícula um terraço descoberto. No pavimento superior possui 3 (três) dormitórios e banheiro. A 
área total construída é de 146,00m². Eventual necessidade de regularização da construção 
junto a Prefeitura e/ou Cartório de Registros de Imóveis Local, será de responsabilidade 
do arrematante. 2. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 581.732,20 (setembro/2017 conforme Cálculo 
de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 30/01/2018, às 14h15min, e termina em 
02/02/2018, às 14h15min e; 2ª Praça começa em 02/02/2018, às 14h16min, e termina em 
23/02/2018, às 14h15min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com 
forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.
zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 
6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@
zukerman.com.br. Ficam os requeridos, AURORA VARGAS MORENO, JOSÉ GERALDO FARIA, 
RAQUEL VARGAS FARIA, e os interessados JOSÉ CARLOS FRANCISCHINI e MARIA SALETE 
BITTENCOURT FRANSCISCHINI, seus cônjuges se casados forem e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Dos 
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 04 de outubro de 2017. 
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Especial

Luiz Sayão (*) 

Tudo começou há 70 anos. Um pouco antes do renascimento 
do Estado de Israel, quando a região da Judeia estava sob 
o governo britânico, depois dos quatro séculos de domínio 

turco otomano. Os primeiros manuscritos do mar Morto (MMM) 
foram achados por acaso numa caverna, nas encostas rochosas do 
deserto da Judeia, em março de 1947, por dois pastores beduínos 
que procuravam uma cabra perdida. 

Na região desértica ao norte do mar Morto foram encontra-
dos jarros com manuscritos de diversos livros sagrados de uma 
comunidade de judeus que se denominavam Yahad, que muitos 
entenderam serem os mesmos essênios mencionados em fontes 
como Josefo, Filo e Plínio, o Velho. Era uma comunidade que havia 
rompido com o templo de Jerusalém, que vivia em purifi cação 
no deserto, preparando-se para o tempo do fi m, para a luta fi nal 
contra os ímpios.

A descoberta única foi ofi cialmente confi rmada pelo arqueólogo 
Eleazar Sukenik, em 29 de novembro de 1947, quando a ONU 
votou em favor da criação do 
Estado de Israel. São 70 anos 
da descoberta.

A princípio foram encon-
trados alguns pergaminhos 
numa primeira caverna, mas, 
posteriormente, muitos outros 
manuscritos foram achados em 
diversas outras cavernas. Todo 
o material encontrado, incluin-
do outros artefatos, foi datado 
desde o III séc. aC até o ano 68 
AD. A maioria estava em Cunrã, 
mas também foram achados 
textos em Wadi Murabba’t, Wadi 
Daliyeh, Massada e nas caver-
nas de Nahal Hever e Se’elim. 
O histórico dos achados pode 
ser aqui resumido:

• Nas cavernas de Cunrã. Os manuscritos descobertos estavam 
em onze cavernas (ou grutas);

• Na Caverna 1 (1Q) foram achados o Grande Manuscrito de 
Isaías (1QIs), a Ordem da Comunidade, Hinos de Gratidão, 
a Ordem da Guerra dos Filhos da Luz (comentário de Ha-
bacuque) até 1947. Em 1949 foram encontrados cerca de 
outros 70 fragmentos;

70 anos da maior descoberta 
arqueológica bíblica: 

Manuscritos do Mar Morto
O título não é um exagero. Os famosos 
manuscritos da Bíblia Hebraica são de fato a 
mais importante descoberta que a arqueologia 
fez no século XX. Sua importância desafi a 
qualquer descrição

As cavernas de Qumran, na Cisjordânia, onde os textos foram descobertos.

(Foto: Reprodução)

• Nas Cavernas 2, 5, 6, 7, 
8, 9 e 10 havia apenas 
fragmentos de mais de 
130 manuscritos.

Em 1952, a Caverna 3 trouxe 
a surpresa do achado do grande 
manuscrito de cobre, com uma 
lista dos tesouros do templo e 
de seus lugares. Já na Caverna 
4 as descobertas chamaram a 
atenção. Foram encontrados 
em 1952 cerca de 400 manuscritos, sendo 100 deles manuscritos 
bíblicos. Com poucas exceções (Ester, Esdras, Neemias, Cân-
tico dos Cânticos), todos os livros da Bíblia Hebraica estavam 
representados, além de haver também muito material apócrifo 
e pseudepigráfi co.

Em 1956 a Caverna 11 mostrou-se rica em material muito 
bem preservado. Entre os manuscritos estava o livro de Sal-
mos, o livro de Jó em aramaico, Levítico (na escrita antiga) 

e muitos fragmentos. E, em 
1967 foi achado o Manuscrito 
do Templo (o mais extenso de 
todos). Em Wadi Murabba’at. 
A 17 km ao sul de Cumrã, 
duas cavernas revelaram seus 
achados em 1951-52. Além 
dos manuscritos ligados ao 
exército do Bar Kochba (c. 
130 dC), foi encontrado um 
manuscrito com o texto dos 
doze profetas menores quase 
idêntico ao que conhecíamos.

Em Wadi Daliyeh. Nesse 
local, perto de Jericó, não foi 
encontrado nada tão relevante. 
Destacam-se alguns papiros 
samaritanos (em escrita antiga) 
entre os cerca de 40 manuscri-

tos achados em 1962-64. Em Massada. Em 1963-65, foi achado 
um manuscrito de Eclesiástico em hebraico e fragmentos de 
Salmos, Levítico, Gênesis, e o Manuscrito dos Cânticos do Sa-
crifício do Shabat. Em Nahal Hever e Se’elim, ao sul de En-Gedi 
havia muito material sobre Bar Kochba e alguns manuscritos 
bíblicos. Destaca-se a tradução grega dos Profetas Menores. 
Foram achados entre 1952-1961.

O signifi cado das descobertas é por demais relevante para o 
estudo da Bíblia. Afi nal, antes da descoberta dos MMM, a mais 
antiga cópia da Bíblia Hebraica (Antigo Testamento) era o texto 
de Ben Asher, arquivado em São Petesburgo e datado do ano 1008 
AD. Esse é o Texto Massorético padrão, base da Bíblia Hebraica 
de Kittel, e da Biblia Hebraica Stuttgartensia, base de todas as 
versões da Bíblia. Portanto, os manuscritos bíblicos achados são 
pelo menos mil anos mais antigos do que o Texto Massorético 
tradicional que tínhamos à disposição.

É muito difícil preservar textos antigos por tanto tempo. Os 
estudiosos da crítica textual sabem muito bem disso. Os MMM 
confi rmam que o Texto Massorético foi preservado. Os MMM 
contêm manuscritos bíblicos muito bem preservados, manuscritos 
bíblicos diferentes do TM (ou corrompidos) e também material 
religioso próprio da comunidade local. Não se pode esquecer que 
o comum é esperar um manuscrito corrompido (especialmente 
com mil de diferença de outro).

Todavia, fi cou claro que o número de manuscritos muito 
próximos ao Texto Massorético é surpreendente e revela uma 
preservação de texto sem precedentes na história. Alguns 
manuscritos, porém, possuem semelhanças maiores com a 

Trecho do livro bíblico dos Salmos achado entre os manuscritos do mar Morto.

(Foto: Reprodução)

Manuscritos podem ser vistos no Museu de Israel.
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Septuaginta. Isso tem enriquecido muito o campo da crítica 
textual, e deu maior valor à versão grega da Bíblia Hebraico. 
Além disso, os MMM têm sido úteis aos estudiosos na solução 
de difíceis problemas de tradução de passagens difíceis da 
Bíblia Hebraica.

Deve ser ressaltado, que essas descobertas revelaram o zelo e 
cuidado meticuloso dos escribas judeus para com os manuscritos 
bíblicos. Isso explica porque o texto foi tão bem preservado. É 
também impressionante saber que os pergaminhos fi caram “guar-
dados” por dois mil anos sem serem destruídos, numa região tão 
disputada e marcada por confl itos históricos. 

Finalmente, deve ser dito que as versões bíblicas publicadas 
antes de 1947 não contam com toda essa riqueza dos MMM. Por 
isso, versões bíblicas precisam ser revisadas e realinhadas com 
o resultado das pesquisas atuais.

(*) - É pastor, teólogo e hebraísta da Igreja Batista Nações Unidas de São Paulo.

O Museu de Israel, em Jerusalém, preserva tesouros 
preciosos para pesquisa e exploração científi ca e 

bíblica.
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Os chatbots chegaram 

recentemente ao 

mercado e já estão 

presentes no dia a dia 

de muitas empresas e de 

seus clientes

Não é mais uma questão 
de escolha se a organi-
zação vai ou não incluir 

os bots em suas estratégias de 
negócio, e sim de quando isso 
irá acontecer. Pesquisas indi-
cam que 75% das companhias 
planejam criar um chatbot 
para o seu negócio ainda em 
2017. Isso porque inovação, 
velocidade e simplicidade 
no atendimento são trunfos 
importantes para quem quer 
surpreender clientes e pros-
pects – e cativá-los.

Com recursos de inteligência 
artifi cial (IA), esses robôs es-
tão ganhando espaço estraté-
gico em canais de comunicação 
instantânea como Facebook, 
Microsoft, Telegram, WhatsA-
pp, WeChat e Kik Messenger. 
Baseados no aprendizado de 
máquina, eles são capazes de 
aprender constantemente e se 
aprimorar. Muitas empresas 
acreditam que os chatbots, 
quando utilizados de maneira 
inovadora, vão revolucionar 
a forma de interação entre 
pessoas e marcas. É a multi-
canalidade estendendo seus 
tentáculos para campos alta-
mente competitivos. Afi nal, 
por meio deles, abre-se um 
potente canal de vendas.

O chatbot é um assistente 
virtual que interage e propor-
ciona respostas automáticas a 
partir de fl uxos predefi nidos, 
com atualizações periódicas. 
É um software que funcio-
na dentro de aplicações de 
mensagens. Em um passado 
recente, os bots ainda esta-
vam em aquecimento, mas 
ganharam um forte aditivo 
por meio de companhias de 
peso que resolveram abrir suas 
plataformas para empresas e 
desenvolvedores. Entre elas, 
Facebook, Google, Microsoft e 
Apple. Assim, passamos a ver 
no mercado uma série de robôs 
de atendimento ao cliente.

O Facebook Messenger, por 
exemplo, já possui mais de 11 
mil deles. É importante que as 
companhias estejam atentas a 
isso. Afi nal, Facebook e Mes-
senger alcançam nada menos 
do que um bilhão de pessoas. 
Dessa forma, um chatbot 
nesses canais é uma poderosa 
alavanca de mercado.

Um exemplo interessante 
de uso do chatbot é o do Rock 
in Rio 2017. O bot "Roque" 
foi implantado no Facebook 
Messenger para ajudar os 

usuários em tempo real, por 
meio de uma linguagem mais 
natural e familiar, sobre todos 
os detalhes e novidades da 
Cidade do Rock. Nessa eferves-
cência, o iFood, plataforma on-
-line para entrega de comidas, 
também lançou recentemente 
um chatbot para agilizar pe-
didos – o iFood Guru Beta. O 
assistente virtual funciona por 
meio do Facebook Messenger 
e inicialmente atende somente 
a pedidos de pizza e bebidas, 
mas em breve irá expandir para 
outras categorias.

A Alelo, atuante no segmento 
de alimentação, cultura, trans-
porte e saúde, também inovou 
com atendimento via chatbot 
em sua página no Facebook, 
assim como o ShopFacil.com, 
que modernizou seu serviço 
com mais um canal por meio 
desse robô. Nesse último caso, 
o interessante é que a tecno-
logia usa o serviço de voz do 
Facebook Messenger e traduz 
a mensagem de voz em texto, 
simultaneamente, para que o 
chatbot entenda o pedido. O 
consumidor só tem de falar, 
por exemplo, "quero um fogão" 
e as opções aparecem listadas. 
Incrível o que é possível fazer.

Impossível é não ser tentado 
a comprar, ou seja, mais uma 
vez, os chatbots colaboram 
com os negócios. Uma pesquisa 
diz que o mercado de chatbot 
vai gerar mais de US$ 47 
bilhões para empresas desen-
volvedoras da tecnologia até 
2020. Além disso, outro estudo 
aponta que organizações que 
usam esses bots aumentaram 
suas receitas entre 5% e 16% 
em relação a companhias não 
usuárias desde 2014.

Isso tem muito a ver com os 
chamados "micromomentos", 
uma febre que se alastra e 
certamente já contaminou 
você, como usuário, e precisa 
chegar aos seus negócios. Esse 
fenômeno refere-se aos com-
portamentos do consumidor da 
nova era, que são infl uenciados 
diretamente pela experiência 
com os chatbots. Implantar e 
aprimorar essa estratégia em 
sua organização pode trazer 
muitos benefícios e impactar 
sua receita, seja qual for sua 
indústria de atuação.

Um estudo mostra que os 
chatbots poderão alcançar 
economia de US$ 3,6 bilhões 
até 2022 na área da saúde, por 
exemplo, uma das maiores 
usuárias atuais dessas ferra-
mentas, sendo que US$ 2,8 
milhões serão poupados ainda 
neste ano. Estar na crista da 
onda, portanto, é vital para os 
negócios. 

(*) É Diretora de Estratégia e Inovação 
da Resource.

Chatbots como 
estratégia de negócios

Fabiana Batistela (*)

News@TI
Aplicativo de realidade aumentada para 
melhorar a experiencia do consumidor

@A Concentrix, multinacional especializada em soluções de 
outsourcing, desenvolveu uma solução inovadora, utilizando 

princípios de design thinking, para oferecer uma experiência digital 
única aos consumidores: a realidade aumentada. Com este lançamento, 
a Concentrix se torna a primeira empresa do setor de contact center 
a ofertar esse tipo de tecnologia, visando fornecer um próximo nível 
de canal e experiência entre o consumidor e as marcas. Por defi ni-
ção, a realidade aumentada refere-se à superposição de ambientes 
físicos com conteúdo e imagens digitais para fornecer aos usuários 
uma experiência aprimorada (ou aumentada) de realidade. Graças 
ao amplo uso de smartphones e dispositivos de internet móvel, as 
empresas agora têm uma grande oportunidade de trazer rótulos de 
produtos, vitrines ou imagens de catálogos para a vida de maneira 
antes inimaginável, com uma inovação que vai transformar o modo 
como as pessoas consomem os mais diferentes tipos de produtos 
de agora em diante (www.concentrix.com/about/locations/brazil/).

TIM fecha parceria com o Departamento de 
Informática da PUC-Rio

@A TIM fechou uma parceria com o Departamento de Informática 
do Centro Técnico Científi co da PUC-Rio (CTC/PUC-Rio) para 

um programa de cooperação e intercâmbio científi co e tecnológico 
entre a operadora e a Universidade. O acordo faz parte do programa 
de Open Innovation da TIM e prevê uma série de ações para debater 
assuntos relacionados às tecnologias exponenciais, além da oportu-
nidade de desenvolvimento de produtos e serviços inovadores e o 
aperfeiçoamento de soluções. A parceria foi anunciada ofi cialmente 
ontem, 06/12, durante o "ECOA PUCRIO: Blockchain", evento re-
alizado em parceria entre a TIM e a universidade que promoveu 
discussões sobre a tecnologia por trás do bitcoin, a moeda digital 
que está revolucionando o mundo dos negócios. Os vídeos gravados 
durante o evento fi carão disponíveis em breve na página do projeto: 
www.facebook.com/ecoapucrio.

Carlos Rodrigues (*)

Recentemente, tivemos o caso do Bad Rabbit, que infectou 
computadores por meio de um instalador falso do Adobe 
Flash e “roubou” diversos dados em países do Leste Eu-

ropeu. O ataque foi regionalizado, mas tem o perfi l de poder se 
espalhar geografi camente em grande proporção.

Neste caso, a principal origem do ataque foi o usuário, que 
tinha de clicar no arquivo malicioso para permitir que a ameaça 
começasse a agir. No entanto, vale a pena lembrarmos que o acesso 
do usuário aos arquivos, em especial, arquivos sensíveis, mesmo 
quando ele não precisa ter acesso a essas informações, é um pro-
blema de redes mal gerenciadas. Falhas no permissionamento da 
rede é que, neste caso, podem ser consideradas as “responsáveis 
técnicas” pelas infeccções causadas pelo Bad Rabbit.

O potencial de prejuízo causado pelo problema do mau geren-
ciamento das redes vem crescendo signifi cativamente nos últimos 
tempos, devido ao perfi l de ataques recentes, em especial, ameaças 
avançadas, que tiram proveito dessas vulnerabilidades – que são 
ainda mais difíceis de detectar em ambientes complexos, em que 
a superfície de ataque é maior.

Vulnerabilidades de rede são comuns em todas as empre-
sas, mas, infelizmente, muitas organizações ainda não dão o 
tratamento adequado a esse problema, investindo apenas em 
soluções de prevenção, que não funcionam quando o hacker já 
conseguiu invadir a rede usando alguma vulnerabilidade ainda 
não descoberta.

Diante deste cenário, as empresas precisam investir em progra-
mas de gerenciamento para monitorar os mais diferentes ativos 
de TI, em especial, o dado, que é o item mais visado e de maior 
valor. Avaliar a segurança de servidores, switches e o perfi l de 
funcionamento de IPs são importantes para evitar ameaças como 

Gerenciamento da rede 
corporativa é essencial para 

evitar propagação de ameaças
A rede corporativa é o “coração” de uma empresa. Se estiver bem estruturada tecnicamente e 
organizada no armazenamento de dados, contribui diretamente para a boa produtividade. Caso 
contrário, se tiver falhas de confi guração, certamente deixa a empresa vulnerável e pode ser a “porta 
de entrada” para a propagação de uma série de ameaças para a segurança de dados corporativos

o Bad Rabbit, mas, são os dados o principal alvo dos criminosos 
e que, portanto, devem receber a máxima proteção.

No caso do Bad Rabbit, nas empresas que contam com estra-
tégias sólidas de gerenciamento de rede e proteção dos dados, 
difi cilmente a infecção seria capaz de atingir seu objetivo de 
roubar arquivos, pois, com um controle de permissionamento 
efetivo, mesmo que o usuário permitisse a entrada da ameaça, 
haveria menos chances de que o hacker tivesse acesso a infor-
mações sensíveis.

Além de regras de permissionamento, o monitoramento da 
rede daria maior visibilidade, compreensão e, principalmente, 
a capacidade de detectar a presença de elementos estranhos, 
dando à equipe de TI a possibilidade de agir antes que a ameaça 
cause maiores estragos. Softwares de monitoramento dariam a 
capacidade de identifi car dados saindo da rede, por exemplo.

Isso mostra que, por mais que sua rede tenha vulnerabilida-
des que você ainda não tenha detectado, com boas regras de 
permissionamento e um gerenciamento da rede que possibilite 
monitorar seu comportamento, bem como as atividades envol-
vendo os dados, é possível enfrentar ameaças como o Bad Rabbit 
e qualquer outra cujo funcionamento envolva tirar proveito de 
falhas de segurança ou usuários desatentos.

(*) É vice-presidente da Varonis para a América Latina.

A experiência dos usuários 
é um assunto latente, e mais, 
sua análise é imprescindível 
para o sucesso dos negócios 
e para promover a transfor-
mação digital. Mas será que 
as empresas realmente sabem 
quem são os seus clientes? Ou 
ainda, quais são os desejos e 
as reais necessidades de seus 
usuários? Afi nal, para oferecer 
a melhor experiência por meio 
de um produto ou serviço, 
principalmente no ambiente 
digital, é preciso entender 
efetivamente seu usuário.

O Mapa de Empatia (empa-
thy map), uma ferramenta do 
Design Thinking criado por 
Dave Gray, pode ajudar nesta 
imersão. Trata-se de uma ferramenta que nos leva a pensar 
sobre os usuários que queremos servir e não sobre o produto 
que queremos construir. Efetivamente, a proposta é se colocar 
no lugar do cliente e fazer uma imersão no seu cotidiano a fi m 
de compreender os impactos emocionais e suas percepções 
sobre um produto ou serviço. 

E qual a principal mudança ao usar? De acordo com a In-
teraction Design Foundation, os usuários são muito mais in-
centivados a consumir e escolher produtos que efetivamente 
atendam suas necessidades. E como já dizia Steve Jobs, “não é 
trabalho do consumidor saber o que ele precisa”, mas é tarefa 
das empresas anteciparem suas necessidades. Além disso, as 
relações socioeconômicas e tecnológicas estão em constante 
evolução, por isso os times de User Experience precisam estar 
atentos a essas novas necessidades e desejos, bem como seus 
impactos na sociedade e nos usuários.

Preencher corretamente um mapa de empatia nos permitir 
visualizar claramente os pontos mais valorizados pelos usuá-
rios e, principalmente, a oportunidades de construir soluções 
assertivas. Começamos abordando o usuário de forma objetiva 
buscando identifi car: 1. Quem é o usuário? Seu nome, posição e 
papel na empresa ou na sociedade. 2. O que ele vê e sente? Aqui 
é preciso tentar responder perguntas como: qual é a percepção 
do cliente sobre o mundo? Como é o mundo (social, familiar e 
organizacional) em que ele vive? O que ele pensa da vida e do 
futuro? 3. O que ele espera? Ou seja, quais são as esperanças 
e desejos para o futuro? Quais são os seus planos? O que ele 
precisa para se sentir melhor? O que tem feito para ser feliz? 
4. O que lhe inspira? Aqui queremos responder perguntas 

como: quais são os pontos que 
motivam e alegram o usuário, 
suas satisfações, seus sonhos? 
Quem são seus ídolos? Quais 
os ideais que o inspiram a ser 
melhor? O que é sucesso para 
ele? 5. O que ele teme? Quais 
são seus medos e insatisfa-
ções? O que o frustra? O que 
tem sido uma difi culdade em 
seu desenvolvimento? De que 
ele reclama e quais são seus 
problemas?

Com essas perguntas, po-
demos entender de forma 
aprofundada o sentimento do 
usuário em relação a um pro-
cesso, software ou produto e 
propor uma solução que aten-
da suas reais necessidades.

Não importa o quão excelente e completo o seu trabalho em 
prol da experiência de usuário seja, nada disso fará a diferença 
se a solução não for de fato projetada e centrada no cliente. Se 
esperamos até a fase de projeto e construção de um projeto 
para expressar a importância da centralização do usuário, de-
moramos e desperdiçamos muito tempo de reação. 

As análises de big data e o uso de algoritmos e de plataformas 
de inteligência artifi cial auxiliam as empresas a se antecipar, 
processar e avaliar as necessidades e desejos dos clientes. Mas, 
o processo de conhecer a fundo o seu cliente para se colocar 
em seu lugar, que vai além de ter apenas dados e trocas de 
informações qualitativas, também conta com o mapeamento 
e o brainstorming do time de UX para desenhar as personas 
e compreender o fator humano fatores que serão o grande 
diferencial na vida do usuário e que promoverão a satisfação e 
a fi delização à solução desenvolvida.

Todos os negócios de sucesso necessitam de um entendi-
mento profundo dos seus usuários. Apoiá-los nos momentos 
de dúvida e de tomada de decisão tem o poder de elevar as 
relações interpessoais a um novo patamar, regidos pela con-
fi ança e cumplicidade, alcançando níveis de comprometimento 
e engajamento entre toda a corporação. Muito além de dados 
quantitativos, com o mapa da empatia somos capazes de extrair 
sentimentos e percepções para entregar cada vez mais valor 
nas nossas soluções de acordo com cada particularidade dos 
usuários e projetos.

(Fonte: Whatson Allen é designer de User Experience da GFT, companhia de 
Tecnologia da Informação especializada em Transformação Digital para o setor 

fi nanceiro).

O mapa de empatia para 
desenvolvimento de soluções efetivas
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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 terça é o vigésimo quinto dia da lunação. Lua em bom aspecto com Vênus deixa o astral mais leve e facilita 
o contato com a arte, a beleza e a estética, mas de tarde a Lua em aspecto negativo com Plutão pode trazer im-
previstos, gerar crises e disputas de poder. No fi nal da tarde e à noite será possível recuperar as energias. A Lua 
faz bons aspectos com o Sol e Mercúrio que trazem clareza e vitalidade. O Sol em conjunção com Mercúrio que 
está retrógrado permite fazer boas análises e traz esclarecimento, mas o início da madrugada de quarta pode ser 
agitado com o aspecto difícil entre a Lua e Urano que pode atrapalhar o sono. 
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Lua em bom aspecto com Vênus 
deixa o astral mais leve e facilita 
o contato com a arte, a beleza e a 
estética. Controle seus impulsos e 
use o seu lado criativo e inventivo 
neste seu dia favorável da semana. 
Aos poucos conseguirá o que aquilo 
que deseja o ano que vem. 95/495 
– Branco.

A Lua plena em Libra facilita os en-
contros sociais. Seja prático e direto 
para que tudo fl ua muito bem nesta 
semana. Tenha atenção com o que 
diz respeito ao seu relacionamento 
afetivo. O seu afeto quente e envol-
vente torna as pessoas mais felizes. 
09/309 – Azul.

A Lua faz bons aspectos com o Sol 
e Mercúrio que trazem clareza e 
vitalidade.. Bom gosto pelas artes, 
pela música, pela poesia e pelo teatro 
se faz intenso e requintado. Acredite 
sem ajuda você pode muito pouco 
nesta terça, precisa dos outros para 
alcançar o que deseja neste fi nal de 
ano. 51/751 – Amarelo.

Evite prometer mais do que possa 
cumprir neste fi nal de ano, pois 
isso trará difi culdade na relação 
com as pessoas. A tarde a Lua em 
aspecto negativo com Plutão pode 
trazer imprevistos, gerar crises e 
disputas de poder.  E isso tende a 
assumir proporções exageradas. 
77/477 – Branco.

O ano que se aproxima trará novida-
des na vida social e afetiva e o tornará 
mais feliz. Saia da rotina nestes dias 
faça viagens curtas que serão felizes 
e proveitosas. O Sol em conjunção 
com Mercúrio que está retrógrado 
permite fazer boas análises e traz 
esclarecimento. 64/664 – Amarelo. 

Procure dar mais afeto para a família 
e a pessoa amada e terá momentos 
felizes. A atenção dada às pessoas 
lhe será retribuída em seguida. Com 
a Lua em Libra as pessoas tendem 
a estar mais prestativas e solícitas 
nestes dias que antecedem o Natal.  
66/566– Verde.

Precisa aproveitar este seu dia 
favorável para buscar um contato 
mais próximo com as pessoas que 
conheceu recentemente, abrir-se 
para novidade e novos pensamentos. 
Abra o coração, diga o que sente pela 
pessoa amada ou por pessoa amiga 
que o atraia. 87/987 – Verde. 

De tarde a Lua em aspecto negativo 
com Plutão pode trazer imprevistos, 
gerar crises e disputas de poder. No 
fi nal da tarde e à noite será possível 
recuperar as energias. A Lua faz 
bons aspectos com o Sol e Mercúrio 
dando clareza e vitalidade. Até os 
conselhos serão melhor recebidos. 
67/667 – Azul. 

Será mais feliz quando fi zer aniver-
sário e começar sua melhor fase do 
ano, o novo ano astral. Evite fugir 
dos seus problemas, enfrente-os. 
As soluções começam a chegar, por 
isso acredite, trace metas e tenha 
novos ideais que serão alcançados 
nos próximos meses. 44/344 – Cinza.

Irá melhorar a convivência e se apro-
ximar ainda mais do ambiente. Veja 
se os objetivos profi ssionais estão 
sendo cumpridos. Se não, prepare a 
estratégia e persiga-os até alcançar 
o que quer. O início da madrugada 
pode ser agitado com o aspecto entre 
a Lua e Urano que atrapalha o sono. 
64/664 – Verde.

O Sol em conjunção com Mercúrio 
que está retrógrado permite fazer 
boas análises e traz esclarecimento. 
Lua em bom aspecto com Vênus 
deixa o astral mais leve e facilita 
o contato com a arte, a beleza e a 
estética. Esta é a hora de refl etir, 
analisar e encontrar saída para 
problemas. 89/689 – Azul. 

Está mais sensível e carente de 
romantismo e precisa mostrar isso 
à pessoa intima neste fi nal de ano. 
Com a Lua em seu signo os relaciona-
mentos devem ser francos e realistas. 
Aposte no que traga segurança e 
conforto, evite fi car só no fi nal desta 
terça. 55/755 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 12 dezembro de 2017. Dia de Nossa Senhora de Guada-
lupe (padroeira da América Latina), Dia de São Maxêncio, São Cury 
,São Vicelino, Santa Dionísia e Dia do Anjo Vehuel, cuja virtude é 
a inteligência. Hoje aniversaria o apresentador e empresário Sílvio 
Santos que faz 87 anos, o cineasta e jornalista Arnaldo Jabor que 
nasceu em 1940, o piloto Emerson Fittipaldi que chega aos 71 anos 
e a atriz e modelo Adriana Alves nascida em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau tem boa estrela e consegue 
sucesso devido ao seu espirito de aventura. Sociável, amigável 
sabe combinar negócios com prazer. Criativo, inteligente tem forte 
determinação e é incansável quando busca os seus objetivos. Tam-
bém é ambicioso e idealista, bastante receptivo ao avaliar pessoas 
e situações. Costuma ser bastante franco e pode ser uma pessoa 
difícil de lidar em certos momentos. Procura sempre novos desafi os. 
É sensível e generoso, gosta da literatura, jurisprudência e usando 
a diplomacia pode alcançar sempre seus intentos.

Dicionário dos sonhos
CAMA – De casal é sinal de felicidade do cônjuge. 
Estar deitado com pessoa do sexo oposto, sorte 
no jogo durante três dias. Estar deitado, doenças. 
Ver outra pessoa deitada, união ou casamento 
próximo. Números de sorte:  08, 10, 20, 33 e 54.

Simpatias que funcionam
Segurar o marido: Ingredientes: lápis preto, 
papel branco liso e açúcar. Como fazer: faça em 
qualquer dia da lua nova. Escreva três vezes no 
papel o nome completo dele em forma de cruz. 
Jogue uma pitada de açúcar sobre o papel e dobre 
três vezes sem deixar o açúcar cair. Ponha o papel 
dobrado embaixo do pé da cama no lado direito.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Assassino
que rece-
be ordens
de outrem

Despreza-
do; aban-
donado
(bras.)

A lente pa-
ra perto e 
para longe
(Oftalm.)

Lacre de
metal na
lata de
cerveja

Passagens
entre duas
fileiras de
cadeiras

Hidrelétri-
ca na fron-
teira de SC

com RS

Sul, em
espanhol

Musa (?),
status de

Demi
Lovato

Exame 
cardioló-
gico mais
simples

(?) mari-
nhas, in-
grediente 
de xampus

Embaçar
a vista de

Grande
quanti-
dade

Orígenes
Lessa, ro-
mancista
paulista

Unidade
da Fede-

ração
(sigla)

Evento
para

celebrar
noivados

Ácido de
efeito

antifebril
(sigla)

Ritmo tra-
dicional

português

"(?) a
Deus!",

expressão
de alívio

Berço,
em inglês

Planta
mascada
por povos
andinos

Maria (?),
cantora

Molho com
ketchup

"O Livro
de (?)",
filme

Tristonho

Terreiro
(bras.)

Campo de
cereais

Pecado associado 
à maçã (Bíblia)
A maior ilha da

Polinésia Francesa

Criação dos fashio-
nistas que não se-

guem as tendências
da arte do vestuário

Conjunto de
tradições do povo

que celebra
o Bar Mitzvah

Falta de 
organiza-
ção (pop.)

Atleta da
corrida 

de 42 km
(?) Vegas,
a Capital
Mundial 
do Entre-

tenimento,
nos EUA

Mostrar com alarde

Variedade de (?),
atrativo da TV por

assinatura

LP
MULTIFOCAL

COXIASSUR
DUITALG

MARATONISTA
AIILEUD
LASELETRO
TELIEA

DESARRANJO
ROROLUF

JANTARGADU
TUGRAÇAS
VIRAOSIC

CANAISCOCA
OSTENTAR

3/cot — ilê — sur. 4/teen. 6/coxias — eletro. 7/soturno. 10/desarranjo.
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Comédia e drama
Pinga fogo, com cenas organizadas em quatro capítulos, ilustra a 

estória de personagens criados sob a regência do signo fogo. Frente 
a oportunidades e mudanças, as nuances do espetáculo levam a refl e-
xões do singelo ao obscuro, da palavra à ação. Com uma composição 
forte, a apresentação é capaz de retratar vidas e expor o amargo das 
relações humanas.

Serviço: SESI Vila das Mercês, R. Júlio Felipe Guedes, 138,  Jardim Botucatu, tel.  
2946-8172. Quartas e sextas, às 20h.Entrada franca.Até 27/12.

Espírita
O espetáculo “Entre Amigas” 

de cunho espírita, fala da evolu-
ção do espírito do menino Lizan-
dro, assassinado covardemente. 
Com o auxílio do seu mentor, 
Joseph, ele mostra o significado 
da importância do amor, da paz 
e da amizade, através da história 

das quatro amigas, Bia, Carmem, 
Lia e Nina, a qual está acon-
tecendo no plano físico. Com 
Angel Nathã, Danielle Franco, 
Letícia Di Buono, Sayonnara 
Leandro, Sergio Seixas e Simone 
Candido.

Serviço: Casa, Café e Teatro, R. 13 de 
Maio, 176, Bela Vista, tel. 3159-0546. Sextas 
às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 15/12.

Com locução de 
Christiane Tricerri, que 
contará a história das 
personagens no musical

As cantoras Ellen Nicole, 
Wangora Lins e Keilla Re-
gina, acompanhadas pelos 

músicos Bruno Vieira (violão de 
7 cordas), Lipe Canindé (cava-
quinho), Ivan Mellilo (fl auta), 
Rodrigo Sanches (pandeiro) e 
Parcio Anselmo (percursão), 
passearão pela obra de Chiquinha 
Gonzaga e Nair de Tefé, as irmãs 
Miranda (Carmem e Aurora), Ma-
rília Batista e Araci de Almeida, 
Clementina de Jesus e Jovelina 
Pérola Negra, Elizeth Cardoso, 
Dolores Duran, Clara Nunes e 
Dona Ivone Lara, com a locução 
de Christiane Tricerri, que conta-
rá a história destas personagens 
no musical “Matriarcas do Brasil”.

Local: Teatro Bibi Ferreira, Av. Briga-
deiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 
3105-3129. Terças às 20h30. Ingresso: R$ 
50. Até 19/12. “Matriarcas do Brasil”. 
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“Matriarcas do Brasil”

Nany People

O show “TsuNany” relata de maneira divertida os 
diversos mal-sucedidos hábitos da vida moderna, como 
a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em 
excesso, os hábitos alimentares desregrados, o uso in-
discriminado e, muitas vezes, indevido de celulares e, 
consequentemente, os hábitos sobre os relacionamentos 
sociais, afetivos e sexuais. Nesse novo solo, a atriz apre-
senta uma personagem que traz o comportamento de uma 
Relatora Social, que expõe assuntos sobre os diversos 
temas e permite o espectador se tornar um observador 
de si mesmo e, é claro, mantendo a linha espontânea e 
a intensa interação com o público.

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila Olímpia, tel. 3045-4146. 
Domingo (17) às 20h30. Ingresso: R$ 40. 
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Diferença

Neste dia de sua vida,querido(a) amigo(a), creio que Deus quer que 
você saiba .....QUE A VIDA SE MOVE ATRAVÉS DA SUA FÉ...... 
que você está fazendo a diferença, quer você saiba disso ou não. 
Então não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Você fez isso ontem 
novamente. A maneira como você tocou a vida de alguém ontem 
fez a diferença. E você está sempre fazendo isso, você sabia? Sim, 
sim ... seu sorriso, sua palavra de encorajamento, a sua vontade de 
ser apenas “presente” com o outro, tem tocado as pessoas de mais 
formas do que você imagina. Eu só estou te dizendo isso hoje para 
que você nunca perca a fé. Fé em como a vida está se movendo 
através de você - e como você está se movendo ao longo da vida.
Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch

Os piratas Capitão Pantufa, 
Espadinha e Barnabé passam 
os dias recolhendo o lixo que 
encontram pelos oceanos 
e lembrando das antigas 
batalhas na peça Piratas do 
Caramba”. Numa manhã en-
contram uma misteriosa gar-
rafa que poderá transformar 
suas vidas. Surge um dilema: 

continuar suas vidas pacatas 
ou se arriscar no mar em busca 
do tesouro. Eles decidem por 
novas aventuras. Com Rafael 
Pequeno, Vanessa Bonandi e 
Renato Pitanga.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio 
Higienópolis), Av. Higienópolis, 618, Higie-
nópolis, tel. 3823-2323. Sábados e domingos 
às 17h40. Ingresso: R$ 40. Até 25/02.

Cena do infantil “Piratas do Caramba”.
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O humorista Evandro Santo, 
em seu show “Eu com vocês” 
não consegue se diferenciar 
da plateia, para ele cada um 
presente ali alimenta suas ins-
pirações, o espetáculo abrange 
um universo de comedia de si 
mesmo, sua história de vida, 
cotidianos comuns a todos e 
relatos dos ali presentes em 
seu show. Baseado na pre-
missa de que “somos todos 
muito interessantes”. Evandro 
brinca consigo mesmo e com 
sua plateia, gerando uma hu-
manização no palco que ele 
defi ne apenas como sendo um 

Stand-up Comedy

Humorista Evandro Santo.

“adereço” para essa divertida 
experiência.

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 
176, Vila Olímpia, tel. 3045-4146. Sexta (15) 
às 23h59. Ingresso: R$ 40. Até 22/12.



A contratação de 

um engenheiro civil 

pode signifi car uma 

considerável redução no 

custo fi nal

Além de comemorar o Dia 
do Engenheiro, o dia 11 
de dezembro também é 

uma oportunidade para lembrar 
da importância destes profi ssio-
nais em contraponto à informa-
lidade ainda muito presente na 
construção civil, especialmente 
em obras residenciais. 

Na hora de estimar os custos 
de uma reforma ou construção, 
muitas pessoas deixam de fora a 
contratação de um engenheiro 
civil, em parte por julgarem – de 
forma equivocada – como um 
gasto desnecessário e elevado. 
Porém, não contar com este au-
xílio técnico pode trazer muitas 
dores de cabeça, problemas de 
segurança e custos adicionais 
com retrabalhos para a correção 
de problemas.

Além da exigência legal, 
pois nenhuma obra pode ser 
executada sem o devido acom-
panhamento de profissional 
habilitado, a contratação de um 
engenheiro civil pode signifi car 
uma considerável redução no 
custo fi nal. Por ter uma visão 
global da obra, o que permite 
planejar cada etapa, ele é ca-
paz de evitar desperdícios de 
materiais, reduzir o tempo de 

execução e cuidar da qualidade 
e da segurança da edifi cação. 

É o engenheiro civil quem 
garante o sucesso da obra, 
evitando problemas como pa-
redes rachadas, vigas que não 
sustentam o peso da casa, entre 
outros. Quando a informalidade 
opera é comum se deparar com 
essas indesejáveis situações. 
Muitas vezes, os pedreiros não 
são capazes de estimar, por 
exemplo, quanto peso extra 
uma varanda pode suportar ou 
se a retirada de determinada 
parede poderá comprometer a 
estrutura da edifi cação.

Isso signifi ca que, sem os 
devidos cuidados, uma simples 
reforma para transformar a 
varanda ou ampliar a cozinha 
da sua casa ou apartamento 
pode colocar em risco a sua 
família e demais moradores do 
condomínio. Vale ainda desta-
car a importância de uma boa 
orientação tanto na compra dos 
materiais quanto na hora de 
contratar a mão de obra. 

Levando em consideração 
o conhecimento de mercado 
e experiência profissional, 
o engenheiro orienta qual o 
material mais adequado para 
cada tipo de aplicação e avalia 
a capacidade de cada profi ssio-
nal envolvido.

(*) - É Engenheiro Civil e comanda, 
há 10 anos, a empresa SOS 

Casa – Reformas Inteligentes em 
Florianópolis.

Por que contratar um 
engenheiro para sua obra

Marco Galvão (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - Ofi cial 

CARTÓRIO de REGISTRO CIVILCARTÓRIO de REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUTEMBERG MATOS BARRETO, divorciado, funcionário público, 
nascido em 15/08/1976, natural de São José dos Campos - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Barreto de Jesus e de Maria Ezilda Matos de Jesus; A 
pretendente: RITA DE CASSIA FERREIRA BARNABÉ, divorciada, professora, nascida 
em 29/04/1971, natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Eronildes de Oliveira Barnabé e de Helena Ferreira Batista.

O pretendente: ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO, solteiro, laqueador de móveis, 
nascido em 03/08/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Antonio Vicente da Silva Filho e de Maria Marques Pereira; A pretendente: 
PATRICIA LIRA ESTRELA, solteira, cozinheira, nascida em 04/07/1974, natural de Belo 
Horizonte - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Lira Estrela e 
de Maria das Dores Lira Estrela.

O pretendente: EDGAR GOMES LUCIO, solteiro, coordenador de suprimentos, nascido 
em 06/03/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Manoel Lucio Neto e de Celia Gomes dos Santos; A pretendente: RÚBIA FER-
NANDA OLIVEIRA SILVA, solteira, publicitária, nascida em 01/10/1990, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cicero Souza da Silva e 
de Maria Zeli de Oliveira da Silva.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS CASTRO, solteiro, encanador, nascido em 
26/11/1984, natural de Teofi lândia - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Ribeiro de Castro e de Maria José Rodrigues dos Santos; A pretendente: MARIA 
JUCINEIDE VITAL, solteira, doméstica, nascida em 12/03/1982, natural de Uiraúna - PB, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Juvenal Victal do Nascimento e de 
Francisca Maria Vieira Vital Nascimento.

O pretendente: JOSÉ DO NASCIMENTO FREITAS, solteiro, vendedor, nascido em 
06/09/1978, natural de Fortuna - MA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Barbosa de Freitas e de Raimunda Alves do Nascimento Freitas; A pretendente: 
LUZIANE LIMA ARAUJO, solteira, operadora de loja, nascida em 13/10/1991, natural 
de Buriti Bravo - MA, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Francisco das 
Chagas Conceição Araujo e de Maria de Jesus Lima Araujo.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS FILHO, solteiro, motorista, nascido 
em 28/01/1985, natural de Jequié - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Ferreira dos Santos e de Edna Ferreira Cardoso; A pretendente: JAQUELINE 
ANTUNES DA SILVA, solteira, atendente, nascida em 20/07/1990, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Moacir José da Silva e de Luzia 
Antunes da Costa Silva.

O pretendente: JOSÉ CICERO DA SILVA, divorciado, servente de pedreiro, nascido em 
13/10/1963, natural de Lagoa dos Gatos - PE, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de José Pajeu da Silva e de Djanira Maria da Silva; A pretendente: MICHELE 
CRISTINA REIS DAS NEVES, solteira, do lar, nascida em 24/02/1988, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adão Deocleciano das 
Neves e de Marilisa Aparecida dos Reis.

O pretendente: JOSÉ PETRÚCIO LINS, viúvo, terceiro sargento da Marinha do Brasil, 
nascido em 09/08/1946, natural de Colônia Leopoldina - AL, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Quitéria Maria Lins; A pretendente: MARIA DE FÁTIMA GO-
MES DA SILVA, divorciada, do lar, nascida em 15/01/1954, natural de Porto Calvo - AL, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Gomes da Silva e de Maria 
Jose Conceição da Silva.

A pretendente: ALINE DOS SANTOS SOUZA, solteira, cabeleireira, nascida em 08/03/1986, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
João de Souza e de Luzinete dos Santos Souza; A pretendente: KARINA TOMAZ DE 
OLIVEIRA, solteira, assistente de relacionamento, nascida em 10/04/1988, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wanderlei Tomaz de 
Oliveira e de Telma Batista Neves Oliveira.

O pretendente: SAMUEL ENOS MARTINS DO NASCIMENTO, divorciado, motorista, 
nascido em 14/04/1980, natural de Teresina - PI, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Francisco Araújo do Nascimento e de Eugênia Maria Martins do Nascimento; A 
pretendente: FRANCINETE GOMES DA CUNHA, solteira, do lar, nascida em 10/01/1984, 
natural de Teresina - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Silvestre 
Viana da Cunha e de Maria Gomes da Silva.

O pretendente: JEFFERSON SOUSA MIRANDA, solteiro, administrador de loja, nascido 
em 07/05/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Germano Santos Miranda e de Edileuza Sousa Miranda; A pretendente: FABIA-
NA BATISTA MENDES, solteira, vendedora, nascida em 30/11/1995, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Aldecio Mendes e 
de Silvania Batista Oliveira Mendes.

O pretendente: FRANCISCO FARIAS DE SOUSA, solteiro, ajudante geral, nascido em 
05/03/1978, natural de Timon - MA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Manoel Pereira de Sousa e de Maria Cicera Farias de Sousa; A pretendente: ELIACY 
DA SILVA SOARES LEAL, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 17/02/1981, natural 
de São Francisco do Maranhão - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Rodrigues Soares e de Maria Dalva da Silva Soares.

O pretendente: UBIRAJARA LOPES DE MELO, solteiro, aposentado, nascido em 
19/01/1970, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Darci Lopes de Melo e de Maria Aparecida Lopes; A pretendente: HELENA 
PRADO SOARES, divorciada, do lar, nascida em 17/03/1962, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Soares e de Ortilia 
Prado Soares.

O pretendente: HELTON MUNIZ DA SILVA, solteiro, operador de máquina, nascido 
em 22/04/1992, natural de Itajuípe - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Railton Amorim da Silva e de Telma Teixeira Muniz; A pretendente: ANTO-
NIA ALVES SILVA, solteira, do lar, nascida em 26/11/1984, natural de Caetité - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Alves Soares e de Maria 
de Lourdes Silva.

O pretendente: ADMILSON BATISTA DO NASCIMENTO, divorciado, porteiro, nascido 
em 29/08/1967, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Ademar Baptista do Nascimento e de Mercedes Costa; A pretendente: MARIA 
SOCORRO DA SILVA, divorciada, do lar, nascida em 04/12/1963, natural de Atalaia - 
AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nelson Jacinto da Silva e de 
Quitéria Luiz da Silva.

O pretendente: EFRAIN SEVERINO DOS SANTOS, solteiro, porteiro, nascido em 
08/01/1989, natural de Limoeiro - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Etiene Maria dos Santos; A pretendente: REGINA PAULA DOS SANTOS, solteira, 
servidora pública, nascida em 02/01/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Felipe de Paula e de Jovina Maria dos Santos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA, solteiro, líder de equipe, nascido 
em 10/03/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Anizio da Silva e de Maria Creuza Silva Santos da Silva; A pretendente: MARIA 
DE LOURDES DE SANTANA, solteira, promotora de vendas, nascida em 08/02/1984, 
natural de Bom Jardim - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Francisco de Santana e de Maria Joaquina de Santana.

O pretendente: FRANCISCO EDSON PEREIRA CAVALCANTE, solteiro, autônomo, 
nascido em 12/07/1993, natural de Pau dos Ferros - RN, residente e domiciliado em 
Itaú - RN, fi lho de Edvaldo Cavalcante Moura e de Maria do Socorro Pereira Porfi rio; 
A pretendente: VANESSA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA, solteira, atendente de 
telemarketing, nascida em 08/11/1993, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de Divino Moreira de Souza e de Lucynete Alves 
de Oliveira Souza.

O pretendente: ANTONIO DOS SANTOS MARTINS, solteiro, ajudante geral, nascido 
em 28/03/1974, natural de Uruburetama - CE, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Manuel Chagas Martins e de Raimunda Moises dos Santos; A pretendente: 
MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 
30/01/1976, natural de Maceió - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Maria José Ferreira dos Santos.

O pretendente: EDVAN CAMILO BARBOSA, divorciado, pedreiro, nascido em 01/10/1976, 
natural de Imaculada - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Camilo Sobrinho e de Maria de Fatima Barbosa de Sousa; A pretendente: JOSIVÂNIA 
PEDRO DINIZ, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em 14/09/1991, natural de 
Imaculada - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis 
Pedro e de Maria Anunciada Diniz.

O pretendente: RAFAEL DE LIMA TAVARES, solteiro, designer gráfi co, nascido em 
22/03/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Sergio de Senna Tavares e de Delma Maria de Lima Tavares; A pretendente: MARI-
LICE VIANA SILVA, solteira, designer gráfi co, nascida em 03/03/1990, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio da Silva 
e de Glauciene Viana dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO DE SOUSA LIMA SILVA, solteiro, técnico eletricista, nascido 
em 04/05/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Heleno Severino da Silva e de Gilda de Sousa Lima Silva; A pretendente: DÉBO-
RA SUELI DOS SANTOS, solteira, professora, nascida em 25/01/1981, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Carlos dos Santos 
e de Fatima Sueli Fonseca.

O pretendente: HERMESON ALLAN BARROS CAVALCANTI, solteiro, ajudante geral, 
nascido em 22/02/1981, natural de São Joaquim do Monte - PE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Barros da Silva e de Maria das Graças Cavalcanti Silva; 
A pretendente: LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA, solteira, do lar, nascida em 10/11/1981, 
natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jurandi 
Goes de Oliveira e de Lucidalva Santos de Oliveira.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: SEBASTIÃO INACIO DE SOUZA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1994), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Rosinaldo Alves de Souza e de Dalvina Santos Souza. 
A pretendente: JOYCE DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Tadeu Carvalho dos Santos e de Regina Celia da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: MATEUS FELIX BEZERRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jundiaí - SP, data-nascimento: 26/08/1998, residente e domi-
ciliado em Paulínia - SP, fi lho de Jose Elivan Bezerra e de Herluzia Felix Bezerra. 
A pretendente: GEOVANA DO NASCIMENTO SILVA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/12/2000, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Rogerio da Silva e de Cerludina Silva 
do Nascimento. R$ 11,55

A pretendente: JULIANA GLEICE RODRIGUES, profi ssão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/12/1986, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Aparecida Rodrigues. A pretendente: JU-
LIANA MONTEIRO DOS SANTOS, profi ssão: produtora cultural, estado civil: solteira, 
naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 09/06/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Celso Antonio dos Santos e de Claudionete Monteiro. R$ 11,55

O pretendente: CLAYTON DE SOUZA OLIVEIRA, profi ssão: ajudante de corte, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/09/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Leci Afonso de Oliveira e de Eliane Alves 
de Souza Oliveira. A pretendente: VALDILENE MARIA DOS SANTOS, profi ssão: aten-
dente, estado civil: divorciada, naturalidade: Goiana - PE, data-nascimento: 13/11/1968, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Generino José dos Santos e de 
Valdete Maria da Conceição dos Santos. R$ 11,55

Conversão de União estável em Casamento

O convivente: FABRICE PAUL BODINAUD, profi ssão: advogado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/06/1984, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jean Albert Bodinaud e de Margherite Marie 
Bodinaud. A convivente: VIRGÍNIA PEREIRA FERREIRA, profi ssão: advogada, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: Foz do Iguaçu - PR, data-nascimento: 26/05/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cláudio Mércio Cunha Ferreira 
e de Lizéte Pereira Ferreira. Obs.: Faço saber que pretendem converter em casamen-
to sua união estável e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código 
Civil Brasileiro. R$ 11,55 

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

O principal suspeito, identificado 
como Akayed Ullah, está sob cus-
tódia e foi enviado a um hospital 

devido aos ferimentos.
“Foi uma tentativa de atentado terroris-

ta”, disse o prefeito Bill de Blasio, ressal-
tando que, “felizmente, o ato falhou”. O 
prefeito amenizou dizendo que a cidade de 
Nova York é “alvo” de terroristas por ser 
referência na promoção da liberdade e da 
democracia, mas garantiu que “o terroris-
mo não vai vencer”. O chefe da polícia de 
Nova York, James O’Neill, confi rmou que 
o principal suspeito da explosão é Akayed 
Ullah, de 27 anos. 

Ele teria acoplado um “explosivo im-
provisado de baixa tecnologia” ao corpo, 
mas a bomba detonou antes da hora pre-
vista, frustrando o ataque. “Aqui é Nova 
York e a realidade é que somos um alvo”, 
disse o governador do estado de Nova 
York, Andrew Cuomo. “Somos um alvo 
internacional. Devemos seguir adiante, 
todos juntos”, completou, pontuando que 
qualquer pessoa navega na internet pode 
aprender a como fabricar bombas e realizar 
ataques hoje em dia. 

As autoridades de Nova York descartatam 
novas ameaças na cidade, mas informaram 
que a segurança foi reforçada. Além disso, 
as linhas de metrô e de ônibus que estavam 
com os serviços interrompidos devido ao 
atentado voltaram a operar normalmente. 
Até o momento, o Corpo de Bombeiros 
confi rmou que quatro pessoas fi caram feri-
das no ataque. Uma delas é o próprio autor 

“Foi uma tentativa de atentado terrorista”, disse o prefeito Bill de Blasio.

Explosão em estação de NY foi 
tentativa de ataque terrorista

As autoridades de Nova York confi rmaram que a explosão ocorrida ontem (11), na estação rodoviária 
de Port Authority, foi uma “tentativa de atentado terrorista”, cometida por um homem de 27 anos que 
carregava uma bomba em seu corpo

A
FP

da explosão, que foi encaminhado a um 
hospital. Nenhum deles corre risco de vida.

A polícia foi acionada por volta das 7h20 
locais de ontem, após uma explosão ser 
ouvida na passarela subterrânea que liga 
duas linhas de metrô à Rua 42, próximo 
da Times Square, um dos maiores pontos 
turísticos de Nova York. Mas a polícia 
acredita que a bomba tenha explodido 
acidentalmente e que o objetivo do agressor 
fosse detoná-la em outra área da estação. 
A imprensa norte-americana publicou que 

Akayed Ullah vive no bairro do Brooklyn, 
mas é originário de Bangladesh. Ele seria 
residente dos Estados Unidos há sete anos. 

O terminal rodoviário de Port Authority 
fi ca bem no centro de Manhattan, perto da 
loja do famoso confeiteiro Buddy Valastro, 
a Carlos Bakery, da sede do jornal “The 
News York Times” e da Times Square. O 
Port Authority Bus Terminal é o maior 
terminal rodoviário do mundo. Ele entrou 
em funcionamento em 15 de dezembro de 
1950 (ANSA).

A difi culdade em digerir o açúcar 
existente no leite e seus derivados é 
uma realidade para muitas pessoas. 
A nutricionista responsável pelo Am-
bulatório de Nutrição do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vasconcelos, 
Kátia Terumi M. R. Ushiama, escla-
rece sobre o problema e alerta que 
o diagnóstico não deve ser sinônimo 
de desespero. Confi ra abaixo algumas 
dicas da nutricionista:
 • Não é preciso viver para sempre 

sem lactose - O tratamento inicial é 

a retirada total da lactose da dieta 
para reduzir o desconforto, como 
gases e inchaço abdominal. Mas, 
após liberação médica, é possível 
tentar a reintrodução de alguns 
derivados do leite, como queijos e 
iogurtes, de forma gradativa para 
observar a tolerância do paciente.

 • A quantidade de lactose muda 
conforme o alimento - Alguns 
derivados contêm menos lactose 
e podem ser tolerados, por isso 
é preciso reintroduzi-los aos 

poucos, para detectar o nível de 
intolerância de cada pessoa. Não 
é possível defi nir uma dosagem 
exata de ingestão diária, pois não 
se pode mensurar a quantidade 
de lactase, enzima que digere a 
lactose, que o indivíduo produz.

 • Produtos sem lactose não têm 
menos cálcio - A exclusão inicial 
de leite e seus derivados da ali-
mentação não está diretamente 
relacionada à defi ciência de cál-
cio na dieta. Esses produtos não 

apresentam diferença no teor do 
mineral em suas composições.

 • Substituir lácteos por leites 
vegetais merece atenção - Se 
o indivíduo optar por não 
consumir lácteos sem lactose, 
a substituição dos lácteos por 
leites vegetais, como soja e ar-
roz, pode ser feita, porém, nesse 
caso, é preciso incluir fontes 
vegetais que contenham cálcio, 
como folhas verde-escuras, 
sementes e oleaginosas - cas-

tanhas e nozes, por exemplo. 
 • Evitar é a melhor saída - Mesmo 

que de forma não tão aparente, 
alguns alimentos possuem grande 
quantidade de lactose em sua 
produção e devem ser evitados. 
Nesta lista estão pudins, fl ans, 
sorvetes cremosos, chocolates ao 
leite, manteiga, preparações com 
creme de leite, molho branco e 
gratinados.

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

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

T : 3106-4171

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Página 10 São Paulo, terça-feira, 12 de dezembro de 2017

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: ROBERTO WAGNER DA SILVA AQUINO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, motociclista, nascido em Fortaleza - CE, aos 23/02/1970, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Francisco de Aquino e de Maria de Lourdes 
Gregorio Rodrigues; A pretendente: ROSELINA CALDEIRA DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Padre Paraíso - MG, aos 26/04/1974, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Zelina Caldeira de Souza.

O pretendente: NILSON MARTINS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Distrito Alegria, Município Simonésia - MG, aos 08/07/1967, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Anjo Martins e de 
Paulina Raimunda da Silva; A pretendente: SANDRA FERREIRA LEITE, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 17/12/1976, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira Leite e de Iraci Maria da Silva.

O pretendente: ALVARO MARCOS ALMEIDA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, motorista, nascido em Palmeiras - BA, aos 26/03/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Almeida dos Santos e de Maria Almeida 
Paz; A pretendente: MARILUCE RODRIGUES GONÇALVES VIEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, educadora, nascida em São Paulo - SP, aos 17/12/1981, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Rodrigues Vieira e de Maria das 
Graças Gonçalves Vieira.

O pretendente: GUSTAVO DA SILVA JACINTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, ven-
dedor, nascido em São Paulo - SP, aos 05/05/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jeferson Ricardo Jacinto e de Sara da Silva; A pretendente: 
TAMIRES ASSIS ALVES, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 29/07/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Rodnei Aparecido Alves e de Sheila Assis da Paz.

O pretendente: STEVAN KLAIVERT NASCIMENTO FAGUNDES, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 08/11/1999, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Lopes Fagundes e de 
Elisangela Nascimento Fagundes; A pretendente: ÁQUILA MARIANA RODRIGUES 
SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 
05/01/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Silva 
e de Leila Rodrigues Silva.

O pretendente: BRUNO DIAS GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, mecâ-
nico, nascido em São Paulo - SP, aos 14/11/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Gonçalves Filho e de Maria dos Anjos Gonçalves; A 
pretendente: SANDRA REGINA FERNANDES, nacionalidade brasileira, divorciada, 
cabeleireira, nascida em Mantena - MG, aos 15/04/1978, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Oriene Jose Fernandes e de Irany Lopes Fernandes.

O pretendente: NILTON ALVES DE AGUIAR JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de eventos, nascido em Santos - SP, aos 13/01/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Alves de Aguiar e de Julia Pedro da Gloria Aguiar; 
A pretendente: MARIA JOSÉ SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
berçarista, nascida em Serrolândia - BA, aos 15/01/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Armelina Santos da Silva.

O pretendente: FABIO SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, cobrador de 
transportes coletivos, nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Mendes dos Santos e de Helena Alves de 
Souza; A pretendente: CAMILA DA SILVA MONTE, nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 08/06/1994, residente e domiciliada e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto do Monte e de Renilde Sobral da Silva.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ope-
rador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Augusto da Silva e de Rosalia Pereira 
da Silva; A pretendente: TATIANA APARECIDA CYPRIANO, nacionalidade brasileira, 
solteira, coordenadora de operações, nascida em São Paulo - SP, aos 04/11/1978, re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Odair Tadeu Cypriano e de 
Vera Alice da Silva Cypriano.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO GOMES DA COSTA, nacionalidade brasi-
leiro, divorciado, comerciante, nascido em Amontada - CE, aos 27/09/1968, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gomes da Costa e de Maria 
Marques de Sousa; A pretendente: ROSINEIDE PEREIRA DE AZEVEDO, naciona-
lidade brasileira, divorciada, comerciante, nascida em Paudalho - PE, aos 26/10/1969, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Alves de Azevedo 
e de Maria do Socorro Pereira.

O pretendente: LUCIVANDO LIMA ALVES, nacionalidade brasileiro, divorciado, auxiliar 
de manunteção, nascido em Ipirá - BA, aos 15/03/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joselito Fraga Alves e de Josenilda Cerqueira Lima; A 
pretendente: MIRIAN DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, 
nascida em Ponto Novo - BA, aos 30/05/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edmundo Francisco dos Santos e de Ivonete Maria dos Santos.

O pretendente: ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em Nazaré do Piauí - PI, aos 18/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimunda Marinalva de Araujo; A pretendente: DJENIFER FER-
NANDES PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Iguatemi - MS, 
aos 17/01/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo 
Justino Pereira e de Claudilene Fernandes.

O pretendente: CARLOS ROBERTO MARTINS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
radialista, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 19/12/1970, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Helena Martins; A pretendente: SIMONE 
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em São 
Paulo - SP, aos 05/06/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Thereza dos Santos.

O pretendente: BERTRAND JOSEPH, nacionalidade haitiano, solteiro, agente de cargas, 
nascido em Haiti, aos 13/09/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Ilertant Joseph e de Serana Deravil; A pretendente: MARIE DANIELLA LOUIS, 
nacionalidade haitiana, solteira, secretária, nascida em Haiti, aos 23/05/1987, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Louis e de Murat Marie Gladys.

O pretendente: JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES LIMA, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, garçom, nascido em Ibiapina - CE, aos 25/12/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis Correia Lima e de Maria do Socorro 
Rodrigues Lima; A pretendente: MARIA LUANA DE LIMA MEDEIROS, nacionalidade 
brasileira, solteira, garçonete, nascida em São Benedito - CE, aos 13/01/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João de Medeiros e de Maria Célia 
de Lima Medeiros.

O pretendente: WILLIAM SANTOS NUNES, nacionalidade brasileiro, solteiro, auditor 
de qualidade, nascido em São Paulo - SP, aos 12/11/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edimilson José Nunes e de Ivoneide dos San-
tos; A pretendente: EVELYN CASTRO DA SILVA CAVALCANTE, nacionalidade 
brasileira, solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 07/09/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudionor da Silva Cavalcante 
e de Sonia Castro.

O pretendente: WALCYR TAVARES DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
empresário, nascido em Nova Olimpia - PR, aos 09/06/1972, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Tavares de Souza e de Anizia da Silva Souza; 
A pretendente: ALESSANDRA KELLY MEUCI, nacionalidade brasileira, divorciada, 
compradora, nascida em São Paulo - SP, aos 19/12/1974, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Benedito Meuci e de Lieda Santos Meuci.

O pretendente: EDERSON ALEXANDRE DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de cozinha, nascido em Mirante do Paranapanema - SP, aos 06/08/1980, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Soares da Silva e 
de Terezinha Alexandre da Silva; A pretendente: GABRIELA CONCEIÇÃO RAMOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 21/07/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourival Ramos de Jesus 
e de Ana Maria Francisca Conceição de Jesus.

O pretendente: JANNES SANTOS NETO, nacionalidade brasileiro, divorciado, moto-
rista, nascido em São Paulo - SP, aos 19/06/1975, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Mauro dos Santos e de Antonia Celestino da Silva; A 
pretendente: LETICIA FELIX DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 09/04/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Sebastião dos Santos e de Vera Lucia Felix.

O pretendente: RODRIGO SANTOS COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
de celular, nascido em Ribeira do Pombal - BA, aos 20/03/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Osvaldo Dantas Costa e de Maria Margarida 
Santos Costa; A pretendente: MYCAELLY NEVES BARRETO, nacionalidade brasileirira, 
solteira, assistente administrativo, nascida em Mossoró - RN, aos 05/11/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eugenio Cezar Barreto e de Carmem 
Clícia Rocha Neves.

O pretendente: DANILO DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em Jussari - BA, aos 09/01/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pascoal de Jesus Alves e de Izabel Cristina 
Alves dos Santos; A pretendente: GILVANETE DE OLIVEIRA SANTANA, nacionali-
dade brasileira, solteira, babá, nascida em Itaberaba - BA, aos 20/12/1985, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Benedito de Santana e de 
Zenalia Alves de Oliveira.

O pretendente: CRISTIAN PORTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, cabeleireiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 29/12/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco Benedito Porto e de Maria Augusta Porto; A pretendente: KATIA FELIX 
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em 
São Paulo - SP, aos 21/09/1988, residente e domiciliada na Vila Fachini, São Paulo - SP, 
fi lha de Severino Ferreira dos Santos e de Maria de Fatima Felix Vieira dos Santos.

O pretendente: LARIOMIR VIEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
supervisor de caixa, nascido em Paripiranga - BA, aos 10/08/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Vieira dos Santos e de Lindicelma Maria da 
Cruz Santos; A pretendente: GRASIELA SANTANA CASTRO, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Alecrim - AL, aos 14/02/1983, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo Castro e de Raimundo Santana Castro.

O pretendente: ADERALDO COUTO JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 24/12/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aderaldo Couto e de Helena Ribeiro Couto; A pretendente: 
JENNIFER YANCA DE OLIVEIRA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 11/10/1995, residente e domiciliada 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Gonçalves e de Patricia 
Aparecida Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: FILIPPO PAPA NETO, nacionalidade brasileiro, solteiro, mecânico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/03/1959, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Agato Papa e de Zelinda Papa; A pretendente: ODETE ISABEL 
COLETTE, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
31/05/1963, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Colette 
e de Raimunda de Medeiros Colette.

O pretendente: TIAGO SALVADOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico eletrôni-
co, nascido em Catanduva - SP, aos 27/12/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Oscar Salvador e de Maria Helena Pereira Salvador; 
A pretendente: VANESSA LOUVERBECK FERNANDES, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Miami, Estado da Florida, Estados Unidos da América, aos 
12/12/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos de 
Oliveira Fernandes e de Rose Birck Louverbeck.

O pretendente: ALAN RODRIGUES AZEVEDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 24/07/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos dos Santos e de Creusa 
Rodrigues de Azevedo; A pretendente: ALINE ANDRADE DE SANTANA, nacionalidade 
brasileira, solteira, manicure, nascida em Diadema - SP, aos 16/02/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Merces de Santana e de 
Andrea Moraes de Andrade.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE PRADO EVANGELISTA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, analista de sistemas, nascido em São Roque - SP, aos 11/02/1997, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Messias Alves Evangelista e de Lucia 
Prado dos Santos Evangelista; A pretendente: DEBORA DO MONTE RODRIGUES, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 17/08/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Catarino Rodrigues 
e de Ilda Alves do Monte.

O pretendente: HENRIQUE VERONA VICTORIANO DE OLIVEIRA, nacionali-
dade brasileiro, solteiro, técnico de informática, nascido em São Paulo - SP, aos 
12/03/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Nelson 
Victoriano de Oliveira e de Rosemary Aparecida Verona de Oliveira; A pretenden-
te: CECÍLIA PEREIRA SANTOS FONSECA, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 21/04/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Nelson Santos Fonseca e de Gislene 
Pereira Sobrinho.

O pretendente: JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vigilante, nascido em Propriá - SE, aos 01/08/1976, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Maria Bernadete 
Santos; A pretendente: MARIA ROSIANE MENEZES, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Aracaju - SE, aos 12/04/1980, residente e domiciliada 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Givaldo Gomes Menezes e de 
Maria Irene Santos.

O pretendente: MARCOS MONTEIRO MARTINS, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 22/03/1967, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de João José Martins Vicente 
e de Dulcinete Monteiro Martins. A pretendente: CLAUDIA MADUREIRA SILVA, 
profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: em Paramirim, BA, data-
nascimento: 06/09/1990, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo Madureira Silva e de Eurides Rodrigues Silva.

O pretendente: VINICIUS RECIO LEITE, profi ssão: cordenador administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 13/04/1995, 
residente e domiciliado no Parque Sevilha, São Paulo, SP, fi lho de Paulo da Silva Leite e 
de Paula Renata Recio. A pretendente: BRÍGIDA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: analista 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 06/05/1995, residente e domiciliada no Jardim Dona Sinhá, São Paulo, SP, 
fi lha de Adalberto Pereira da Silva e de Edna Regina dos Santos da Silva.

O pretendente: ANDERSON CAVALCANTE LIMA, profi ssão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1983, residente e 
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Eloi Souza Lima e de 
Maria de Lourdes da Silva Cavalcante. A pretendente: BRUNA GABRIELA DA GAMA 
LEITE, profi ssão: gestora de departamento pessoa, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/10/1988, residente e domiciliada no Jardim 
Independência, São Paulo, SP, fi lha de Dgmário dos Santos Leite e de Ângela Maria 
Tenório da Gama Leite.

O pretendente: THIAGO AUGUSTO DA SILVA, profi ssão: analista de controle de qualid, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
03/11/1984, residente e domiciliado no Jardim Panorama, São Paulo, SP, fi lho de Roberto 
Marques da Silva e de Vera Lucia Felismino da Silva. A pretendente: TATIANE BELTRAN, 
profi ssão: assistente de contas a pagar, estado civil: solteira, naturalidade: em Mooca, São 
Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1986, residente e domiciliada no Jardim Panorama, 
São Paulo, SP, fi lha de Admir Beltran e de Maria Teresa Cusciaro Beltran.

O pretendente: LINCOLN SANTOS LOPES, profi ssão: consultor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 11/03/1989, residente e 
domiciliado na Chácara Belenzinho, São Paulo, SP, fi lho de David Silvestre Lopes e 
de Gildeci Maria Lopes. A pretendente: CÍNTHIA CAROLINE FALCÃO ALBANO, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano 
do Sul, SP, data-nascimento: 19/02/1995, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, 
São Paulo, SP, fi lha de Douglas Flavio Albano e de Andreia Falcão Gamarra.

O pretendente: EDIVANDO CRUZ NOGUEIRA, profi ssão: açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Iaçu, BA, data-nascimento: 15/04/1990, residente e 
domiciliado na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lho de Judival Borgens Nogueira e de Maria 
dos Anjos Santos Cruz Nogueira. A pretendente: CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Camocim, CE, 
data-nascimento: 02/08/1990, residente e domiciliada na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Hermogenes de Carvalho e de Terezinha Silvestre dos Santos Carvalho.

O pretendente: DANIEL RIOS, profi ssão: funcionário público, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 01/06/1982, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Rios e de Angela 
Maria Cancro Rios. A pretendente: TAINÁ FOLTRAM NUNES, profi ssão:, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Sorocaba, SP, data-nascimento: 11/08/1997, residente e 
domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Edson Ferreira Nunes e de Neusa 
de Oliveira Foltram Nunes.

O pretendente: DIEGO CARDOSO STELZER, profi ssão: operador de monitoramento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
12/08/1989, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Paulo 
Cesar Stelzer e de Eliane Aparecida Cardoso Stelzer. A pretendente: VERA LÚCIA 
FERNANDES PEREIRA, profi ssão: arte fi nalista, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 27/05/1992, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Izaias Pereira e de Consuelo Maria Fernandes Pereira.

O pretendente: ANDRÉ IAN SANTOS FORNAGIERI, profi ssão: corretor de imóveis, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
11/03/1991, residente e domiciliado no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lho de Ivon 
Aparecido Fornagieri e de Maria Josete Santos Fornagieri. A pretendente: KEILA LUIZA 
DA SILVA SÁ, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Bela Vista, SP, data-nascimento: 23/05/1991, residente e domiciliada na Vila Ema, São 
Paulo, SP, fi lha de Elias Luiz de Sá e de Cleonice Alves da Silva de Sá.

O pretendente: MARCOS CORREA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de estoque, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim América, SP, data-nascimento: 
31/12/1992, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Marcos 
Antonio dos Santos e de Maristela Correa Saldanha dos Santos. A pretendente: 
THAUANE BARBOSA DA SILVA, profi ssão: operadora de factoring junior, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Barra do Mendes, BA, data-nascimento: 24/04/1994, 
residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de João José Barbosa de 
Sousa e de Maria de Oliveira Silva Sousa.

O pretendente: THIAGO DA SILVA JUDICI, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 19/10/1988, residente 
e domiciliado na Vila Nova Utinga, São Paulo, SP, fi lho de Sinésio Judici e de Maria 
do Carmo da Silva Judici. A pretendente: DANIELA SANTANA FERREIRA, profi ssão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-
nascimento: 24/08/1988, residente e domiciliada na Vila Nova Utinga, São Paulo, SP, 
fi lha de Fernando Cesar Ferreira e de Sueli Aparecida Santana Ferreira.

O pretendente: HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de roteirização, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/08/1997, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Edinaldo Apolinario dos Santos e 
de Elisangela de Araujo Santana. A pretendente: MARIA EDUARDA MESSIAS DO 
CARMO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Campo Alegre, AL, 
data-nascimento: 04/11/1997, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Messias do Carmo e de Maria do Carmo da Conceição.

A pretendente: HOSANA SANT'ANA BASTOS, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São João do Meriti, RJ, data-nascimento: 15/09/1972, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Afonso Bastos e de 
Ivanilde Sant'ana Bastos. A pretendente: DANIELA CORRÊA GARCIA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-
nascimento: 17/03/1985, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio José Peccicacco Garcia e de Daisy Corrêa Peccicacco Garcia.

O pretendente: ROBERTO BEZERRA DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 23/05/1963, residente e 
domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de João Bezerra da Silva e de Abilia de 
Siqueira Silva. A pretendente: MARTA DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 06/08/1969, 
residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim 
Manoel da Silva e de Alaide de Souza Silva.

O pretendente: WAGNER FIORAVANTE PAULINI, profi ssão: almoxarife, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1988, residente e 
domiciliado no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, fi lho de Waldir Antonio Paulini e de 
Rosana Aparecida Fioravante Paulini. A pretendente: MAYARA ZAMBOTI FERREIRA, 
profi ssão: designer gráfi co, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, data-nascimento: 20/02/1992, residente e domiciliada no Parque da 
Mooca, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Ferreira e de Gislene Zamboti Ferreira.

O pretendente: JHONNY ALBINO NOTÁRIO AVALOS, profi ssão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Assunção, Paraguai, data-nascimento: 16/02/1961, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Leongino Notario Areco 
e de Eleuteria Avalos de Notário. A pretendente: MARLI NEREIDE HONORATO, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Uraí, PR, data-nascimento: 
20/05/1957, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de José Honorato 
e de Ana Modesto Honorato.

O pretendente: ROBSON FERREIRA, profi ssão: estoquista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 20/06/1972, residente 
e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Ferreira e de 
Angela Castilho Ferreira. A pretendente: ADRIANA APARECIDA LOUZADA, profi ssão: 
balconista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 20/02/1975, residente e domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, 
fi lha de Joel Soares Louzada e de Sueli Aparecida de Godoy Louzada.

O pretendente: RODRIGO MORENO GOMES, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 06/08/1986, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Rogério Moreno Gomes e de 
Eliana Chagas Moreno Gomes. A pretendente: BRUNA CAPPELLANO CASACCHI, 
profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, 
data-nascimento: 20/05/1991, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Alberto Casacchi e de Elaine Cristina Cappellano Casacchi.

O pretendente: MANOEL VALDEMIR DA SILVA JUNIOR, profi ssão: cozinheiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 14/03/1975, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Valdemir da Silva e 
de Astrolina de Azevedo Freitas. A pretendente: AMANDA CARNEIRO ARAUJO, 
profi ssão: técnica de nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/02/1980, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Costa Araujo e de Darcy Braga Carneiro Araujo.

O pretendente: CID SABELLI, profi ssão: servidor público, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1968, residente e domiciliado 
na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Armando Sabelli e de Edite Olimpia 
Sabelli. A pretendente: KAREN FRANCYS VASCO, profi ssão: assistente de comércio 
exterio, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 
12/10/1982, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto Vasco e de Nilza Mori Vasco.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FABRICIO RAMOS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em Itapeva, SP, no dia (15/04/1980), residente e domiciliado em Caieiras, SP, 
fi lho de Lineu Francisco Ramos Rodrigues e de Cirinei Prestes. A pretendente: KEILA 
MARIA CYPRIANO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (23/06/1983), residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de Airton Guilherme 
Cypriano e de Maria Cecilia da Rosa Cypriano.

O pretendente: ABERVAN DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão agente de conser-
vação, nascido em São João do Piauí, PI, no dia (12/03/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos da Silva e de Ana Justalina Neta. 
A pretendente: JAQUELINE BARRETO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida nesta Capital, Guaianases, SP, no dia (03/04/1999), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmael Pereira de Oliveira e 
de Maria Zelia Barreto da Silva.

O pretendente: EDNEI COUTO SANCHES, estado civil divorciado, profi ssão decorador 
de festas, nascido em Santo André, SP, no dia (04/08/1969), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldemar Sanches Haro e de Alzira do Couto Sanches. A 
pretendente: MARIA ELIZABETH SILVERIO, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (06/05/1976), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oraci Sebastião Silverio e de Helena Costa Silveiro.

O pretendente: JACKSON MARCEL CRUZ DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão dese-
nhista mecânico, nascido em Diadema, SP, no dia (14/09/1990), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Souza e de Rosangela Aparecida Cruz de Souza. 
A pretendente: FLÁVIA ALVES SILVA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Itapecuru Mirim, MA, no dia (30/05/1983), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flávio Silva Rocha e de Maria Luiza Alves de Sousa.

O pretendente: SIDNEY SOUZA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em Osasco, SP, no dia (18/03/1997), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marcos dos Santos Araujo e de Fernanda Aparecida de 
Souza. A pretendente: ESTEFANE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida nesta Capital, SP, no dia (23/12/1998), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademilson de Jesus Silva e de Lindaura dos Santos Silva.

O pretendente: VALDENER CARMO TEODORIO, estado civil solteiro, profi ssão 
prensista, nascido em Piritiba, BA, no dia (21/12/1970), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião Alves Teodorio e de Marisdete Carmo Teodorio. 
A pretendente: MARIA RODRIGUES SANTOS HORTA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de costura, nascida em São Luiz do Quitunde, AL, no dia (21/01/1964), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Rodrigues da Horta e de 
Augustinha Bem dos Santos Horta.

O pretendente: ALAN SILVESTRINI, estado civil divorciado, profi ssão Técnico em Informá-
tica, nascido em Diadema, SP, no dia (04/09/1984), residente e domiciliado este Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Orestes Silvestrini e de Clarita Medeiros Silvestrini. A pretendente: 
JÉSSICA NATALINA RODRIGUES DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida em Diadema, SP, no dia (20/01/1991), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ueter João dos Reis e de Maria Ivone Rodrigues dos Reis.

O pretendente: DANIEL CANDIDO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (15/06/1996), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Pedro dos Santos e de Josefa Candido Santos Silva. 
A pretendente: ALINE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Maceió, AL, no dia (12/05/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Eraldo Barbosa da Silva e de Ruth Maria André.

O pretendente: DIEGO MACEDO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão designer, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (20/11/1989), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Waldir Vieira e de Silvia Regina Medeiros Macedo Vieira. A pretendente: 
PRISCILA RODRIGUES SALES, estado civil divorciada, profi ssão fi scal de obras, nascida 
nesta Capital, Perdizes, SP, no dia (05/09/1986), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rubem Sales e de Lourdes Rodrigues Sales.

O pretendente: ROBSON AGUINALDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em Jaboatão, PE, no dia (29/03/1982), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo Antonio da Silva e de Maria 
José da Silva. A pretendente: ROSANGELA DOS SANTOS DAMASCENO, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de cobranças, nascida nesta Capital, SP, no dia (23/02/1988), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ilmar Ribeiro Damasceno 
e de Maria do Carmo Bonifácio dos Santos Damasceno.

O pretendente: IGOR VIEIRA CALDAS, estado civil solteiro, profi ssão tapeceiro, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (08/06/1996), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Sebastião Gonçalves Caldas e de Elyzmerry Adryana Vieira. A pretendente: ANA 
KAROLINNE SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Osasco, SP, no dia (22/01/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcelo do Nascimento e de Geilma Maria dos Santos do Nascimento.

O pretendente: MARCO AURELIO MONDEVAIM, estado civil divorciado, profi ssão 
policial militar, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/03/1971), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Floripes Mondevaim e de Apparecida da Cruz 
Mondevaim. A pretendente: EDINETE MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, profi s-
são inspetora de alunos, nascida em Serra Branca, PB, no dia (03/02/1981), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Francisco de Amorim e de 
Terezinha Maria de Souza.

O pretendente: LUIZ ALVORO PUSSI, estado civil solteiro, profi ssão caixa noturno, nas-
cido em Pitangueiras, PR, no dia (27/07/1963), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Pussi e de Nair Brunelli Pussi. A pretendente: SILVANDIRA 
REIS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santaluz, BA, 
no dia (01/01/1970), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Moreira dos Santos e de Luiza Reis dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (08/04/1996), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Petronio Barbosa da Silva e de Heidy da Silva. A pretendente: TAYANE DE 
OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (20/02/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Expedito Bernardo dos Santos Filho e de Angelica Oliveira Costa.

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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