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“No Brasil de hoje, 
os cidadãos têm 
medo do futuro. 
Os políticos têm 
medo do passado”.
Chico Anysio (1931/2012)
Ator brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1,22% Pontos: 
72.914,33 Máxima de +1,09% 
: 74.622 pontos Mínima de 
-1,69% : 72.569 pontos Vo-
lume: 12,52 bilhões Variação 
em 2017: 21,07% Variação no 
mês: 1,31% Dow Jones: +0,45% 
(18h25) Pontos: 24.614,51 
Nasdaq: +0,48% (18h25) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3223 Venda: R$ 3,3228 
Variação: -0,1% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,39 Venda: R$ 3,49 
Variação: -0,57% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3030 Venda: R$ 
3,3036 Variação: -0,34% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3030 
Venda: R$ 3,4570 Variação: 
-0,46% - 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$ 1.248,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,55% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: +1,14%.

Cotação: R$ 3,3200 Variação: 
+0,23% - Euro (18h25) Compra: 
US$ 1,1819 Venda: US$ 1,182 
Variação: +0,71% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9160 Venda: R$ 
3,9180 Variação: +0,38% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8430 Ven-
da: R$ 4,0500 Variação: -0,07%.

tos: 6.895,47 Ibovespa Futuro: 
-1,16% Pontos: 73.390 Máxi-
ma (pontos): 75.005 Mínima 
(pontos): 73.320. Global 40 
Cotação: 914,145 centavos de 
dólar Variação: -0,4%.

O presidente Michel Te-
mer fez um apelo on-
tem (13) aos prefeitos 

para que ajudem no convenci-
mento da sociedade e dos par-
lamentares sobre a aprovação 
da reforma da Previdência. 
Em cerimônia no Palácio do 
Planalto, Temer destacou que 
ainda há muita desinformação 
sobre a proposta e os parla-
mentares “precisam saber que 
têm o apoio da população e dos 
prefeitos”.

O presidente ressaltou que 
os deputados e senadores cos-
tumam ser muito próximos 
dos prefeitos, que demandam 
acesso às emendas e benefí-

Michel Temer faz apelo a 
prefeitos para que apoiem 
a reforma da Previdência

cios por meio da atuação dos 
parlamentares. E alertou que 
a reforma pode beneficiar 
muito mais aos municípios que 
precisam aumentar a economia 
em seus orçamentos. Temer 
alertou que se a reforma não 
for aprovada agora, terá que 
ser feita de forma mais radical 
no futuro, para evitar corte nos 
vencimentos de aposentados, 
como ocorreu em alguns países 
da Europa.

“Nós estamos fazendo uma 
reforma agora que evita um de-
sastre ali na frente. (….) Agora 
estamos tomando [a cautela] 
de fazer um reforma mediana, 
razoável, para que isso não 

venha acontecer em brevíssimo 
tempo. Se não fi zermos agora 
daqui a dois ou três anos, vai ter 
que fazê-la de uma forma mais 
radicalizada”, alertou.

Temer recebeu no Palácio 
do Planalto representantes da 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), Associa-
ções e Federações Estaduais e 
prefeitos para tratar da reforma 
da Previdência. Os gestores 
levaram também ao presidente 
demandas consideradas prio-
ritárias para os municípios, 
problemas relacionados aos 
programas federais executados 
pelas prefeituras e liberação de 
apoio fi nanceiro.

O presidente Michel Temer, os ministros Henrique Meirelles e Eliseu Padilha, e o presidente da 

CNM, Paulo Ziulkoski, durante reunião com dirigentes da CNM e prefeitos de todo o país.

Jerusalém capital palestina
Países islâmicos reunidos ontem 

(13) em Istambul fizeram um 
apelo para que Jerusalém leste 
seja declarada a capital do Estado 
palestino. Os membros da Orga-
nização da Cooperação Islâmica 
(OCI) condenaram a decisão do 
presidente Donald Trump, de 
reconhecer a cidade de Jerusalém 
como capital de Israel. A OCI reúne 
57 nações, todas com expressiva 
população islâmica, no Oriente 
Médio, África, Ásia e Europa.

A produtividade do traba-
lhador da indústria brasileira 
aumentou 1,2% no terceiro 
trimestre, em relação ao perío-
do imediatamente anterior. Foi 
o sexto trimestre consecutivo 
de aumento da produtividade, 
informa o estudo divulgado 
ontem (13), pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
Entre o segundo trimestre de 
2016 e o terceiro trimestre 
deste ano, a produtividade no 
trabalho da indústria acumula 
uma alta de 8,1%. 

“A recuperação do indicador 
desde meados de 2016 resulta 
do esforço das empresas para 
aumentar a efi ciência e reduzir 
os custos, como resposta à crise 
econômica”, avalia o estudo.  
A publicação lembra que, em 
2016, o principal objetivo dos 
investimentos da indústria foi 
a melhoria dos processos pro-
dutivos. Conforme pesquisa da 
CNI, 38% das empresas inves-
tiram em melhoria do processo 
produtivo no ano passado.

Segundo o gerente-executivo 
de Pesquisas da CNI, Renato 
da Fonseca, ações como o 
aumento da qualidade da ges-

Esforço das empresas para aumentar a efi ciência e reduzir os 

custos, como resposta à crise econômica”.

A produção de carne de 
frango no país deve chegar a 
13,056 milhões de toneladas em 
2017, 1,2% a mais do que no ano 
anterior. As exportações devem 
caminhar no sentido contrário, 
com queda de 1,48%, com 4,319 
milhões de toneladas, ante as 
4,384 milhões de toneladas 
exportadas em 2016. De janeiro 
a novembro, as exportações 
atingiram US$ 6,62 bilhões, 
6,9% a mais do que no mesmo 
período do ano passado. Os 
dados foram divulgados ontem 
(13) pela Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA).

No caso da carne suína, a 
produção deve passar de 3,731 
milhões de toneladas em 2016 
para 3,759 em 2017, o que 
corresponde a um crescimento 
de 0,7%. As exportações devem 
registrar retração de 5,4% ao 
passar de 732 mil toneladas 
para 683 mil toneladas.

Os dados mostram ainda que 
a produção de ovos deve totali-
zar 39,923 bilhões de unidades 
em 2017, 1,89% a mais do que 
em 2016. 

De acordo com o presidente 
da ABPA, Francisco Turra, 

O consumo interno per capita 

de frango foi de 42 quilos/ano.

São Paulo - Declarações do 
pré-candidato Ciro Gomes 
(PDT) sobre o julgamento do 
ex-presidente Lula pelo Tri-
bunal Regional Federal da 4a 
Região, marcado para o dia 24 
de janeiro, irritaram a cúpula 
petista. Em vídeo divulgado na 
terça-feira (12), pelas redes so-
ciais, Ciro disse que, apesar da 
presunção de inocência a qual 
Lula tem direito, “não se pode 
inverter as coisas” e “Justiça 
boa é Justiça rápida”.

O tesoureiro nacional do 
PT, Emídio de Souza rebateu 
a declaração. “Justiça boa não 
é a rápida nem a lenta . É a 
justa. A que não queima etapas. 
A que se guia pela regra não 
por quem é o réu. Ciro é tão 
apressado quanto a própria 
Justiça”, afi rmou. Setores do 
PT cogitavam a possibilidade 
de apoio a Ciro caso Lula seja 
impedido de concorrer na reta 
fi nal da eleição de 2018. Depois 
da decisão do TRF-4 e da de-
claração de Ciro, a hipótese fi ca 
ainda mais improvável.

A fi xação do prazo para jul-
gamento de Lula também tem 
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Pré-candidato pedetista,

Ciro Gomes.
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oSão Paulo - O governo federal 

não deve colocar a reforma da 
Previdência para votação se 
não tiver os votos necessários 
para aprovação da pauta, avalia 
o ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira. “A estratégia 
de ‘tudo ou nada’ não é boa em 
qualquer situação”, declarou a 
jornalistas, após participar do 
“Fórum Estadão - Infraestru-
tura: Investimentos e Geração 
de Empregos”, realizado ontem 
(13), na capital paulista.

O governo, explicou o ministro, 
está fazendo esforços para votar 
a proposta “o quanto antes”. 
Dyogo reconhece que a pauta 
só deve ir ao Plenário quando 
o número estiver garantido. 
“Temos de por a Previdência 
em votação no momento em que 
avaliarmos viável a aprovação”. 
A sustentabilidade do ritmo de 
crescimento do PIB em 2017, 
assim como a perspectiva de 
aceleração da atividade econô-
mica nos próximos anos, está 
diretamente condicionada à 
aprovação da reforma da Previ-
dência, declarou Dyogo.

“O cenário econômico de 
crescimento está baseado na 

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

Porte de arma 
a agentes de 
trânsito

Brasília - O Congresso Na-
cional manteve veto total do 
presidente Temer, ontem (13), 
ao projeto que concedia porte 
de arma aos agentes de trân-
sito. Por 172 votos a 152, os 
deputados mantiveram o veto 
- para ser derrubado, seriam 
necessários ao menos 257 votos 
contrários. Por causa disso, 
os senadores não precisaram 
deliberar sobre o tema.

Temer vetou a proposta 
por “contrariedade ao inte-
resse público”. O Ministério 
da Justiça recomendou que 
o porte de arma não deveria 
ser liberado para a categoria 
porque os agentes de trânsito 
não exercem atividade de segu-
rança pública. “No caso de risco 
específi co, há possibilidade de 
se requisitar a força policial 
para auxílio em seu trabalho”, 
avaliou o ministério (AE).
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Mais tarde, o líder do gover-
no no Senado, Romero Jucá, 
afi rmou que os chefes das duas 
casas do Congresso chegaram a 

um acordo para votar a reforma 
da Previdência apenas em feve-
reiro de 2018. Segundo nota da 
assessoria de Jucá, os presiden-

tes da Câmara, Rodrigo Maia, 
e do Senado, Eunício Oliveira, 
concordaram em deixar o tema 
para o ano que vem (ABr).

Produtividade brasileira aumenta, mas é 
inferior à dos concorrentes internacionais

tão empresarial, a redução da 
burocracia e a modernização 
da infraestrutura também 
são imprescindíveis para a 
recuperação da produtividade 
brasileira. 

Entre o segundo trimestre de 
2016 e o terceiro trimestre de 
2017, a expansão da produtivi-
dade é resultado do aumento de 
2,8% no volume produzido e da 
redução de 4,9% nas horas tra-
balhadas na produção, informa a 

CNI. O estudo mostra ainda que, 
no ano passado, a produtividade 
do trabalhador brasileiro cres-
ceu 1,7%. No mesmo período, 
a produtividade na Alemanha 
aumentou 2,2%. Na Holanda, 
2,3% e, na Correia do Sul, 
2,1%. De 2006 a 2016, enquanto 
que a produtividade brasileira 
cresceu 5,5%, a dos Estados 
Unidos aumentou 16,2%, a da 
Alemanha subiu 10,7% e, a da 
França, 21,7% (Ag.CNI).

A 3ª Vara Federal Criminal 
do Rio de Janeiro condenou o 
ex-diretor da Petrobras, Jorge 
Luiz Zelada, e o ex-gerente da 
estatal, Pedro José Barusco 
Filho, por envolvimento em 
um esquema de fraudes em 
contratos da petrolífera. Além 
deles, também foi condenado 
o membro da comissão de 
licitação de plataformas fl utu-
antes, Paulo Roberto Buarque 
Carneiro.

Os três foram condenados pe-
los crimes de corrupção passiva 
e lavagem de ativos. Segundo 
o MPF, eles se envolveram em 
crimes nos contratos entre a 
Petrobras e a SBM Offshore 
para fretamento de navios-
-plataforma. Também foram 
condenados os ex-agentes 
de vendas da SBM no Brasil, 
Julio Faerman e Luis Eduardo 
Campos Barbosa da Silva, por 
corrupção ativa, lavagem de 
dinheiro, evasão de divisas e 
formação de quadrilha.

A denúncia do MPF aponta 
que houve pagamentos inde-
vidos na Suíça de pelo menos 
US$ 46 milhões, entre 1998 e 
2012, por contratos envolvendo 
oito plataformas. Entre os réus, 

A condenação foi por crimes 

de corrupção passiva e 

lavagem de ativos.
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Justiça condena ex-
dirigentes da Petrobras

Paulo Roberto recebeu a maior 
pena: 24 anos e 10 meses, além 
de multa e o confi sco de US$ 8,4 
milhões. Zelada foi condenado 
a 13 anos e 5 meses e 10 dias 
de reclusão, além de multa 
e o confi sco de US$ 630 mil. 
Já Barusco foi condenado a 
dois anos de prisão em regime 
aberto por ter feito acordo de 
delação premiada e a dois anos 
e meio de prestação de serviços 
à comunidade (ABr).

Divulgação

Declarações de Ciro sobre 
julgamento de Lula irritam PT

impacto em outros setores da 
esquerda como, por exemplo, o 
PSOL. O partido aguarda uma 
resposta de Guilherme Boulos, 
líder do MTST, ao convite para 
ser candidato a presidente pela 
legenda. Lideranças do PSOL 
acreditavam que o maior entra-
ve para a decisão de Boulos é a 
fi delidade do líder sem-teto a 
Lula. Boulos estaria esperando 
uma decisão da Justiça antes de 
aceitar o convite (AE).

Aumentou a produção de 
carne de frango e de porco

os resultados superam a ex-
pectativa traçada depois da 
crise causada pela Operação 
Carne Fraca, que resultou em 
sanções de 77 mercados às 
carnes de aves e suínos no país. 
Atualmente três mercados per-
manecem fechados: Trinidad e 
Tobago, Santa Lúcia e Zimbá-
bue. Turra destacou a melhoria 
no consumo interno per capita 
de frango que foi de 42 quilos 
no ano. A carne suína atingiu 
14,7 quilos. No caso dos ovos, 
o consumo por pessoa em 2017 
chegou a 192 unidades (ABr).

Estratégia do ‘tudo ou 
nada’ não é boa

realização de reformas. À medida 
que não avance, é evidente que 
haverá uma correção destas 
expectativas. A reforma da Pre-
vidência é o principal divisor de 
águas entre crescimento alto ou 
baixo do PIB nos próximos anos”, 
afi rmou Dyogo. A Previdência 
Social, ressaltou o ministro, ocu-
pa atualmente 57% das despesas 
do orçamento federal. Sem a 
implementação da reforma, o 
horizonte da trajetória dos gastos 
previdenciários é de crescimen-
to para além da capacidade de 
pagamento do governo (AE).
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OPINIÃO
Como lidar com

os confl itos?

Ao longo da vida, nos 

deparamos com diversas 

situações difíceis que 

nascem da convivência 

com as pessoas, como o 

estresse no trabalho e a 

crise no relacionamento

Esses momentos podem 
gerar diferenças entre 
valores, crenças, inte-

resses e objetivos e tornam-se 
confl itos quando cada indi-
víduo envolvido tenta impor 
o seu ponto de vista, sem 
ouvir e sem respeitar a outra 
parte. Para entender melhor 
o que o confl ito representa, 
vamos analisar a origem da 
palavra: no latim, confl igere é 
composto por “com” e “fl ige-
re”, que signifi ca “combater, 
estar em desavença, golpear, 
atacar” - ou seja, evoca um 
conceito negativo de guerra e 
agressividade. 

Porém, o termo também pos-
sui outro signifi cado, bem mais 
positivo, de “fazer encontrar”. 
Ao avaliar esse último ponto de 
vista, podemos considerar que 
é, sim, possível se aproximar 
positivamente de um confl ito, 
respeitar as diversidades e 
transformar o momento em 
um recurso, em vez de um 
confronto. Assim, é possível 
criar uma evolução e a aber-
tura ao novo. Tudo depende 
das estratégias utilizadas para 
resolver os problemas. 

Mas será que essas táticas 
são construtivas e de coope-
ração para, assim, se chegar a 
uma solução compartilhada? O 
primeiro passo é entender que 
o seu ponto de vista é diferente 
do outro. Cada ser humano in-
terpreta a realidade conforme 
suas crenças, experiências, 
educação e convicção. Então, 
lembre-se: antes de querer ser 
compreendido, compreenda 
o outro. 

A próxima etapa é avaliar os 
três pontos de vista: a primeira 
posição é referente à própria 
realidade, aos próprios senti-
mentos, valores, às crenças e 
a como enxergar o mundo - é 
“como eu lido com o confl ito”; 
a segunda posição refere-se à 
perspectiva da outra pessoa, 
a “como o outro percebe essa 
situação”; por fi m, a terceira 
posição é a do observador, é 
o olhar objetivo da interação 
entre a primeira e a segunda 
posições. 

Nesta fase, é preciso esque-
cer por um momento o que 

você quer e olhar para a situa-
ção de forma mais distanciada 
e sem julgamentos.

Após entender as três ações 
mencionadas acima, é neces-
sário compreender as posturas 
corporais do outro. Identifi car 
a forma como ele se comunica 
permite uma ampla e correta 
avaliação da situação, para 
reorganizar ou corrigir os 
comportamentos, redirecionar 
ações, solucionar confl itos e 
chegar a um resultado dese-
jado.

Treine a forma de olhar a 
vida e as situações de pontos 
de vista diferentes, para desen-
volver uma visão mais aberta e 
observar os problemas de dife-
rentes perspectivas e ângulos. 
Quando olhamos o mundo com 
novos olhos, mudamos velhos 
julgamentos, enriquecemos 
o nosso cérebro com novas 
experiências, a mente se abre 
e, assim, os comportamentos 
automáticos e repetitivos se 
transformam. 

Também é fundamental 
desenvolver a capacidade de 
lidar com as emoções (tanto as 
próprias quanto as dos outros) 
de maneira apropriada, sem 
se deixar dominar por elas, 
mantendo o autocontrole e o 
equilíbrio. Algumas questões 
ajudam a fazer a autoanálise: 
“quando eu enfrento um con-
fl ito, o que é importante para 
mim?”; “quais são as minhas 
intenções?”.

Para controlar as próprias 
emoções, um recurso simples 
e efi caz é a respiração. Na sua 
rotina, faça 20 respirações 
conectadas: respire pelo nariz, 
de forma mais lenta e profunda 
que o normal, com expansão 
torácica e abdominal. Fazer 
esse exercício uma ou duas 
vezes ao dia ajuda a desen-
volver uma maior consciência 
corporal. 

Para estar preparado a lidar 
com as divergências, permita 
utilizar e colocar em prática 
essas atitudes, pois qualquer 
habilidade precisa ser treina-
da e repetida para se tornar 
natural. 

O ponto não é evitar o confl i-
to, fechar os olhos para a rea-
lidade, mas saber como geri-lo 
de forma efi caz e produtiva.

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

em desenvolvimento das 
competências de liderança 

organizacional e pessoal, é referência 
em ampliar o poder pessoal e a 

autoliderança das pessoas
(www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)
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Farmácias e drogarias de 
todo o país vão poder ofere-
cer o serviço de vacinação a 
clientes. A possibilidade foi 
garantida em resolução aprova-
da pela diretoria colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). O serviço já 
era regulamentado em alguns 
estados, como São Paulo, Santa 
Catarina, Paraná, Minas Gerais 
e DF. Com a decisão, ela será 
estendida às demais unidades 
da federação.

A resolução também estabe-
lece exigências para estabe-
lecimentos de saúde que vão 
oferecer o serviço. Esses devem 
estar inscritos no Cadastro 
Nacional dos Estabelecimentos 
de Saúde, disponibilizar o ca-
lendário nacional de vacinação 
e os tipos de medicamentos dis-
poníveis aos clientes. Em cada 
local é obrigatória a designação 
de um responsável técnico e a 
contratação de profi ssionais 
habilitados para aplicar vacinas, 
com a realização de capacita-
ções constantes. 

Além de afetar milhões de 
brasileiros, a crise que o 
Brasil atravessa desde 

2014 atingiu também a inserção 
dos estrangeiros no mercado, 
interrompendo, em 2016, a 
tendência positiva quanto à 
contratação de imigrantes, 
verifi cada entre 2010 e 2015. 
O coordenador da pesquisa, 
Leonardo Cavalcanti, disse que 
os efeitos da crise demoraram 
mais a atingir os trabalhadores 
estrangeiros do que o conjun-
to dos brasileiros, devido à 
concentração dos imigrantes 
em setores cujos refl exos do 
desaquecimento da atividade 
econômica tardaram mais a 
ocorrer.

“Em 2015, enquanto os brasi-
leiros sentiam os efeitos da forte 
crise econômica, os imigrantes 
continuaram com um saldo 
positivo de contratações. Já em 
2016, eles passaram a ser mais 
afetados pela crise”, afi rmou 
Cavalcanti, destacando que 
não há porque o brasileiro se 

Papa nomeia 
novo bispo 
brasileiro

O papa Francisco nomeou 
ontem (13) o novo bispo da 
cidade de São José dos Pi-
nhais, no Paraná, dom Celso 
Marchiori, transferindo-o da 
diocese de Apucarana, no 
mesmo estado. O religioso 
nasceu em 14 de agosto de 
1958 na cidade paranaense 
de Campo Largo e é formado 
em Filosofi a e Teologia. 

Ele tornou-se padre em 
1988 e trabalhou na arqui-
diocese de Curitiba, em 
diversas funções, entre 1988 
e 2009. Em julho de 2009, foi 
nomeado bispo de Apuca-
rana e recebeu a ordenação 
episcopal em 28 de agosto do 
mesmo ano (ANSA).

UE deve isolar 
Trump sobre 
crise em 
Jerusalém

A reunião entre os países-
-membros do Conselho Eu-
ropeu, iniciada hoje (14), em 
Bruxelas, deve isolar os Estados 
Unidos na questão do reconhe-
cimento de Jerusalém como 
capital de Israel, informam 
fontes ligadas ao bloco.

Assim como foi dito pelos 
líderes europeus ao premier is-
raelense, Benjamin Netanyahu, 
no início da semana, a União 
Europeia manterá sua posição 
de reconhecer apenas a solução 
dos dois Estados, Israel e Pales-
tina, e de ser contra qualquer 
decisão que possa comprome-
ter a efetuação desse objetivo.

Salvo jogos de cena, essa 
informação será ratifi cada por 
todos os países-membros na 
declaração fi nal conjunta da 
reunião, que será divulgada 
amanhã(15). O presidente nor-
te-americano, Donald Trump, 
decidiu reconhecer unilateral-
mente a cidade de Jerusalém 
como capital de Israel, em uma 
atitude que provocou revolta 
entre os países islâmicos e dura 
críticas de aliados tradicionais 
(ANSA).

O Vaticano está sediando um 
encontro ecumênico de estudos 
sobre os fenômenos da xenofo-
bia e do populismo no mundo. 
A reunião, iniciada ontem (13), 
segue até o dia 15. Convencidos 
do papel que as igrejas podem 
desenvolver na missão de pro-
mover um sociedade humana 
mais justa e mais saudável, o 
Conselho Mundial das Igrejas 
e o Dicastério Vaticano, em 
colaboração com o Pontifício 
Conselho para a Unidade dos 
Cristãos, estão empenhados 
em abrigar um simpósio que 
reunirá líderes ecumênicos e 
especialistas do mundo todo.

Na pauta, está a refl exão 
e os estudos sobre o atual 
fenômeno da xenofobia e do 
populismo na sociedade, es-
pecialmente, em referência à 
crise migratória e dos refugia-
dos em nível mundial. Na ótica 
de organizar uma conferência 
mundial sobre o mesmo tema, 
com uma maior participação 
em maio de 2018, esse en-
contro quer explorar sobre 
quais as formas que as igrejas 
podem dar sua contribuição 
na liderança para enfrentar de 
maneira proativa o crescente 
medo e encontrar respostas 

Crise migratória agravou episódios de xenofobia, dizem igrejas.
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Policiais do Brasil e do Paraguai prenderam 
ontem (13) Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, 
conhecido como Marcelo Piloto. Ele é suspeito de 
abastecer as favelas cariocas com drogas, armas 
e munições e acusado de chefi ar o comércio de 
drogas comunidades Mandela 1, 2 e 3, no Comple-
xo de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro.

Marcelo Piloto fez parte de um grupo de dez tra-
fi cantes acusados de participar do resgate de Diogo 
de Souza Feitoza, o DG, de 29 anos, da 25ª Delegacia 
Policial, no Engenho Novo, também na zona norte. 
O resgate foi no dia 3 de julho de 2012, em uma ação 
ousada  de invasão de um prédio policial.

Marcelo Piloto estava escondido há anos no 
Paraguai e já foi indiciado por homicídio, tráfi co 
de drogas, associação para o tráfi co, latrocínio e 

roubos. Ele foi preso na cidade de Encarnación, 
no país vizinho, em uma ação conjunta da PF 
brasileira com a Polícia Nacional do Paraguai, a 
Secretaria Nacional Antidrogas daquele país e a 
Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA).

O trafi cante sempre anda cercado de seguran-
ças fortemente armados e costuma promover 
bailes funk nas comunidades em que movimenta 
a venda de drogas. Marcelo havia sido preso em 
1998, mas fugiu do sistema penitenciário depois 
de ter sido colocado em regime semiaberto em 
2007. A Secretaria de Segurança informou que 
Marcelo Piloto continuará preso no Paraguai 
enquanto estão sendo agilizados os trâmites 
burocráticos para que ele seja extraditado para 
o Rio de Janeiro (ABr). 

Número de imigrantes com 
contrato de trabalho caiu 
13% no Brasil em 2016

Dados divulgados ontem (13) pelo Observatório das Migrações Internacionais (ObMigra), com o apoio 
do Conselho Nacional da Imigração (Cnig) e do Ministério do Trabalho, revelam que no ano passado 
o número de estrangeiros que alcançaram postos de trabalho formal no Brasil foi 13% menor que o 
registrado ao longo de 2015

preocupar com o fl uxo imigra-
tório. “Os imigrantes não vêm 
ao Brasil roubar empregos. Eles 
representam menos de 1% da 
população presente em todo o 
território brasileiro.”

Proporcionalmente, a maior 
redução verificada ocorreu 
entre os homens, que são a 
maioria a vir de outros países 
em busca de trabalho. En-
quanto, em 2015, 93.256 dos 
127.166 imigrantes contratados 

formalmente pertenciam ao 
sexo masculino e 33.910 ao sexo 
feminino, em 2016, do total de 
112.681 imigrantes contrata-
dos, 80.804 eram homens e 
31.877 mulheres. Comparados 
os dois anos, a empregabilidade 
masculina variou -15,4%, en-
quanto a feminina foi de -6,3%.

Ainda assim, a pesquisadora 
do ObMigra, Délia Dutra, des-
taca que a predominância mas-
culina chega a representar 72% 

da mão de obra estrangeira com 
vínculos formais de emprego no 
Brasil, enquanto imigrantes e re-
fugiadas têm maior difi culdade 
de obter uma colocação.

O estado de São Paulo conti-
nua sendo o maior empregador 
de estrangeiros formalizados, 
respondendo por 37% de todas 
as contratações do ano passa-
do. Na sequência, vem Santa 
Catarina, Paraná e Rio Grande 
do Sul (ABr).

Vaticano faz reunião ecumênica 
sobre xenofobia e populismo

construtivas modeladas pela 
espiritualidade e das tradições 
cristãs de respeito dos direitos 
e da dignidade humana.

“O medo ou o ódio por qual-
quer coisa diferente, estranho, 
alienígena, ou seja, algo que 
é percebido como outro, está 
penetrando em todos os setores 
da sociedade: social, cultural, 
político e espiritual. Permeia a 
mídia e a infl uencia as políticas e 
as opiniões públicas, ameaçan-
do assim os valores humanos e 
morais da sociedade”, diz em 
nota a organização do evento.

As Nações Unidas recen-

temente caracterizaram as 
reações da sociedade à crise 
migratória global e dos refu-
giados como um dos efeitos 
do medo “tóxico” radicado 
na xenofobia e encorajada 
por políticas populistas. No 
contexto da complexa crise 
global, as igrejas acreditam 
que não podem permanecer 
silenciosas ou indiferentes, 
“mas devem ser conscientes 
de seu papel missionário e mo-
ral para buscar maneiras reais 
e construtivas par enfrentar 
a xenofobia e o populismo” 
(Fausto Gasparroni/ANSA).

Preso suspeito de abastecer favelas 
do Rio com drogas e armas

Anvisa libera serviço de 
vacinação em farmácias

As instalações precisam ser 
adequadas e seguir parâmetros 
estabelecidos nas normas do 
setor, como ambiente refrige-
rado para armazenar as vacinas 
e cuidados no transporte dos 
materiais para não prejudicar 
a qualidade. As regras apro-
vadas pela Anvisa também 
preveem obrigatoriedade de 
registro das informações nos 
cartões de vacinação e de erros 
ou problemas no sistema da 
agência e liberdade para emitir 
Certifi cados Internacionais de 
Vacinação (ABr).
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Entender de gente é 
a melhor técnica de 

venda que existe

Existem dois tipos de 

“brilho nos olhos” dos 

vendedores. Um deles 

é aquele brilho pela 

comissão

Semana passada esta-
va numa loja e queria 
comprar um celular. Fui 

atendido por uma vendedo-
ra extremamente eficiente, 
excelente em se comunicar, 
tecnicamente muito profis-
sional (conhecia muito bem 
os produtos que vendia), 
mas o que me chamou mais a 
atenção foi sua delicadeza em 
tratar com pessoas, a maneira 
gentil com que cumprimentava 
os clientes, sempre com um 
sorriso nos lábios (e nos olhos, 
o que é mais importante). 

Demonstrava prazer em fa-
zer com que os clientes saíssem 
satisfeitos com a compra e de 
forma alguma, em nenhum 
momento, passava a impres-
são de querer “empurrar” a 
mercadoria. Era início de de-
zembro. O típico corre-corre 
nas calçadas e euforia nas 
lojas já era visível, mas aquela 
vendedora parecia alheia a 
tudo isso. Sua concentração 
era total em atender bem os 
clientes. Parecia sempre estar 
mais preocupada em “ajudar” 
do que em vender. E isso era 
pura verdade.

Quando estava pagando pela 
mercadoria, falei com o gerente 
que estava ao lado do caixa. 
Disse-lhe que estava muito feliz 
por ter sido atendido por uma 
pessoa tão gentil e encantadora 
e perguntei se a vendedora sem-
pre fora assim, com esse jeito 
de quem quer ajudar o cliente. 
Ele me respondeu que sim e que 
inclusive (falou com orgulho) 
ela era sua campeã de vendas e 
que alguns clientes esperavam 
para serem atendidos por ela.

Isso me fez pensar num 

slogan que criei para uma 
palestra: “Porque entender 
de gente é a melhor técnica 
de venda”. Conheço muitos 
vendedores que conhecem e 
aplicam todas as técnicas de 
vendas possíveis. Argumentam 
muito bem, conhecem técnicas 
de negociação, são hábeis em 
persuasão, mantém sempre 
um sorriso nos lábios (menos 
no rosto e nos olhos), mas 
que vendem de uma forma 
medíocre porque não aplicam 
a melhor técnica de venda que 
existe.

Entender de gente, entender 
de pessoas, usar de empatia e 
atender os clientes como gos-
tariam de ser atendidos. Claro 
que não estou menosprezando 
as outras técnicas, mas...

Existem dois tipos de “brilho 
nos olhos” dos vendedores. 
Um deles é aquele brilho pela 
comissão, por simplesmente 
fechar a venda, por bater 
as metas. O outro “brilho” é 
aquele por entender o que o 
cliente precisa, por oferecer 
o seu melhor para as pessoas, 
para encantar e tornar melhor 
o dia do seu cliente.

Certamente eu prefiro a 
segunda opção, pois dessa 
forma todo vendedor será um 
campeão – de vendas, de metas 
batidas, de objetivos alcança-
dos, mas principalmente em 
melhorar a sua vida e a das 
outras pessoas. Esse deve ser 
o verdadeiro espírito natalino, 
mas que seja aplicado durante 
todo o ano, pois comemoramos 
em dezembro o Natal (nasci-
mento de Jesus), mas que Ele 
renasça a cada dia em nossos 
corações, durante o ano todo.

Feliz Natal a todos e exce-
lentes vendas (não somente 
no fi nal de ano)!

(*) - É palestrante motivacional, 
especialista em superação, criação 

de valor e em tocar o coração das 
pessoas (www.marcocassel.com.br).

Marco Cassel (*)

A - Universo das Abelhas 
Tem novidade fresquinha para as férias da criançada! O Catavento Cul-
tural, museu de Ciência e Tecnologia, com o apoio da Bayer, inaugura 
na sextafeaira (22), o ‘Mundo das Abelhas’. O espaço é dedicado à edu-
cação e aumento da conscientização da importância das abelhas para 
a agricultura. A atração integra o Complexo dos Polinizadores, que já 
conta com Borboletário e Jardim. O evento mostra a função e o ciclo de 
vida desses insetos na natureza, em uma área de 100 m². Os visitantes 
poderão entender como funciona o processo de polinização, que tipo de 
agente polinizador cada espécie de planta atrai, além de experienciar 
os cheiros e sensações que o espaço pode proporcionar.

B - Mercado de Cavalos  
O Brasil está enfrentando uma crise econômica que afetou diferentes 
setores, porém, o mercado de cavalos continua crescendo e se tornou 
um dos mercados mais lucrativos dentro do agronegócio. Segundo a 
Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, 
o setor fatura aproximadamente 16 bilhões de reais por ano, emprega 3 
milhões de pessoas e cresceu 12% em apenas 10 anos. A perspectiva é 
de que o mercado nacional permaneça aquecido. De acordo com a FAO, 
o Brasil possui a quarta maior tropa de cavalos do mundo. Atualmente, 
a tropa brasileira possui 5.496.817 cavalos e esse número é refl exo do 
alto investimento em melhoramento genético, nutrição, medicamentos, 
profi ssionais e treinadores. 

C - Futuro do País
No ano em que celebra seus 20 anos de atuação no país, o BCG (The 
Boston Consulting Group) convidou diversos líderes de importantes 
organizações atuantes no Brasil para compartilharem sua visão sobre 
a atual situação e o que esperam para o futuro do país. A partir de as-
pirações e perspectivas dos convidados, a iniciativa tem o objetivo de 
inspirar, presenteando a sociedade com uma ferramenta de informação 
e motivação, para fomentar o debate da transformação da realidade 
do país. O resultado foi um vídeo documentário com 48 minutos de 
duração, com estas importantes lideranças como protagonistas. Veja 
as declarações em: (https://www.youtube.com/watch?v=aosZupv0mJ
4&feature=youtu.be). 

D - Italian Kitchen
A rede de gastronomia italiana Olive Garden, a maior do segmento nos 
EUA, e com 800 restaurantes e 92 mil funcionários no mundo, anuncia 
a abertura de mais uma unidade no Brasil, desta vez no Morumbi Sho-
pping. O amplo ambiente de 647 m2 com capacidade para receber 240 
pessoas estará aberto ao público a partir do próximo dia 20 (quarta-feira). 
Oferece aperitivos, saladas e massas que podem ser servidas com uma 
diversidade de carnes, frutos do mar e frango, além de sobremesas. A 
casa é especialmente famosa pelos breadsticks servidos como cortesia, 
pela fartura dos pratos tradicional do conceito hospitaliano, além do free 
refi l de chá gelado, limonada e refrigerante, além de sopas ou saladas. 
Saiba mais em (www.olivegardenbr.com.br).

E - Valorização do Litecoin
Além do Bitcoin, há outra moeda criada em 2011, o Litecoin, que registrou 
alta de 4.150% neste ano, ante 1480% do Bitcoin. No (MercadoBitcoin.
com.br) ele é negociado a R$ 630, tendo iniciado o ano em R$ 15,00. O 
Litecoin é uma moeda digital que usa um softwares semelhantes aos do 
Bitcoin. O valor de mercado total do Litecoin já é o quinto maior entre 
as criptomoedas alcançando mais de US$ 9,7 bilhões, o equivalente a 
R$ 31,9 bilhões. “Os pagamentos com Litecoin têm mais velocidade e 
ele costuma ser mais aberto a mudanças e melhorias se comparado ao 
Bitcoin”, afi rma Rodrigo Batista, CEO do Mercado Bitcoin. 

F - Mercado de Carne
Entre os dias 7 e 9 de agosto, Curitiba recebe a Anutec Brazil, maior 
evento do setor de carne e proteína animal. A feira, que é bienal e já 
tem confi rmada a presença dos principais fornecedores de máquinas 
e equipamentos do setor, será marcada por apresentar as principais 
soluções em tecnologias para frigorífi cos e indústrias desse segmen-
to, e também por atrações e palestras de alto nível com diferentes 
profi ssionais ligados ao segmento. Presença de público qualifi cado, 
formado por decisores de compras e diretores de frigorífi cos, o que 
aumenta as chances das empresas em concretizar negócios e realizar 
um networking de qualidade. Para as empresas que têm interesse em 
expor no evento, o contato é (11) 3874-0030. Outras informações: 
(www.anutecbrazil.com.br). 

G - Inovação e Tecnologia 
A multiplataforma AAA reune três dos maiores especialistas do Brasil 
em tecnologia, inovação e economia disruptiva para um webinar gratuito 
sobre grandes oportunidades nestas áreas em 2018. O evento, transmitido 
ao vivo hoje (15), às 10h30, é direcionado às empresas e profi ssionais que 
precisam entender e se posicionar diante do cenário desenhado para os 
próximos meses. Os temas: como será o Brasil de 2018 e no que apostar?; 
quais tecnologias emergentes deverão se consolidar no próximo ano?; no 
que devemos fi car de olho?; quais os impactos esperados?; e como se pre-
parar para tirar o máximo proveito?. Participar é simples. Acesse (http://
conteudo.aaa.academy/webinar-o-mundo-em-2018) e preencha o formulário 

H - Reinauguração da Praça
Única representante do turismo italiano a apoiar o projeto inédito ‘Italia 
Per San Paolo – Monumentando e Restaurando a Cidade’, a Costa Crociere 
participa do evento de reinauguração da praça Ramos de Azevedo, impor-
tante cartão postal de São Paulo, localizado no centro da cidade, amanhã 
(16). dezembro. Outras 22 empresas também estão apoiando fi nanceira e 
tecnicamente a revitalização da praça. O local reúne inúmeros símbolos da 
cultura italiana, incluindo a famosa Fonte dos Desejos, inspirada na italiana 
Fontana di Trevi, do artista Luigi Brizzolara. O monumento está acompa-
nhado de outras 12 esculturas em memória ao compositor Carlos Gomes, 
além de obras de Rui Barbosa e do compositor italiano Giuseppe Verdi.

I - Direito Imobiliário
Interessados em uma vaga do curso de Direito Imobiliário Empresarial 
da Universidade Secovi, já podem enviar seus currículos para o processo 
seletivo. O programa é destinado a advogados, bacharéis em Direito 
e profi ssionais com curso superior atuantes no mercado imobiliário. 
Terão preferência associados do Secovi-SP e profi ssionais que exerçam 
atividades no setor imobiliário. Concorrido, o curso trata dos principais 
contratos, formas de estruturação de empreendimentos na área de 
incorporação imobiliária, built to suit, loteamento, aspectos ligados ao 
direito ambiental, urbanístico e responsabilidade civil. Informações tel. 
(11) 5591-1303 ou (universidade@secovi.com.br).

J - Intercâmbio de Trabalho 
A Eureca!, consultoria especializada em conectar a energia jovem com 
o mundo do trabalho, está promovendo, o Shizen Global Talent. Um 
intercâmbio de trabalho de até três meses para atuar na sede da uma 
das principais empresas de energia renovável do mundo em Tokyo. 
Poderão participar alunos dos cursos de Administração de Empresas, 
RI, Economia, Ciências Contábeis e Econômicas, Marketing, Matemá-
tica, Estatística e Engenharias. As principais atividades serão com os 
profi ssionais da Shizen entendendo o dia a dia das plantas de energia 
renovável e a criação do desenho de estratégias de expansão da Shizen 
pelo mundo. Saiba mais em (https://www.eureca.me/).

A - Universo das Abelhas 
Tem novidade fresquinha para as férias da criançada! O Catavento Cul-

D - Italian Kitchen
A rede de gastronomia italiana Olive Garden, a maior do segmento nos 

O principal problema econômico é a questão fi scal,

e em especial a previdência.

Para Marcel Balassiano, eco-
nomista do Instituto Brasileiro 
de Economia (Ibre) da FGV, a 
economia brasileira em 2018 
deve crescer mais do que em 
2017. O ano representou a 
saída da recessão – a pior da 
história do Brasil. “A economia 
vai crescer 2,8% em 2018. A 
infl ação já recuou bastante, e 
provavelmente vai fi car abaixo 
do limite inferior de tolerância 
(3,0%) esse ano e abaixo da 
meta novamente no ano que 
vem, algo em torno de 4%. A 
taxa Selic, que já recuou de 
14,25% para 7%, terá mais 
uma queda para 6,75% na 
primeira reunião do Copom 
em 2018 e a manutenção desse 
percentual ou algo próximo, 
ao longo do ano”.

O pesquisador afi rma que a 
taxa de desemprego continua-
rá na trajetória de queda, ape-
sar de ainda estar num nível 
bastante elevado. Balassiano 
ressalta ainda que o princi-
pal problema econômico é a 

Artigos de uso pessoal e doméstico tiveram maior queda (-3,5%).

O recuo ocorreu depois 
de uma alta de 0,3% 
observada em setembro, 

na comparação com o mês 
anterior.

Na média móvel trimestral, o 
comércio teve queda de 0,4%. 
Nos outros tipos de comparação 
temporal, no entanto, o comér-
cio teve as seguintes altas: na 
comparação com outubro de 
2016 (2,5%), no acumulado do 
ano (1,4%) e no acumulado de 
12 meses (0,3%).

Dos oito setores pesqui-
sados, cinco tiveram queda 
no volume de vendas de 
setembro para outubro, com 
destaque para outros artigos 
de uso pessoal e doméstico 
(-3,5%). Os demais setores 
em queda foram tecidos, 

Natal deve superar 
vendas da Black Friday 

Os dados apresentam uma 
linha evolutiva mostrando 
que o período de recessão da 
economia brasileira está dando 
espaço para uma visão mais 
otimista para 2018. Entre os 
e-commerces pesquisados, o 
faturamento foi de quase R$ 
45 milhões entre a quinta-feira 
(23/11) e o domingo (26/11) 
da semana da Black Friday. A 
sexta-feira, principal dia, foi 
responsável por quase 50% da 
receita total.

Para o Natal, a previsão de 
alta gira em torno de 50% em 
relação a 2016. No último ano, 
o crescimento foi de 39% em 
comparação a 2015. A Asso-
ciação Brasileira de Comércio 
Eletrônico espera que o setor 
movimente neste ano R$ 8,428 
bilhões.

“Com a recuperação da eco-
nomia nacional, o consumidor 
tem voltado a comprar cada vez 
mais e o e-commerce nacional 
tem registrado boas taxas de 
crescimento. Nossa expectativa 
é de números ainda maiores em 
2018”, explica Willians Marques, 
diretor-geral da Tray, unidade de 
e-commerce da Locaweb. 

O prazo para os trabalhadores 
usarem o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) para 
pagar parcelas atrasadas do 
fi nanciamento habitacional foi 
prorrogado para até o fi nal de 
2018. O prazo terminaria neste 
mês. A medida foi aprovada 
durante reunião do Conselho 
Curador do FGTS que ocorreu 
ontem (13), em Brasília, infor-
mou o Ministério do Trabalho.

O ministéro lembra, no entan-

to, que, pela regra, não é possível 
usar o valor do FGTS para quitar 
toda a parcela. O fundo pode 
cobrir apenas 80% do valor da 
parcela. Ou seja, se a parcela 
atrasada for de R$ 1 mil o fundo 
pode ser usado para pagar R$ 
800. Os R$ 200 restantes têm 
que ser desembolsado pelo tra-
balhador. O FGTS pode ser usado 
também para dar entrada no 
fi nanciamento de imóveis e para 
abater ou quitar a dívida (ABr).
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Comércio varejista teve 
queda de 0,9% em outubro
O volume de vendas do comércio varejista teve queda de 0,9% de setembro para outubro deste ano, 
segundo dados da pesquisa divulgada ontem (13) pelo IBGE

lubrificantes (2,4%), livros, 
revista e papelaria (2,4%) 
e equipamentos e material 
de informática, escritório e 
comunicação (3,4%).

O comércio varejista am-
pliado, que também inclui 
os resultados dos setores de 
veículos e materiais de cons-
trução, teve queda de 1,4% de 
setembro para outubro. Os ve-
ículos, motos, partes e peças 
recuaram 1,9% e os materiais 
de construção, 1%. Nos outros 
tipos de comparação tempo-
ral, o varejo ampliado teve os 
seguintes resultados: média 
móvel trimestral (-0,2%), 
comparação com outubro de 
2016 (7,5%), acumulado do 
ano (3,2%) e acumulado de 
12 meses (1,4%) (ABr).

vestuário e calçados (-2,7%), 
móveis e eletrodomésticos 
(-2,3%), artigos farmacêuti-
cos, médicos e de perfumaria 

(-0,7%) e supermercados, 
alimentos, bebidas e fumo 
(-0,3%). Três atividades ti-
veram alta: combustíveis e 

2017 representa a saída
da recessão, a pior da história

questão fi scal, e em especial a 
previdência. E, como 2018 será 
um ano eleitoral, essas eleições 
vão ser muito importantes para 
os rumos do país nos próximos 
anos.

“Como já há alguns anos o 
Brasil vem de crises políticas, 
o principal problema econô-
mico é a questão fi scal, com 
o governo prevendo déficit 
primário até 2020. Equilibrar 

a previdência é fundamental 
nesse cenário, por isso fazer 
a reforma nessa área é tão 
importante. Se a reforma não 
acontecer nesse governo, 
essa agenda vai ter que fi car 
para o próximo governo. E, 
mesmo que aconteça alguma 
reforma, outros pontos ainda 
vão ter que ser discutidos e 
melhorados depois”, avalia o 
economista (Insight).

Prorrogado prazo
para usar FGTS

Uma instrução normativa do Ministério 
da Agricultura torna mais ágil a importa-
ção de trigo da Rússia. A medida altera 
uma regra que difi cultava a entrada do 
trigo com determinadas pragas sujeitas a 
quarentenas, como ervas daninhas. Mas de 
acordo com o secretário de Defesa Agrope-

cuária do ministério, Luis Rangel, isso só 
será possível “desde que a presença seja 
informada pelos russos e sejam adotadas 
medidas contundentes de mitigação dos 
riscos no Brasil”. 

Segundo Ragel, a medida de mitigação 
defi nitiva de eventuais pragas presentes 

no produto é o processamento do trigo. “É 
viável e elimina completamente a praga”, 
garante o secretário. Ele acrescentou que 
o processamento do trigo é equivalente à 
fumigação. “Esse era o tratamento previsto 
desde 2009, só fi zemos alguns ajustes”, 
disse Rangel (ABr).

Agilidade na importação de trigo da Rússia



Descaso com o Brasil
Pelos quatro cantos 

do país há o discurso 

de que a crise está 

passando e que, em 

2018, a economia 

brasileira retomará o 

crescimento

Preciso dizer que esses 
comentários me deixam 
perplexo. O brasileiro 

precisa se dar conta do quão 
grave foi a crise e de que seus 
impactos ainda terão refl exos 
por muito tempo. As empresas, 
geradoras de emprego e renda, 
estão sufocadas - acabou o ar.

O governo federal lançou o 
Programa Especial de Regu-
larização Tributária (Pert). 
Semelhante ao Refi s, ele veio 
como uma opção para as em-
presas – aquelas que conse-
guiram sobreviver – voltarem 
a ter sua situação tributária 
regularizada. Céticos, muitos 
questionaram os benefícios do 
Programa, mas afi rmo que foi a 
única alternativa que milhares 
de organizações tiveram para 
manter os empregos e tentar 
passar por esse momento. 

Mas este mecanismo, so-
zinho, não será capaz de 
recuperar o que foi perdido. 
Muitas empresas demitiram 
ou faliram; outras contabilizam 
prejuízos de 40%, 50% ou 
mais e tiveram que usar dos 
mais diferentes artifícios para 
honrar seus compromissos, na 
busca pela sobrevivência. O 
Pert não é um remédio capaz 
de alcançar todas as empresas, 
na dosagem  necessária para 
resolver os problemas criados 
por essa crise, que foi gerada 
pela corrupção e instabilidade 
política.

Desde 2014, a economia 
sofreu uma forte queda. Para 
2018 até está prevista uma 
recuperação, mas os índices, 
com certeza, não se aproxima-
rão dos patamares observados 
antes de 2014. Ainda temos 
muito trabalho pela frente. Te-
mos que refl etir sobre a crise. 
Governo e políticos querem 

continuar do jeito que está, 
sem aproveitar o momento 
para modernizar o país, crian-
do mecanismos de incentivo à 
geração de emprego, renda e 
desenvolvimento.

Precisamos externar nossa 
indignação e refletir seria-
mente sobre os desmandos 
políticos e a inversão de va-
lores que o Brasil vive. Nosso 
país está quebrado e a classe 
política, em sua maioria, ain-
da mantém uma mentalidade 
voltada apenas aos seus  inte-
resses pessoais. Apesar dos 
rombos bilionários que estas 
posturas já geraram ao país, 
nossos governantes insistem 
em transferir a conta de seus 
desmandos para os cidadãos, 
os contribuintes, se utilizando 
de voracidade arrecadatória. 

Cada um deve fazer a sua par-
te. Não podemos cruzar os bra-
ços e pensar que as coisas estão 
melhorando organicamente, 
naturalmente. Não podemos 
ser negligentes. Temos que 
nos insurgir contra esse estado 
de coisas. A política é que tem 
que servir ao cidadão e não o 
contrário. O que presenciamos 
hoje é o completo descaso com 
o Brasil, que está com sua in-
fraestrutura completamente 
destruída e sem condições de 
competitividade internacional. 
Se olharmos a infraestrutura 
de outros países, como a China, 
constataremos que a diferença 
é abismal.

A batalha é diária. Quero 
restabelecer as condições de 
preservação e competitividade 
da minha empresa, para recu-
perar empregos e continuar 
investindo nas pessoas, em 
tecnologia, no desenvolvimen-
to e na inovação. Como empre-
sário, sei que os próximos anos 
serão difíceis. A conta que as 
empresas terão que pagar é 
muito pesada. Chegou a hora 
de tomarmos uma atitude. 

Vamos cobrar de nossos 
políticos seriedade e compro-
misso para mudarmos o futuro 
de Brasil. 

 
(*) - É presidente da Termotécnica.

Albano Schmidt (*)
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Agentes da Polícia Federal 
(PF) cumpriram mandados 
de busca e apreensão nos ga-
binetes dos deputados Carlos 
Gaguim (Pode-TO) e Dulce 
Miranda (PMDB-TO), na Câ-
mara dos Deputados. A PF 
também cumpriu mandados 
na capital, Palmas, e na cidade 
de Araguaína, no Tocantins. As 
diligências fi zeram parte da 6ª 
fase da Operação Ápia, para 
cumprir 16 mandados de busca 
e apreensão e oito de intimação 
de citados em acordos de de-
lação premiada homologados 
pelo STF. 

A operação buscou desarticu-
lar uma organização criminosa 
que atuou no Tocantins e está 
sendo investigada pelos crimes 
de corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro. Segundo a PF, o 
esquema envolvia corrupção de 
servidores públicos e agentes 
políticos, fraude em licitações 

públicas e superfaturamento de 
obras de terraplanagem e pavi-
mentação asfáltica de rodovias 
estaduais. 

Em nota, o deputado Carlos 
Gaguim afi rmou que, durante 
seu mandato como governador 
(2009-2010), a empresa citada 
nas investigações não venceu 
nenhuma licitação e não fi rmou 
contratos com o governo do 
estado. As obras foram licitadas 
antes de seu mandato e estavam 
em andamento desde o governo 
anterior, diz a nota. 

O deputado alegou ainda que 
as doações feitas pela empresa 
nas eleições de 2010 foram di-
recionadas ao PMDB e que não 
tinha acesso às contas do parti-
do. Por meio de sua assessoria, 
a deputada Dulce Miranda 
informou que está colaborando 
com as investigações e ainda 
precisa se inteirar do processo 
para se manifestar (ABr).

Deputado Carlos Gaguim.

Sob pressão e após muitas 
críticas, o relator da CPMI 
da JBS, deputado Carlos 
Marun (PMDB-MS), voltou 
atrás na decisão de pedir no 
relatório fi nal dos trabalhos 
do colegiado o indiciamento 
do ex-procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, e 
de seu ex-chefe de gabinete, 
Eduardo Pelella. Ao invés do 
indiciamento, o relator pede 
uma “investigação profunda” 
pelo Ministério Público dos 
dois, inclusive com quebra 
dos sigilos telefônicos e tele-
máticos.

“Realmente no indiciamento 
tem que restar comprovadas 
a materialidade [dos fatos]. 
Podem existir indícios fortes 
de autoria, mas materialidade 
precisa estar efetivamente 
comprovada. Na apresentação 
do relatório, citei diversos 
fatos, nenhum contestado. 
Do que eu apresentei nada 
foi contestado, todavia refl eti 
sobre essas questões de mate-
rialidade e indícios fortes de 
autoria”, justifi cou.

O relator destacou ainda 

Deputado Carlos Marun apresentou relatório da CPMI da JBS.

O Plenário da Câmara apro-
vou o substitutivo do deputado 
Júlio Cesar (PSD-PI) para o 
projeto que reajusta valores 
pagos pela Caixa aos permis-
sionários lotéricos pelo rece-
bimento de boletos, faturas 
de concessionárias de serviço 
público e outros convênios. A 
matéria será enviada ao Senado.

De acordo com o substitutivo 
ao projeto dos deputados Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR) e 
Goulart (PSD-SP), os lotéricos 
receberão 0,8% sobre o valor de 
face de boletos, faturas e outros 
pagamentos por convênio, 
sendo o mínimo de R$ 1,06 por 
boleto e o máximo de R$ 3,14. A 
atualização dos valores mínimo 
e máximo será na mesma pro-
porção da percentagem que as 
instituições fi nanceiras usarem 
para reajustar os valores dos 
pagamentos.

Haverá revisão periódica 
quando houver fato que afete o 
equilíbrio econômico–fi nancei-
ro de cada serviço ou produto e 
os valores devidos aos lotéricos 

Luis Macedo/Ag.Câmara
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Sessão do Plenário que votou o substitutivo do deputado Júlio 

Cesar (PSD-PI).

A Comissão de Cultura da Câmara aprovou pro-
posta que institui uma política nacional de incentivo 
à economia criativa. O texto benefi cia atividades 
como artesanato, dança, circo, produção de livros, 
design e moda. O projeto aprovado é de autoria do 
deputado Angelim (PT-AC) e foi relatado na co-
missão pelo deputado Thiago Peixoto (PSD-GO).

“A economia criativa estimula a geração de 

renda, cria empregos e produz receitas, ao mes-
mo tempo que promove o desenvolvimento das 
expressões culturais”, afi rmou Peixoto. Lembrou 
que um estudo publicado pela Firjan, em 2016, 
apontou a geração de R$ 155,6 bilhões pelo setor 
para a economia brasileira em 2015.

Os órgãos governamentais deverão apoiar o 
comércio interno e externo dos produtos da 

economia; incentivar e apoiar a organização 
dos empreendedores criativos; e ofertar linhas 
de crédito e de fi nanciamento para a produção 
e comercialização em condições adequadas de 
taxas de juros e prazos de pagamento, entre 
outras medidas. Peixoto alterou o texto para 
incluir os jogos eletrônicos e a gastronomia na 
proposta.

“Trata-se de um campo da economia que vem 
se destacando pela criatividade e pelo desenvol-
vimento do conhecimento”, justifi cou, referindo-
-se aos jogos. Sobre a gastronomia, o relator 
disse ser uma forma de manifestação cultural. 
O texto tramita em caráter conclusivo e ainda 
será analisado pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Uma das consequências 
tem sido um desabas-
tecimento deliberado 

por parte deles em relação a 
remédios para doenças raras, 
onde as margens de lucro são 
exorbitantes. Estas foram algu-
mas das informações passadas 
pelo ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, em audiência sobre o 
assunto na Comissão de Assun-
tos Sociais do Senado, presidida 
pela senadora Marta Suplicy.

“A cada compra, sai mais ba-
rato. Montamos uma operação 
de guerra pra cima da indústria 
farmacêutica, nossa lógica é 
esta para podermos atender 
mais brasileiros. Alguns labora-
tórios têm optado por provocar 
um desabastecimento visando 
nos pressionar”, deixou claro 
o ministro. A sala da comissão 
esteve lotada de pacientes por-
tadores de doenças raras, seus 
parentes e representantes de 
associações que tem sofrido nos 
últimos meses, pois a ausência 
de medicamentos, muitas vezes 
por períodos curtos de tempo, 

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, em audiência sobre o 

assunto na Comissão de Assuntos Sociais do Senado,

presidida pela senadora Marta Suplicy.
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Congresso 
derruba veto 
do autofi nan-
ciamento de 
campanhas 
ilimitado

O Congresso Nacio-
nal derrubou o veto do 
presidente Temer que 
permitia financiamento 
ilimitado de políticos para 
suas próprias campanhas 
eleitorais. Com uma mar-
gem apertada no Senado 
e mais de 40 votos de 
diferença na Câmara, os 
deputados e senadores 
mantiveram o texto da 
minirreforma eleitoral 
como aprovado no início 
de outubro.

Os parlamentares dis-
cordaram do veto presi-
dencial por 302 votos a 12 
na Câmara, e com um pla-
car de 43 a 6 no Senado. 
Para que os vetos sejam 
derrubados ou aceitos, 
é necessário o apoio de 
pelo menos 257 deputa-
dos ou 42 senadores. Ao 
sancionar a lei, Temer 
tirou a parte que limitava 
as doações eleitorais de 
pessoas físicas a 10% do 
rendimento do doador 
auferido no ano anterior à 
disputa. Com isso, caso o 
veto fosse mantido, poria 
fim também ao teto para 
os autofinanciamentos 
de campanhas pelos can-
didatos.

Os demais vetos do pre-
sidente foram mantidos. 
É o caso do trecho que 
obrigava provedores de 
internet a retirarem do ar, 
no prazo de 24 horas, as 
publicações denunciadas 
como falsas ou de incita-
ção de ódio.  Após gerar 
polêmicas sobre a possi-
bilidade de abrir brechas 
à censura, o veto foi nego-
ciado com o próprio autor 
da emenda ao projeto de 
lei, já que a supressão 
das publicações poderia 
ocorrer mediante simples 
reclamação de partidos 
mesmo que ainda não haja 
ordem judicial (ABr).

Laboratórios provocam 
desabastecimento de

remédios para vender mais caro
O Ministério da Saúde tem negociado de forma dura, buscando diminuir o preço na aquisição de 
medicamentos junto aos laboratórios

responsabilidade dos labora-
tórios.

“Também aí é comum eles não 
pedirem a incorporação destes 
medicamentos junto ao SUS, 
pois através da judicialização 
eles vendem muito mais caro. 
Cada doença rara tem poucos 
pacientes no mundo, e quando 
o Brasil precifi ca, o preço cai 
a nível mundial. Pela lei, nós 
também só podemos comprar 
medicamentos incorporados, 
ou por meio da judicialização”, 
acrescentou.

O ministro ainda deixou claro 
que pessoalmente é contra a 
diretriz da Advocacia-Geral da 
União (AGU), que em último 
caso é quem determina que 
a aquisição de medicamentos 
específi cos seja realizada por 
demanda e não por estimativa. 
Informou que a pasta tem bus-
cado contornar esta restrição 
burocrática visando a formação 
de estoques, e que vê com bons 
olhos iniciativas legislativas para 
que este mecanismo de aquisição 
seja modifi cado (Ag.Senado).

pode fazer a diferença entre a 
vida ou a morte para muitas 
pessoas. 

Senadores como Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB) re-
lataram casos concretos de 
pacientes que faleceram nos 
últimos meses por falta do tra-
tamento adequado. Waldemir 
Moka (PMDB-MS) e Elmano 

Férrer (PMDB-PI) também 
verbalizaram algumas recla-
mações destes pacientes e das 
associações, que cobram uma 
gestão mais efi ciente por parte 
do ministério. Mencionaram 
que diversos medicamentos 
ainda não possuem registro por 
parte da Anvisa, mas também 
neste caso Barros apontou a 

Marun desistiu de pedir 
indiciamento de Janot e Pelella

que diante desses fatos, não 
gostaria de incorrer no mes-
mo erro, que segundo ele, foi 
cometido por Janot e Pelella, 
o açodamento. “Mas que fi que 
claro, não estou aqui assinan-
do embaixo para que exista 
uma casta de intocáveis que 
não pode ser investigada por 
ninguém. Penso que a CPMI 
provou que situações ilícitas 
aconteceram no processo de 
delação. Confi o que a procura-
dora-geral, Raquel Dodge, irá 
investigar tudo”, disse Marun.

O relatório mantém os pe-
didos de indiciamento do ex-

-procurador Marcello Miller, 
dos empresários donos da 
JBS, Joesley e Wesley Batis-
ta, além do ex-executivo do 
grupo Ricardo Saud, que já 
estão presos. Sobre a proposta 
do deputado Wadih Damous 
(PT-RJ), que estabelece novas 
regras para o fechamento de 
acordos de delação premiada, 
Marun também foi ameno. 
“Deve ser encontrado um ca-
minho através do qual sejam 
garantidas a transparência e a 
voluntariedade para que esse 
continue sendo um instru-
mento forte”, defendeu (ABr).

Câmara aprova reajuste de valores 
pagos a lotéricas pela Caixa

serão repassados pelos bancos 
dentro de dez dias. Para facilitar 
a interação dos pagamentos, as 
instituições fi nanceiras contra-
tantes terão de disponibilizar 
sem ônus os sistemas opera-
cionais e se responsabilizarem 
pelos insumos e informações 
técnicas para implantá-los.

Contudo, caberá ao per-
missionário a guarda do sigilo 
bancário em relação aos dados 

e aos elementos processados 
por meio desses sistemas. 
Quanto ao transporte de va-
lores decorrentes de todas as 
transações dos permissionários 
e de seus correspondentes, ele 
será custeado pelas instituições 
fi nanceiras contratantes quan-
do o valor ultrapassar montante 
defi nido em regulamento. A 
matéria, agora, será enviada ao 
Senado (Ag.Câmara).

Deputado Carlos Gaguim 
refuta acusações
da Polícia Federal

Comissão aprova política de incentivo à economia criativa



Construir um bom 

relacionamento com 

o cliente tem sido 

um objetivo bastante 

almejado pelas empresas 

que se deparam com um 

mercado competitivo

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

uma grande difi culdade em con-
seguir efetivamente bons índices 
de satisfação dos consumidores. 
Há uma gama de variáveis mui-
to ampla a ser analisada para 
entender a difi culdade de suprir 
satisfatoriamente as necessidades 
dos clientes. 

Entre as reclamações mais co-
muns estão a falta de comunicação 
dentro da empresa, funcionários 
despreparados, serviços mal exe-
cutados, produtos que não corres-
pondem à expectativa, atrasos no 
prazo de entrega, além de uma série 
de outros fatores que certamente 
já passaram pela sua mente.

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

A Azul Linhas Aéreas, por 
exemplo, iniciou suas operações 
em 2008 e atende atualmente a 
maior malha aérea do país, tendo 
atingido recordes mundiais e 
conquistado alguns dos melhores 
índices do setor da aviação brasi-

leira. A empresa sustenta-se em 
três pilares fundamentais: cultura, 
tecnologia e analytics. Chamados 
de tripulantes, todos os colabora-
dores compartilham a proposta de 
excelência: “melhor emprego de 
nossas vidas” - e na sua atividade: 
“o melhor voo de cada voo”. 

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

A colheita desse constante cul-
tivo do ciclo virtuoso é o alcance 
de altos patamares de satisfação 
na experiência dos consumidores 
durante toda a jornada de intera-
ções do cliente com a empresa. 
Mas tamanha façanha jamais seria 
alcançada sem o investimento na 
valorização dos seus profi ssionais. 
Antes de encantar o mercado, é 
preciso encantar seu próprio pes-
soal. O resultado: colaboradores 
motivados, satisfeitos, engajados 
que, como um efeito dominó, 
estarão muito empenhados para 
proporcionar aos clientes expe-
riências muito agradáveis.

Para o cliente, o que conta no 
fi nal é a sensação gerada no con-
sumo. O que se busca é imprimir 
em cada consumidor a surpresa, o 
encantamento por uma experiên-
cia que exceda as expectativas. E 
é esse sentimento que vai deter-
minar como o cliente continuará 
a se relacionar com a organização.

E você? Já se encontra no me-
lhor emprego da sua vida?

 
(*) - É professora do Núcleo

de Ciências Humanas da 
Universidade Positivo (UP). 

A busca pela experiência 
perfeita de consumo

Marilore Jaeger (*)
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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.

Irmãos Vitale S/A Indústria e Comércio
CNPJ/MF Nº 61.160.685/0001-28

Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Em 26/12/2017, às 14hs, Rua França Pinto, 42, SP, para aprovarem: AGO: a) Demonstrações Financei-
ras, Contas da Diretoria e Destinação do Lucro do Exercício findo em 31.12.2016; b) Outros Assuntos.
AGE: a) Alteração de endereço; b) Tranformação de Sociedade Anônima em Ltda; c) Alteração de Razão
Social. São Paulo, 12/12/2017. A Diretoria                                                                                      (13, 14 e 15)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE HORAS
Empresa terá suas atividades paralisadas em algumas horas por motivo 
de falta de energia elétrica, conforme comunicado pela concessionária 
de energia. Dispensando seus funcionários neste período, poderá soli-
citar compensação destas horas em outro dia? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE REALIZAR CONTRATO DE SALÃO PARCEIRO 
COM SEUS COLABORADORES. COMO REGULARIZAR OS IMPOSTOS 
(GPS) DOS COLABORADORES AUTÔNOMOS E MEI?

A Lei 13.352/2016 que instituiu o “Salão Parceiro-Profissional Parceiro” 
permite que cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures entre outros, 
atuem como autônomos sem vínculo empregatício. Os demais empregados 
da área de apoio têm os seus contratos regidos pela CLT. A contribuição social 
previdenciária será recolhida conforme os arts. 65 e 72 da IN RFB 971/2009.

EXAME DE RETORNO AO TRABALHO
O exame demissional substitui o exame de retorno ao trabalho? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO SEM CID
Quais os procedimentos que a empresa deve tomar com relação a 
atestados sem CID? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIARISTA SEM VÍNCULO
Diarista que 02 vezes por semana presta serviços no âmbito residencial, 
e recebe por dia trabalhado, gera vínculo empregatício, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALECIMENTO DA EMPREGADORA DOMÉSTICA
A Empregadora Doméstica veio a falecer, quem deve assinar todos 
os documentos rescisórios (CTPS, TRCT), como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® DEZEMBRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 03/01/2018  - 14:00h  -  2º LEILÃO: 04/01/2018  - 14:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 03/01/2018, às 14:00 horas, e 2º Leilão dia 
04/01/2018, às 14:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES:  MÁRCIA 
FUZII BABÁ  CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º 
leilão: R$ 343.115,47 (Trezentos e quarenta e três mil, cento e quinze reais e quarenta e sete centavos) 2º leilão: R$ 259.664,77 (Duzentos e cinquenta e 
nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais, e setenta e sete centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 18/12/2017  - 10:45h  -  2º LEILÃO: 20/12/2017  - 10:45h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 18/12/2017, às 10:45 horas, e 2º Leilão dia 20/12/2017, às 10:45 horas. 
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: RICARDO SILVA QUIDEROLI, 

,  CREDOR 
FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 440.567,44 (Quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro 
centavos) 2º leilão: R$ 426.451,45 (Quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), calculados 

leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: 

 

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)

NIPLAN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 64.667.728/0001-54 - NIRE 353 003706 19

Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizará no dia 21 de 
dezembro de 2017, às 11:00 horas, na sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Deputado Martinho 
Rodrigues, 51 – Jardim Prudência, CEP 04646-020, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16, bem 
como ratificar a aprovação daquelas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/15; (b) deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração. Presidente do Conselho de Administração.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ/MF n° 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.11.17
Data, Hora e Local: no dia 30 de novembro de 2017, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, CEP 01310-913. Convocação e Presença: Convocação
dispensada em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, nos termos do §4° do artigo
124 da Lei n° 6.404/76, conforme assinaturas apostas ao fi nal da presente e no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 
Composição da Mesa: Presidente: Sr. Tadaaki Kurakake; Secretário: Sr. Takayuki Yoshida. Ordem do Dia: Deliberar
acerca das seguintes matérias: (i) o encerramento das fi liais mantidas pela Companhia nos municípios de Florianópolis/SC,
Cuiabá/MT e Paranaguá/PR; e (ii) se aprovada a matéria do item “i” anterior, a alteração da redação do Parágrafo Primeiro do Artigo
2° do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Colocadas as matérias em exame, discussão e posterior votação, restaram 
aprovadas pela unanimidade dos acionistas: (i) o encerramento das atividades das seguintes fi liais mantidas pela Companhia: a.
Escritório administrativo localizado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Crispim Mira, n° 124, Centro, CEP
88020-540, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42900903664,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.884.756/0009-20; b. Escritório administrativo localizado na cidade de Cuiabá, Estado do Mato
Grosso, na Avenida Dom Bosco, n° 1191, 1° andar, Centro Sul, CEP 78020-050, com seus atos constitutivos registrados na 
Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o NIRE 51900323614, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.884.756/0010-63;
e c. Escritório administrativo localizado na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, na Avenida Gabriel de Lara, n° 1323, sala 
“G”, Bairro João Gualberto, CEP 83203-550, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob o NIRE 41901164848, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.884.756/0011-44. em virtude da matéria aprovada no item “i”
acima, a alteração da redação do Parágrafo Primeiro do Artigo 2° do Estatuto Social da Companhia que, devidamente adaptado,
passou a vigorar conforme abaixo: “Parágrafo Primeiro - A Companhia mantém as seguintes fi liais: Filial Bahia: Escritório
administrativo localizado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, n° 771, salas 405 e 406, 
Itaigara, CEP 41825-000, inscrita no CNPJ/MF sob n° 60.884.756/0006-87; Filial Rio de Janeiro: Escritório administrativo
localizado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, 11° andar, sala 1109, setor B, CEP
22359-900, inscrita no CNPJ/MF sob n° 60.884.756/0003-34;” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada 
conforme e assinada pelos presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Takayuki Yoshida  - Secretário. Acionistas:
Marubeni Corporation - p.p. Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. Registrada na JUCESP sob o n° 547.495/17-1 em 07.12.17

Banco PSA Finance Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de abril de 2017.
1) Data, Hora e Local: Aos 28 de abril de 2017, às 12h00 horas, na sede do Banco PSA Finance Brasil S.A.
(“Companhia”), na Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, nº 779, 1º e 2º andares, Santo Amaro, CEP
04753-080, Cidade e Estado de São Paulo. 2) Convocação: Dispensada, haja vista a presença da totalida-
de dos Acionistas, nos termos do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
3) Mesa: Michel Marc Georges Arnaud, como Presidente, e Adriana Garcia Passos do Sacramento,
como Secretária. 4) Ordem do Dia: (i) Lavrar a ata em forma de sumário; (ii) Tomar as contas da Direto-
ria, bem como examinar, discutir e deliberar acerca das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) Examinar, discutir e deliberar acerca do plano anual de
negócios e o orçamento estratégico da Companhia para o ano de 2017; (iv) Deliberar sobre a destinação do
lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. (v) Fixar a remuneração dos admi-
nistradores; e (vi) Eleger os membros do Conselho de Administração. 5) Deliberações: Após terem sido
discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unani-
midade de votos: (i) Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário. (ii) Aprovar, sem ressalvas, as
contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2016, documentos esses publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal
“Empresas e Negócios”, em suas edições de 23/03/2017, considerando sanada a falta de publicação dos
anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme permitido pelo parágrafo 4º do mesmo arti-
go. (iii) Aprovar o plano anual de negócios e o orçamento estratégico da Companhia para o ano de 2017,
que serão arquivados na sede da Companhia. (iv) Aprovar, de acordo com a Proposta da Diretoria, a
seguinte destinação ao lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no mon-
tante de R$ 29.408.498,06 (vinte e nove milhões, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e noventa e oito
reais e seis centavos): (a) R$ 1.470.424,90 (hum milhão, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e
quatro reais, e noventa centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, para constitui-
ção da Reserva Legal de que trata o artigo 193 da Lei nº. 6.404/76; (b) R$ 14.500.000,00 (quatorze milhões,
quinhentos mil reais) aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos míni-
mos obrigatórios correspondendo ao valor líquido de R$ 12.325.000,00 (doze milhões, trezentos e vinte e
cinco mil reais), a serem pagos em até 60 (sessenta) dias contados a partir da presente data; e (c)
R$ 13.438.073,16 (treze milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, setenta e três reais e dezesseis centavos)
representando o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, destinados à reserva de lucros para
assegurar o nível de capitalização da Companhia, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia.
(v) Fixar, para o presente exercício social, remuneração anual e global dos administradores de até
R$ 5.778.619,62 (cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e
dois centavos), a qual será distribuída entre os seus membros, conforme vier a ser decidido pelo Conselho
de Administração. (vi) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandatos
que se estenderão até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano de 2020, a qual aprovará as contas
do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019, os Srs.: (a) Cezar Augusto Janikian, bra-
sileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.866.608-3, emitida pela SSP-SP, ins-
crito no CPF/MF sob o nº 176.648.118-30, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 e 2235, Bloco A, para o cargo de Presidente
do Conselho de Administração; (b) Alexandre Guy Jean Marie Sorel, francês, casado, administrador, por-
tador do passaporte francês nº 13AC07374, domiciliado em 62, boulevard du General Leclerc, 92200,
Neuilly-sur-Seine, França, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (c) Alexandre
Grossmann Zancani, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº
27.561.321-5, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.246.148-84, com endereço profis-
sional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck,
2041 e 2235, Bloco A, para o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração; (d) Patrice Jean
Claude Volovik, francês, casado, executivo, portador do passaporte nº 11AK37517, emitido pela República
Francesa, residente e domiciliado na 166 rue d’Aguesseau 92100, Boulogne Billancourt, França, para o car-
go de Conselheiro do Conselho de Administração. (vii) Registrar que os membros do Conselho de Admi-
nistração ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos somente após (i) a aprovação a ser concedida
pelo Banco Central do Brasil - BACEN; e (ii) a constituição de representante residente no país, na forma do
artigo 146, §2º da Lei nº 6.404/76, mediante a assinatura do termo de posse em livro próprio, oportunidade
em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei, que ficarão arquivadas na Sede da Compa-
nhia. 6) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura desta ata,
que, lida, foi assinada por todos os presentes. 7) Assinaturas: Presidente: Michel Marc Georges Arnaud;
Secretária: Adriana Garcia Passos do Sacramento. Acionistas: Banque PSA Finance, representado por
sua procuradora Adriana Garcia Passos do Sacramento e Aymoré Crédito, Financiamento e Investi-
mento S.A., representado por seus Diretores Conrado Engel e Angel Santodomingo Martell. Confere
com o original lavrado em livro próprio. Adriana Garcia Passos do Sacramento - Secretária.
JUCESP nº 521.196/17-6 em 23.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011744-33.2016.8.26.0001. A MMª. Juiza de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Gislaine Maria de Oliveira
Conrado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliana Souto Junqueira, Brasileira, Solteira, Empresária,
RG 22.443.946-7, CPF 082.528.248-97, Avenida Rio Branco, 167, Campos Eliseos, CEP 01205-000,
São Paulo - SP e Margareth Oliveira Santos, Brasileira, Solteira, Estudante, RG 22000325-7, CPF
219.198.768-04, Avenida Rio Branco, 167, Campos Eliseos, CEP 01205-000, São Paulo - SP, nos
autos do Cumprimento de Sentença que Sociedade Beneficente São Camilo lhes movem que ficam
Intimadas por edital para que efetuem o pagamento do débito valor de R$ 3.105,42 (atualizado até
maio/2016), no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10%
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 15 de novembro de 2017.                                                                                      (13 e 14)

As crianças, menores de 
5 anos, sofrem de des-
nutrição aguda e podem 

morrer em 2018 se não houver 
uma intervenção urgente, ad-
vertiu o Unicef em comunicado.

A situação de segurança se 
estabilizou em algumas partes 
da região e alguns deslocados 
começaram a retornar aos seus 
lares, mas a situação humani-
tária continua crítica, uma vez 
que mais de 750 mil crianças na 
região sofrem de malnutrição e 
25 áreas estão em situação de 
crise nutricional com limites 
de emergência. “Essa crise 
nutricional e de insegurança 
alimentar na região de Kasai, 
continua com o deslocamento 
de milhares de famílias que 
viveram durante meses em con-
dições muito duras”, descreveu 
o representante do Unicef no 
Congo, Tajudeen Oyewale.

Mais de 1,4 milhão de pessoas 
foram obrigadas a fugir de seus 
lares neste ano devido à insegu-
rança. “A verdadeira dimensão 
do problema será vista de fato 
quando a população retornar 
às suas casas em algumas áreas 
onde a situação de segurança 
melhorou e os serviços de saúde 
começaram a funcionar nova-
mente”, acrescentou Oyewale.

Mais de 1,4 milhões de pessoas foram vítimas de violência e obrigadas a deslocar-se em Kassai.

Pelo menos 400 mil crianças sofrem 
de desnutrição aguda no Congo

Pelo menos 400 mil crianças com desnutrição aguda grave podem morrer na região de Kasai, na 
República Democrática do Congo, palco de ações de grupos armados que deixaram milhares de 
mortos e mais de 1 milhão de deslocados desde meados de 2016, alertou a ONU

Não é esperado que a grave 
situação de insegurança alimen-
tar melhore antes de junho de 
2018, uma vez que a perda da 
temporada de plantio neste ano 
fez com que as famílias tenham 
pouco que colher em sua própria 
terra e nada para vender nos 
mercados. Além disso, cerca 
de 220 centros de saúde foram 
destruídos, saqueados e danifi -
cados, o que torna mais difícil 

proporcionar tratamento e aten-
dimento médico, e aumenta o 
risco de propagação de doenças 
transmissíveis como o sarampo.

O Unicef denuncia que re-
cebeu apenas 15% dos fundos 
necessários para responder às 
necessidades nutricionais dos 
menores em 2017.

A região de Kasai é palco 
de um confl ito que explodiu 
em meados de 2016, quando o 
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líder da milícia Kamuina Nsapu 
foi morto pelo Exército e seus 
seguidores se lançaram con-
tra o governo para vingar sua 
morte. Aos 20 anos de confl ito 
armado e violência, se soma o 
atual anúncio de que as eleições 
presidenciais serão realizadas 
em dezembro de 2018, apesar 
da pressão da oposição para 
que ocorram ainda este ano 
(ABr/EFE).

30ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0169706-89.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCIO 
ROBERTO DO CARMO TAVARES, brasileiro, empresário, RG 2821543205, CPF 399.994.848-59, e 
JEFFERSON FERREIRA LIMA, brasileiro, empresário, RG 8365125, CPF 406.830.478-50, em 
virtude da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada FMJ DISCO BAR E 
DANCETERIA LTDA-ME, que nos autos da ação de indenização, ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, requerida por Luciano Silveira Eroico, foi DETERMINADA a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO dos 
executados por EDITAL para que efetuem o pagamento de R$22.585.18 (atualizado até 31/03/2015), 
no prazo de 15 dias, a fluir apos os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDOS, para, em 15 dias, a fluir apos 
o prazo para pagamento, ofereçam impugnação, independentemente de nova intimação (art .525 do 
NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

7ª Vara da Familia e Sucessões da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1031045-06.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica Gonzaga Arnoni, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Sra. Maria Aparecida Monassi, brasileira, do lar, com CIRG n° 1.173.996 
SSP/SP, e CPF/MF n° 057.174.938-00, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário de ELIAS 
AMÉRICO JORGE MELKE SULEIMAN, Espólio, movida por JOÃO CHAEBO GADUM NETO , 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.886.779, inscrito no CPF nº 
052.295.778-19. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e após 
concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação 
de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no 
título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Fica advertido que decorrido 
o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação para 
todos os atos do processo, caso em que será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2017. 

2ª VC – Reg. Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
0015340-12.2009.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa 
Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Leonardo de Sousa da Silva, Av. Princesa Izabel, 56, Parque Cento e Vinte - CEP 
07990-080, Francisco Morato-SP, CPF 361.096.418-98, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de Cheque Ativo Fomento Comercial Ltda, alegando em síntese: 
COBRANÇA de R$ 749,74 (Set/2009), representados pelos cheques nº 850035 e 850036 no valor de R$ 
170,00 cada, sacados contra o Banco do Brasil S/A, e devolvidos por insuficiência de fundos. Estando o 
requerido em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias , a fluir 
após os 30 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados 
pela autora. . 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 28 de novembro de 2016. 

NCVP Participações Societárias S/A
C.N.P.J. nº 07.278.168/0001-02 - N.I.R.E.: 35.300.321.812

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 22/11/2017, às 9:00h, na sede da Companhia. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel Pelege;
Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. Deliberações: (a) aprovou a destituição do Sr. Adriano Carlos Vieira Romano, 
R.G. nº 20.108.120 SSP/SP, C.P.F. nº 132.505.848-35, do cargo de Diretor-Presidente da Companhia, agradecendo-o pelos
excelentes serviços prestados à Companhia; (b) elegeu o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, R.G. nº 11.406.338-2 SSP/SP,
C.P.F. nº 134.827.478-65, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e (c) aprovou a indicação do Sr. Alessandro 
Deodato, C.P.F. nº 240.241.338-70, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, no qual somente tomará posse após 
a obtenção de seu visto permanente no Brasil junto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Na sequência, ficou
consignado que o Sr. Alessandro Deodato e o Sr. Ricardo da Cruz Barreto não estão impedidos de exercer a administração
da Companhia por lei especial; em virtude de condenação por crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade; ou em virtude de pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. O integrante da Diretoria Executiva da Companhia ora eleito -  
Sr. Ricardo da Cruz Barreto, tomou posse no respectivo cargo. Encerramento: Nada mais. Mesa: Emmanuel Pelege -
Presidente da Mesa; Marcelo Luis Santilli - Secretário. Acionistas Presentes: BNP Paribas Assurance S.A. - Emmanuel
Pelege - Procurador; Cardif Assurances Risques Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador. JUCESP nº 536.739/17-1 
em 29/11/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

B
4D

6-
83

3D
-1

B
44

-1
25

3



São Paulo, quinta-feira, 14 de dezembro de 2017Página 6

Especial

Guilherme Oliveira/Ag. Senado/Especial Cidadania

O próprio texto constitucional deu o primeiro passo quando 
considerou o racismo crime inafi ançável. De lá para cá, 
outras iniciativas e políticas foram surgindo e se conso-

lidando, em grande parte como resultado da luta do movimento 
negro. Bons exemplos são o sistema de cotas nas universidades 
públicas e a criação do Dia Nacional da Consciência Negra, ins-
tituído em 2011 e comemorado todo dia 20 de novembro.

Mas muito ainda resta a ser feito. O preconceito e a desigual-
dade social são enfrentados todos os dias pela população negra. 
O perfi l penitenciário brasileiro pode ser considerado a face mais 
cruel dessa desigualdade.

Na sexta-feira, o Ministério da Justiça divulgou o Levantamen-
to Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) segundo 
o qual, em junho de 2016, 64% da população carcerária eram 
negros (pretos e pardos), na maioria jovens. De acordo com o 
levantamento, o Brasil possui hoje 726 mil presos e é o terceiro 
país em número de pessoas encarceradas, atrás apenas dos Es-
tados Unidos e da China.

O Atlas da Violência de 2017, do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), avaliou que uma pessoa negra tem 23,5% 
mais chance de sofrer assassinato em relação a cidadãos de 
outras raças. Esse cálculo desconta todos os efeitos de idade, 
sexo, escolaridade, estado civil e bairro de residência, deixando 
apenas a infl uência da cor da pele.

O mesmo estudo mostrou que, entre 2005 e 2015, a taxa de 
mortalidade para pretos e pardos subiu mais de 18%, enquanto 
o mesmo indicador para os demais cidadãos caiu cerca de 12%.

A mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), divulgada no início de novembro pelo IBGE e referente 
ao terceiro trimestre do ano, quantifi ca a desigualdade de forma 
clara (veja infográfi co).

Crise
A crise que o país atravessa desde 2014 contribuiu para agravar 

esses indicadores. De acordo com a deputada Benedita da Silva 
(PT-RJ), qualquer piora do quadro social afeta principalmente 
os negros, que são, em geral, mais desprotegidos diante das 
intempéries econômicas.

Ela destaca a violência como uma das principais mazelas que 
atingem esse segmento da população. Além de estarem mais 
sujeitos ao crime, os negros também sofrem com a má conduta 
policial, segundo ela.

— A pauta da segurança pública interessa à população negra. 
Falta um projeto nacional e isso prejudica. Os negros continuam 
desprotegidos e com medo de serem abordados [pela polícia] — 
observa a parlamentar.

O aprimoramento da formação dos agentes policiais é uma 
das medidas que ela cita como urgentes. Outra é o fi m dos autos 

País ainda
precisa avançar no
combate ao racismo

Integrantes de movimentos negros fazem manifestação em São Paulo.

Rovena Rosa/ABr

Desde a Constituição de 1988, que completa 30 anos 
no ano que vem, o combate ao racismo vem avançando 
no Brasil

de resistência. Atualmente, no 
caso de resistência à prisão, 
o Código de Processo Penal 
autoriza o uso de quaisquer 
meios necessários para que o 
policial se defenda ou vença 
a resistência, e determina que 
seja feito um documento, o auto, 
assinado por duas testemunhas, explicando a situação. No en-
tanto, críticos apontam que essa ferramenta inibe a investigação 
de ações abusivas.

Um projeto de lei que propõe o fi m dos autos de resistência 
foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) em maio deste ano. O PLS 239/2016 resultou da CPI do 
Assassinato de Jovens (2015-2016).

Outro projeto no mesmo sentido, em análise na Câmara dos 
Deputados, está mais avançado: o PL 4.471/2012 entrou em re-
gime de urgência no Plenário daquela Casa no início deste mês.

Racismo
A violência não preocupa apenas pela sua expressão física ou 

socioeconômica. Apresenta-se também em palavras e gestos, 
em ofensas e em formas discriminatórias de tratamento. Casos 
de racismo circulam pelos veículos de notícias e pelas redes 
sociais com frequência, não permitindo que esse problema seja 
ignorado. O fenômeno relativamente recente da internet e das 
redes sociais provoca a sensação de que as manifestações de 
racismo aumentaram.

Para a senadora Regina Sousa (PT-PI), presidente da Comissão 
de Direitos Humanos (CDH), a prática de racismo nem sempre 
é premeditada, o que revela característica da própria socieda-
de. — A essência do racismo é o sentimento que as pessoas têm 
dentro de si e que expressam, às vezes sem querer. Muita gente 
solta coisas porque elas estão incorporadas por meio da cultura 
e da educação. Este país tem uma memória escravista — disse.

Independentemente da motivação, manifestações com teor 
de discriminação ou ofensa racial são criminalizadas, tanto pela 
Constituição Federal quanto pelo Código Penal.

O crime de racismo foi regulamentado por lei em 1989. Ele 
corresponde à recusa de tratamento igualitário por questões 
raciais — por exemplo, quando um estabelecimento nega acesso 
a um cliente negro ou um empregador rejeita um candidato em 
um processo seletivo em decorrência da cor da pele.

Já a injúria racial é a ofensa verbal à honra de outra pessoa 
com elementos relativos à cor ou à raça. Ela foi instituída por 
uma alteração no Código Penal, realizada em 1997. Uma das 
modalidades de racismo se confunde com a injúria — quando 
um indivíduo pratica, incita ou induz à discriminação e ao pre-
conceito, de forma verbal, contra todo o coletivo de pessoas de 
um determinado grupo étnico.

Exemplos
A diferença pode ser ilustrada a partir de dois casos que ga-

nharam a atenção das redes virtuais nas últimas semanas. Num 
deles, o jornalista William Waack, em vídeo de 2016 divulgado 
neste ano, reage a uma buzina na rua durante uma gravação 
como “coisa de preto”. O episódio foi interpretado como crime 
de racismo, sob o entendimento de que o jornalista reproduziu 
um estereótipo pejorativo a respeito de uma coletividade.

No outro caso, a youtuber Day McCarthy publicou um vídeo 
em que profere ofensas raciais direcionadas à fi lha adotiva do 
casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Nessa 
circunstância, como os xingamentos têm como alvo uma pessoa 
específi ca, o ato enquadra-se em injúria racial.

Em ambas as situações, a pena é a mesma: um a três anos de 
prisão, além de multa. O motivo para a legislação fazer distinção 
entre as duas atitudes é de ordem prática, conforme explica o 
promotor Thiago Pierobom, do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT).

— Quando a lei do racismo entrou em vigor, difi cilmente con-
seguíamos enquadrar os casos de ofensas como racismo porque 
os tribunais sempre diziam que a intenção não teria sido de 
discriminar. Para contornar essa resistência, houve a alteração 
no Código Penal estabelecendo o crime de injúria racial. Aí sim 
conseguimos ter uma elevação substancial nos casos que eram 
levados ao Judiciário e passamos a ter mais condenações.

O promotor destaca que a existência de uma distinção legal 
entre racismo e injúria racial não implica qualquer diferenciação 
valorativa entre as duas práticas, nenhuma delas é menos grave 
do que a outra.

— Do ponto de vista sociológico, não tem diferença nenhuma. Xingar 
uma pessoa de “preto safado” é, obviamente, um ato de racismo. É só 
uma questão de estratégia legislativa, de como dizer isso na legislação 
para ter mais facilidade de se chegar ao mesmo resultado.

Regina Sousa acredita no “trabalho pedagógico” das leis. Ela vê 
a punição não como um veículo de suplício para o perpetrador de 
racismo, mas como uma sinalização para o restante da sociedade 
de que esse comportamento não é aceitável e não será tolerado:

— Não acho que a pessoa tenha que ser execrada, ir para uma prisão. 
Mas tem que pagar uma pena porque praticou um ato de racismo. Se 
pagar, mesmo que tenha feito sem querer, os outros vão se policiar.

Boa parte dos casos que envolvem crimes raciais são concluídos 
com a aplicação de penas alternativas à restrição de liberdade. 
Entre elas, estão indenização às vítimas e presença obrigatória 
do agressor em cursos de conscientização racial.

Educação
Regina Sousa acredita que o aspecto punitivo é apenas um dos 

lados da luta contra o racismo. Enquanto a criminalização dos 
atos pode contribuir para coibir a expressão do preconceito, ele 
continuará infl uenciando a mentalidade das pessoas a menos 
que seja combatido na origem, afi rma ela.

— Não é que a gente bote todas as esperanças nas leis. O pro-
cesso legislativo é demorado, leva anos para uma lei ser aprovada 
nas duas Casas. Fazemos a lei justamente para podermos ter 
respaldo para reivindicar, mas é preciso trabalhar a educação. 
A gente tem que colocar o dedo na ferida na escola, fazer esse 
debate desde pequeno. O racismo não vai acabar de vez, mas 
pode diminuir bastante — argumenta.

Outra diferença entre os crimes de racismo e de injúria racial 
está na forma como se inicia o processo contra o agressor. O 
racismo deve ser objeto de uma ação penal incondicionada, o 
que signifi ca que não é necessário nenhum pedido da vítima para 
que a acusação seja levada adiante.

Por sua vez, a injúria racial depende da representação especí-
fi ca da pessoa atacada. Caso a vítima não deseje se manifestar, 
o processo não avança. Além disso, a qualquer momento ela 
pode retirar a queixa e interromper a investigação, mesmo que 
já esteja praticamente concluída.

Essa diferença é considerada mais relevante pelo promotor Pie-
robom. Ele explica que a lei do racismo não demanda a iniciativa 
da vítima porque é do interesse de todo o conjunto da sociedade 
que o crime seja solucionado e o seu autor, punido, justamente 
para coibir futuras ocorrências. Quando se exige a vontade da 
vítima, como é o caso da injúria, essa dimensão pública se perde, 
afi rma Pierobom.

— A regra para a injúria, na minha opinião, deveria ser altera-
da. O interesse público transcende a esfera de disponibilidade 
da vítima. A análise que ela faz é individual: “me senti ofendido, 
registrei uma ocorrência, mas a investigação demora meses e com 
o tempo eu superei aquela situação, quero tocar a vida”. Mas a 
questão é que há um interesse público de que essa conduta não 
seja aceita — explica o promotor.

O conselho do Ministério Público para quem presenciar atos de 
racismo e de injúria motivada por discriminação racial é chamar a 
polícia imediatamente, de modo a viabilizar a prisão em fl agrante. 
É importante anotar o nome e o contato das testemunhas porque 
crimes dessa natureza são comumente praticados em público, na 
presença de pessoas que não se conhecem. Caso elas não sejam 
identifi cadas de pronto, há o risco de elas não poderem mais ser 
localizadas para auxiliar no processo.

Se o crime for praticado pela internet, a orientação é imprimir uma 
cópia da página para que sirva como documento comprobatório. 
Caso aconteça numa rede social, recomenda-se imprimir também 
os dados pessoais do ofensor, publicados em seu perfi l público.

Mulheres participam de missa afro em frente à Igreja 
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos,

em São Paulo, em comemoração ao
Dia Nacional da Consciência Negra.
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Para a senadora Regina Sousa (PT-PI), é preciso não 
apenas reprimir o racismo, mas também educar.
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É difícil imaginar como 

seria a organização de 

grandes empresas sem 

um ERP

Responsável por boa 
parte da organização e 
agilidade dos processos, 

a ferramenta traz uma visão 
ampla sobre o negócio e seus 
inúmeros processos. O ERP é 
capaz de integrar diferentes 
departamentos e, com isso, 
acaba reunindo um número 
imenso de dados sobre o 
negócio.

Infelizmente, nem sempre os 
gestores e líderes conseguem 
aproveitar tanta informação. 
De nada adianta reunir um nú-
mero imenso de informações se 
não temos como aproveitá-la 
para maximizar o poder do 
seu negócio.

Investir em treinamentos 
para que os profissionais 
entendam o poder dos dados 
pode ser o primeiro passo para 
um aproveitamento melhor 
das informações. Outra opção 
é investir em uma solução de 
BI que trabalhe com gráfi cos 
edashboards de alta qualidade. 
Assim, o profi ssional terá mais 
facilidade para visualizar as 
informações referentes ao seu 
negócio.

O BI se apresenta como um 
módulo estratégico para o ERP 
ao ponto que ele melhora a 
apresentação de resultados 
do sistema de gestão. Através 
da coleta e análise inteligente 
dos dados do ERP, o BI fornece 
caminhos e fundamentação 
para que as melhores decisões 
sejam tomadas, sempre de 
forma estratégica para atingir 
os objetivos da organização.

Vale ressaltar que, além de 
toda inteligência de negócio 
conseguida através da inte-
gração ERP + BI, um módulo 
deBusiness Intelligence forne-
ce a possibilidade da empresa 
ter uma verdadeira visão 360º 
do seu negócio. Ela pode 
compreender cada etapa da 
sua operação através da utili-
zação de dashboards, painéis 
e gráfi cos. 

Transformar os dados da em-
presa em algo mais visual traz 
uma série de vantagens para 
o negócio. É possível fazer um 
monitoramento em tempo real 
dos serviços oferecidos para os 
clientes, aumentar a transpa-
rência no relacionamento com 
o fornecedor e ainda encontrar 
com mais facilidade pontos 
críticos na operação. Com uma 
plataforma visual, as empresas 
são capazes de encontrar os 
problemas com mais rapidez 
e, em conjunto com os outros 
dados apresentados, já apre-
sentar possíveis soluções, 
evitando assim que o negócio 
sofra maiores danos.

Conferindo os dados em tem-
po real, a equipe responsável 
pela estratégia da empresa 

possui a ferramenta necessária 
para aproveitar as melhores 
oportunidades assim que elas 
surgem. E esse é um diferencial 
que não somente as grandes 
empresas, mas principalmen-
te as pequenas e médias, são 
capazes de aproveitar. Timing 
no mundo dos negócios é tudo.

Os painéis também são muito 
úteis para integrar as equipes. 
É uma queixa comum dentro 
das organizações a reclamação 
de que uma área não conhece 
o trabalho da outra e, por isso, 
subestima seus resultados. A 
apresentação em dashboardsé 
muito útil para a transparência 
da empresa, explicitando os 
resultados e processos de cada 
área e como uma interfere 
diretamente na outra.

Para o melhor aproveitamen-
to das informações, existem 
algumas dicas. A primeira é 
entender exatamente o que é 
importante para a sua empre-
sa. Não adianta apenas reunir 
vários gráfi cos em uma tela, 
é necessário que tudo aquilo 
tenha um valor e aplicabilidade 
imediata para o seu negócio. 
Outra dica é colocar a infor-
mação principal com maior 
destaque na tela. Os outros 
dados devem respeitar uma 
ordem natural, que faça senti-
do tanto do ponto de vista da 
cadeia de negócios quanto para 
quem está em busca de uma 
oportunidade de crescimento 
para a empresa.

A chave para ter um mon-
te de informações válidas, 
porém sem tanto impacto 
no negócio, é com certeza a 
personalização. Por mais que 
existam dados que façam sen-
tido para diferentes tipos de 
negócios, cada organização é 
única. Às vezes o mercado no 
qual você está inserido ou até 
mesmo a região do país onde 
estão suas fábricas exige uma 
atenção especial para pontos 
completamente diferentes do 
usual. Por isso, não tenha medo 
de investir em plataformas 
personalizadas. Elas podem 
representar o limite entre 
uma visão de sucesso e apenas 
“mais dados”.

O ser humano é muito visual. 
Por isso, dar a oportunidade 
para que ele tenha uma tela 
com as informações mais im-
portantes do negócio sempre 
traz resultados interessantes, 
como aumento da produtivi-
dade e da competitividade no 
mercado. Aproveitar todos 
os dados conseguidos com o 
auxílio do ERP e transformá-
-los com telas e visões com 
o BI acaba sendo o caminho 
natural de toda empresa que 
busca crescimento constante 
e destaque no mercado.

(*) É diretor geral da W5 Solutions, 
empresa brasileira que desenvolve 

soluções para prefeituras, BI 
(Business Intelligence) e aplicativo 

para pagamento móvel.
Mais informações no site:

http://www.w5solutions.com.br/tda/.

Como o BI revoluciona 
a apresentação de 

dados do ERP
Marcos Abellón (*)

News@TI
IPC adota soluções de Conectividade, 
Mobilidade e Cloud Computing da Embratel

@A Embratel anuncia o fornecimento de soluções de Conectivi-
dade, Mobilidade e Cloud Computing para a IPC, fi ntech brasi-

leira responsável pelo Sistema e-FRETE, uma plataforma de meios 
de pagamento eletrônicos e gestão de documentos para o setor de 
transportes. Com a migração de toda a sua infraestrutura de TI para 
o Data Center Virtual da Embratel, a IPC poderá expandir a capaci-
dade de todas as soluções, em tempo real, para atender uma média 
de 5 mil transações fi nanceiras eletrônicas realizadas diariamente. O 
Data Center Virtual da Embratel fornece toda a infraestrutura para 
o IPC, incluindo servidores virtuais interconectados, isolamento de 
rede e conexão, fi rewall e múltiplas vLANs (www.embratel.com.br). 

Projeto Ítalo-Brasileiro de inovação tecnológica 
nas áreas de Big Data e Indústria 4.0

@O projeto da Engineering – multinacional italiana fornecedora 
de soluções e serviços de TI – foi selecionado dentre os demais 

concorrentes para receber fi nanciamento e integrar o "Joint Lab on 
Big Data for Industry 4.0", uma iniciativa da Fundação Cultural Ítalo-
-Brasileira (Fibra) - órgão criado pela Embaixada do Brasil em Roma 
e pela Universidade de Bologna (UNIBO) para a promoção da ciência 
e de pesquisas entre os dois países. O projeto conta ainda com a par-
ticipação da prestigiada Universidade de Santa Catarina (UDESC) em 
conjunto com o Laboratório de Tecnologias de Gestão (LabGES), além 
de outras empresas brasileiras e italianas. A ideia é implementar um 
Joint Lab ítalo-brasileiro entre as duas instituições de educação e em-
presas privadas da área, com a colaboração de acadêmicos, estudantes 
e especialistas das empresas (http://br.engineering/).

O mercado de consertos 
domésticos sempre se ca-
racterizou pela pulverização. 
São milhares e milhares 
de prestadores de serviços 
autônomos e profissionais 
liberais, que acabam sendo 
encontrados por seus clientes 
por meio do tradicional boca 
a boca. Estimativas avaliam 
que atualmente, apenas na 
região sudeste do Brasil, as 
atividades ligadas a pequenos 
consertos e reparos residenciais alcancem receitas próximas 
dos R$ 4,5 bilhões. São cifras impressionantes, considerando 
que nenhuma grande corporação controla o setor.

Seja para consertar um micro-ondas queimado, uma torneira 
quebrada ou mesmo uma porta antiga que insiste em ranger e 
não fecha direito, procuramos por qualquer pessoa que possa 
dar referências de algum profi ssional que seja ponta fi rme, 
não cobre um absurdo pelo trabalho, entregue tudo no prazo 
prometido e ainda dê garantias de que o serviço foi bem feito 
e, por isso, não voltará tão cedo a causar dor de cabeça. 

Mas essa realidade está prestes a mudar. Uma transformação 
completa, proporcionada pelos aplicativos, já começou a unir 
os clientes aos prestadores de serviço, criando novas oportuni-
dades, negócios com regras claras e uniformização dos padrões 
de serviço. E o melhor: esse movimento já começa a resultar 
na redução do valor pago para a contratação dos prestadores.

E não se trata de um fenômeno isolado. A economia mundial 
também vem sendo impactada por essa tendência, que pode 
ser muito bem ilustrado pelos famoso aplicativos de transporte 

privado Uber e outros que 
vieram na sequência. 

Antes, uma pessoa ou em-
presa tinham gastos exorbi-
tantes com os táxis, uma forma 
tradicional de se deslocar 
de um ponto a ouro. Com a 
criação do aplicativo, passou 
a existir um ambiente online 
para aquelas pessoas (no caso 
do Uber, os motoristas com 
carro próprio) que queriam 
colocar sua força de trabalho 

à disposição, e também para os consumidores que, por sua vez, 
passaram a poder contratar um serviço com uma facilidade 
impressionante. 

Nesse novo arranjo, todos saem ganhando: o prestador, que é 
encontrado mais facilmente e presta mais serviços; o consumi-
dor, que é atendido mais rapidamente, com qualidade e preço 
justo; e também os apps, que atuam como intermediadores 
dessa negociação.

Voltando ao caso específi co dos consertos, essa nova tendência 
tem tudo para gerar uma grande transformação. Já está claro 
que os aplicativos dedicados a este tipo de serviço criam um 
modelo de negócios que permite preços, em média, 25% mais 
baixos do que os praticados normalmente. Isso acontece porque 
as plataformas oferecem o formato de leilão reverso, fazendo 
com que o ambiente competitivo fi ca mais claro para todos, e 
também porque a tecnologia deixa de lado intermediários que 
muitas vezes pouco agregam ao serviço em si.

(Fonte: Eduardo Quadrado é fundador do FixApp).

Como a “uberização” dos serviços vai ajudar a 
consolidar o mercado de consertos domésticos

Vinicius Andrade (*)

Diante disso, como podemos nos orientar e decidir 
qual produto é mais viável para ser vendido pela 
internet? Ou seja, como ser criterioso e assertivo 

na hora de escolher os itens do seu e-commerce? 

Inicio este texto deixando claro que, ao meu ver, não há 
nada que não seja "e-commerciável", ou seja, impossível 
de ser vendido via e-commerce. Eu acredito que podemos 
vender tudo online, mas, obviamente, com planejamento. 
Com o estoque, o armazenamento e a entrega adequados 
para cada tipo de produto, tudo pode ser comprado virtu-
almente e entregue na casa do consumidor. 

Pensemos então em logística e em estoque. Há produtos 
perecíveis que não podem fi car muito tempo parados, por 
exemplo. Outros são encomendas, itens mais artesanais, que 
demandam tempo para fazer, e todo esse processo precisa 
ser calculado. No caso de objetos, um estoque com muita 
variedade de itens e muitos produtos pode signifi car que a 
loja virtual está preparada para atender uma determinada 
demanda. 

Com a variedade de itens, o comprador tem mais op-
ções para escolher, podendo comprar só um produto, ou 
diversos em um mesmo pedido, uma vez que ele tem uma 
gama maior de opções disponíveis. O que pode desestabi-
lizar isso são os dois extremos, ou não ter a quantidade de 
pedidos esperada de determinado produto, o que deixa 
o e-commerce com um estoque grande, ou a loja ter uma 

Como escolher o melhor 
produto para seu e-commerce? 
Gerenciar uma loja online possibilita milhares de alternativas do que irá ser vendido. Entretanto, com 
uma vasta liberdade de escolha, o peso das nossas decisões é maior

demanda muito grande de um produto que excede o que 
ela tem em estoque e não ter tempo hábil para a produção 
dos itens na quantidade adquirida por seus compradores. 

Na parte de divulgação da loja, o empreendedor pode apos-
tar no que é mais seguro para que se mantenha uma renda 
estável. Gerenciar a loja sem muitos riscos e "emoções". 
No entanto, ser inventivo e pontual em suas divulgações e 
na criação de novas ofertas, pode fazer com que se ganhe 
muito mais dinheiro. Se a divulgação foi segmentada de 
acordo com o perfi l do público-alvo do que é vendido, a 
efi ciência no alcance ao consumidor e ao retorno fi nanceiro 
são bem maiores. 

Portanto, acredito que tudo se trata de planejamento. 
Um produto que é aderente, mas que não tem a divulgação 
certeira pode vender menos do que algo mais ousado e que 
chegue até o consumidor interessado de forma efetiva. 
Esse é o ponto, qualquer produto pode ser rentável, uma 
vez que se encontre a melhor forma de anunciá-lo para o 
público certo. 

Desde carros até verduras, com os cálculos corretos, a 
necessidade do consumidor de ir até uma loja é cada vez 
menor e as oportunidades para futuros empreendedores, 
crescem exponencialmente. 

(*) É CEO da Vesteer, maior plataforma de criação, venda e distribuição de 
produtos personalizados em todo o Brasil.

Pesquisa inovadora produz estruturas ósseas 
impressas em 3D

Polímeros bioabsorvíveis, ou seja, fi lamentos que têm a equiva-
lência da estrutura de ossos humanos, e que poderão ajudar na 
reconstrução celular estão sendo produzidos a partir de tecnologia 
inovadora desenvolvida no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS). 

A FlexBras, startup que há 2 anos está incubada no PTS, de-
senvolveu uma impressora 3D capaz de produzir os fi lamentos, a 
partir de pesquisa desenvolvida pela Faculdade de Medicina da 
PUC – Sorocaba. Chamada de biomaterial, a reconstrução come-
ça a partir de um raio-x ou tomografi a do osso a ser resposto. O 
arquivo de imagem é convertido em um software especial que, 
por sua vez, gera outro arquivo compatível com a impressora 3D. 

Dessa forma, quando um paciente sofre uma fratura, por exem-
plo, a impressora 3D é capaz de fazer uma estrutura com o mesmo 
formato do osso, só que à base de polímero implantável. “Por ser 
biologicamente compatível, o material permite que a célula óssea 
cresça por cima dele. Após o tempo de recuperação, esse material 
é completamente absorvido pelo organismo”, explicou o CEO da 
FlexBras, engenheiro Ronaldo Roledo.

A pesquisa ainda está em fase de testes, mas a expectativa é que 
em 2 anos esteja disponível para pacientes e, segundo a professora 
da PUC, Eliana Duek, responsável pelo estudo, a inovação será 
uma alternativa para quem sofre acidentes e sequelas nos ossos, 
por exemplo.

O equipamento denominado Flexprinter, desenvolvido pela 
startup, custa em média R$ 14.800, valor considerado de médio 
custo e de aquisição acessível. No entanto, é tecnicamente robusta, 
fácil de usar e com boa qualidade de impressão.

http://www.empts.
com.br/projetos
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5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta quinta é o vigésimo sétimo dia da lunação. No começo do dia a Lua em bom aspecto com Netuno deixa o astral 

mais sensível e compreensivo. O dia deve facilitar os processos de cura e as transformações. Esta quinta é um dia 

positivo para tratamentos de saúde, limpeza e recuperação da boa disposição com a lua minguando. A Lua em 

conjunção com Júpiter à tarde expande as emoções e o deixa mais generoso. No fi nal da noite, a Lua forma um 

bom aspecto com Plutão que renova as energias e em seguida fi ca fora de curso até ingressar em Sagitário.
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A Lua em Escorpião torna os afetos 
felizes e as esperanças renovadas 
neste fi nal de ano. Precisa ter um 
novo objetivo para ser alcançado 
em 2018. Muita inspiração para 
iniciar algo novo e assumir respon-
sabilidades que terá que cumprir. 
67/467 – Branco.

Será aplaudido pela inspiração e 
sensibilidade que darão os resultados 
esperados. Haverá busca do que é 
ideal, fazendo com que sonhos e 
aspirações mais íntimos afl orem. Dê 
carinho e atenção à pessoa amada, 
amigos e familiares. 77/377 – Azul.

O fi nal do dia fi ca mais pesado com 
a Lua solta e deve saber conter as 
emoções que serão negativas. De 
tarde use o seu lado intenso que pre-
cisa ser mostrado às pessoas neste 
começo de ano. Inspiração para o 
trabalho artístico, mas cautela com 
novos projetos. 16/616 – Amarelo.

Será mais fácil se envolver mais 
nos relacionamentos, mas é preciso 
controlar a tendência e não enxer-
gar bem os defeitos e se desiludir 
facilmente. Colabore com colegas 
e demonstre sua competência para 
assumir nova posição no trabalho 
que realize em breve. 52/352 – Verde.

Esta quinta é um dia positivo para 
tratamentos de saúde, limpeza e 
recuperação da boa disposição com 
a lua minguando. Ficar atento ao 
que se passa ao seu redor, em todos 
os setores de sua vida. Não faça 
contatos decisivos, com a lua fora 
de curso melhor manter a rotina. 
76/576 – Amarelo.

Viva intensamente o amor e as fortes 
emoções que este sentimento pro-
porciona neste momento. Conviva 
mais com amigos e demonstre o que 
sente por alguém. Um contato mais 
próximo com as pessoas que quer 
bem fará você sentir-se feliz nesta 
quinta. 36/336 – Verde.

Não faça apenas o que tem que 
fazer empenhe-se em aprender algo 
novo e inédito. No amor irá sentir-se 
atraído por alguém que conhecer 
poderá preparar-se para iniciar um 
relacionamento. No fi nal da noite, 
a Lua forma um bom aspecto com 
Plutão que renova as energias. 
66/366 – Verde.

Seja direto e prático nos assuntos 
pessoais resolvendo impasses e 
mudando rumos somente depois de 
pensar muito bem. Aceite as críticas 
se vierem para melhorar sua vida 
pessoal e profi ssional. Obterá lucros 
nos negócios que visem o social e 
ajudem ao próximo. 63/463 – Azul.

Precisa reconhecer o valor de cada 
coisa que conquistou até hoje. Com 
a Lua em Escorpião terá facilidade 
para o diálogo com familiares e 
amigos. Será mais fácil neste fi nal 
de semana dizer o que sente por 
alguém e falar abertamente o que 
pensa. 81/481 – Vermelho.

Trace novas metas ou realize antigos 
projetos que tem em mente depois do 
aniversário. Cuide do lado espiritual, 
rezando e meditando mais nesta 
fase em que vai começar a fase mais 
delicada do ano. Pode haver descon-
tentamento ou falta de interesse nas 
relações no começo desta quinta. 
82/482 – Branco.

No começo do dia a Lua em bom 
aspecto com Netuno deixa o astral 
mais sensível e compreensivo. É 
preciso evitar o excesso no que 
fala que pode levar a aborreci-
mentos e desencontros a tarde. 
Evite comentar sua vida intima ou 
pedir orientação a outras pessoas. 
34/934 – Azul.

Bons momentos devem ser vividos na 
relação amorosa pela sensibilidade 
provocada pela Lua em Escorpião. 
Pode resolver qualquer problema so-
cial ou intimo com toda a facilidade. 
Será mais fácil se envolver mais nos 
relacionamentos, mas sem se iludir. 
65/165 - Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 14 de Dezembro de 2017. Dia de São João da Cruz, São 
Agnelo, São Boaventura, Santo Esperidião, e Dia do Anjo Hahassiah, cuja 
virtude é a criatividade. Dia do Ministério Público. Hoje aniversaria a 
atriz Eva Wilma que chega aos 84 anos, o professor e teólogo Leonardo 
Boff que nasceu em 1938, o jogador de futebol Palhinha que faz 50 anos 
e a dançarina, cantora e atriz Vanessa Hudgens que nasceu em 1988.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau, mesmo não sendo maior do que 
ninguém fi ca muito mais à vontade quando tem um corpo forte e uma voz 
forte, que lhe permita gestos largos. Mas mesmo quando isso não acon-
tece, todos notam sua presença. Altamente fi losófi co, se preocupa desde 
muito cedo com princípios e razões que devem justifi car suas atitudes. 
Quando vive em um ambiente propício, desenvolve ética e demonstra 
seu poder educacional mais pelo exemplo do que pelas palavras. No lado 
negativo poderá arquitetar plano e estratégia para iludir os inocentes.

Dicionário dos sonhos
ESCOLA – Ver uma escola indica que sofrerá 
críticas em seu trabalho ou em seu modo de agir. 
Ver escolares estudiosos, ótimo presságio, com 
sorte em jogos e loterias. Números de sorte: 43, 
45, 67, 78 e 80.

Simpatias que funcionam
Para viver bem com a sogra: Arrume uma foto 
recente do casal de corpo inteiro. Nesta foto o casal 
deverá estar sorrindo. O homem escreve o nome da 
futura sogra abaixo de seu pé, na foto. A mulher faz 
o mesmo, escrevendo o nome da futura sogra sob 
seus pés. Em seguida eles cobrem a superfície da foto 
com mel, embrulham com um lenço branco de seda 
e enterram junto à raiz de uma árvore alta, sólida e 
com bastante galhos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 24

AGPC
DEFINITIVO

LARBELEM
RESOCMLP

NTLORAL
CALIBREE

MORIMSIX
DNAPADO

PELEAVIVE

AARUMOR
PARCASAMO
OMAGARP

VIESUAGE
HONORARIOS

OBRIGADO

Capital de 
(?): susten-
ta a empre-
sa (Fin.)

Cidade
natal de
Jesus

(Bíblia)
Objeto de 
negocia-
ção da

pecuária
A história
com come-
ço, meio e
fim (Lit.)

A higiene
feita com
escova de

dentes
O oficial

da Argen-
tina é o

espanhol

Pano
branco e
fino de
algodão

(?) Valley,
região

vinícola
dos EUA

Sentimento
ausente no
carrasco

Som
típico do
pregão 

da Bolsa
Nutriente 
encontra-
do no leite
(símbolo)

Vertical-
mente em

espaço
inferior

"(?) of
War", vi-
deogame
de ação

Ingredi-
ente de

sorvetes e
gelatinas

Toma
uma pro-
vidência

Pagamento do traba-
lho do advogado (pl.)

"(?) por Fumar",
filme de 2006

Tendência
(fig.)

Alvo dos
caçadores

de foca
Divindades
romanas 

que geriam
o curso
da vida
humana
(Mit.)

Nathalia
Timberg,

atriz

"O (?)", hit
dos Para-
lamas do
Sucesso

Categórico
Motivo de
saudade 

do viajante

Isolar; separar
Grupo de atores com
participação especial

em filmes

Soma de
riquezas
do país
Receio

Ponto turístico do
Pará, foi tombado

pelo Iphan em 1977
Peça do candelabro

Assunto
da Meteo-

rologia
Costurar

Formato
do sofá 
de canto
Aprazível

Perdura
Sigla

inglesa
dos EUA

Senhor
Divisão

da piscina
olímpica

Seis, em inglês
Batalha do (?): teve
como combatente a 
Tríplice Aliança (Hist.)

3/god — six. 4/ágar. 6/parcas. 7/calibre.
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Em cartaz desde 2012, o musi-
cal “Dudinha, Mariana e a Galinha 
Pintadinha” já foi assistido por 
mais de 500 mil pessoas. Sob o 
comando do menino Dudinha e 
da menina Mariana, o espetáculo 
vem para resgatar as mais lindas 
cantigas e brincadeiras de roda, 
trazendo ao palco personagens 
do folclore brasileiro como a Ga-
linha Pintadinha, o Galo Carijó, 
o Pintinho Amarelinho, Dona 
Aranha, Dona Baratinha, o Boi 
da Cara Preta, Borboletinha e 
muitas outras novidades. Quem já 
não cantou: “borboletinha, tá na 
cozinha, fazendo chocolate com 
a madrinha” ou “Boi boi boi, boi 
da cara preta, pega essa criança 

que tem medo de careta”, ou 
ainda “A galinha pintadinha e o 
galo carijó, a galinha usa saia e 
o galo paletó...”, “A dona aranha 
subiu pela parede, veio a chuva 
forte e a derrubou...”, pois essas 
e muitas outras cantigas de roda, 
vocês ouvirão e cantarão junto 
com seus fi lhos no espetáculo que 
vem encantando as famílias brasi-
leiras. Com Alexandre Zanchetta, 
Gabriela Pietro, João Bach, Sol 
Leão, Lucas Camillo, Antonio Ke-
nedi, Renata Kika, Rafael Septem 
e Roberto Pinheiro.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Bri-
gadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 
3105-3129. Domingos às 15h. Ingresso: R$ 
60. Até 25/03.

Cena da peça “Apoteose”.

Em um período no 
qual as pessoas 
são infl uenciadas a 
estarem dentro dos 
padrões de beleza, 
comportamento e 
consumo, os que estão 
fora desse modelo são 
excluídos, por não se 
enquadrarem no perfi l 
que pede a sociedade 
da época

Esse é um dos temas do 
espetáculo “Apoteose”. 
A peça com texto de 

Fernanda Maia e direção de 
André Grecco conta a estória 
do cantor Pedro, um jovem da 
década de 1940, com musica-
lidade e intensidade dramática 
em suas performances, mas 
sem a voz potente e operística 
de Orlando Silva, Francisco 
Alves e Vicente Celestino, os 
modelos da metade do século 
passado. Apadrinhado por um 
importante compositor que lhe 

“Apoteose”

abre as portas, Pedro chega ao 
estrelato, porém ainda inseguro 
de sua competência e de sua 
identidade, se vê traído por este 
padrinho. Apoteose discute a 
quebra de padrões estabelecidos 

através dos artistas que não se 
encaixam em um determina-
do modelo. Com Dan Aluízio, 
Gregory Henrique Guimarães, 
Guilherme Miranda, Isabel Pai-
xão, Jesciane Costa e Matheus 

Pyramo, jovens profissionais 
formados pela Escola Thymeli.

Serviço: Espaço Cia. da Revista, Al. No-
thmann, 1.135,  Santa Cecília, tel. 3791-5200. 
Domingo (17) às 20h e segunda (18) às 21h. 
Ingresso: R$ 40.

D
iv

ul
ga

çã
o

Silvio Santos, Xuxa e Doria tiveram

pele escurecida em exposição.

A exposição traz 40 retratos de personalidades brancas 
que, para a criadora, Alexandra Loras, ex-consulesa da 
França, propõe, com uma dose de humor e ironia, uma 
refl exão mais profunda sobre o protagonismo do negro 
na história. A mostra Pourquoi pas?  traz curadoria do 
grafi teiro Enivo, além das obras contarem com a in-
tervenções do famoso grafi teiro M.I.A. nas fotografi as. 
Entre as pessoas representadas estão: Dilma, Temer, 
Silvio Santos, Madonna, Gisele Bündchen, Regina Casé, 
Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, Rainha Elizabeth 
II, João Doria Jr, entre outros.

Serviço: Galeria Lourdina Jean Rabieh , Al. Gabriel Monteiro da Silva, 147 
Jardim América. De segunda a domingo das 10h às 22h. Entrada franca. Até 14/01.

Brancos ou negros
Divulgação

Irreverente e divertido, Rodrigo Capella abre 
para o público suas histórias e novas experiên-
cias vividas com a paternidade no stand-up Não 
recomendado para a Sociedade!!! Que estreia 
no próximo dia 21/12. Solteiro, independente 
e baladeiro, aprendeu na marra as funções de 
trocar uma fralda, esquentar o leite e até fazer 
seu fi lho arrotar. Ele conta tudo isso de uma 
maneira leve, descontraída e com muita música!

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila Olímpia, tel. 
3045-4146. Quintas às 21h30. Ingresso: R$ 40. Até 28/12.

Stand-up Comedy
Perdão

Neste dia de sua vida, que-
rido(a) amigo(a), acredito 
que Deus quer que você 
saiba...... Que sabedoria 
é aprender o que perdoar. 

E pessoas em sua vida 
neste momento esperam, 
pedem, que você perdoe 
suas faltas, suas fobias, 
seus erros mais recentes. 
Você perdoará? O Univer-
so convida você a dizer 
sim. Você não precisará 
pensar mais do que um 
segundo para saber exa-
tamente por que recebeu 
esta mensagem hoje.

Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch.

Refl exões
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Musical

Musical “Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha”.

Humor
O “Comédia ao Vivo” fará as duas últimas 

apresentações do ano, nos dias 15 e 22 de 
Dezembro. Para terminar o ano, nesta sexta 
dia 15 estão confi rmados: Luiz França, Nando 
Viana, Fábio Rabin e Diogo Portugal. O grupo 
de humor é um dos mais antigos em atividade 
do cenário nacional. O show ainda conta com 

elenco rotativo e participações de convidados 
de peso do cenário stand up nacional. Hoje, o 
elenco é formado por Luiz França e Fabio Rabin 
- que estão desde a formação original, e conta 
com as grandes revelações da comédia no seu 
elenco atual, como Thiago Ventura, Dih Lopes, 
Nando Viana e o experiente Diogo Portugal.

Serviço: Teatro Renaissance, Al. Santos, 2233, Jardins, tel. 3069-
2286. Sextas às 23h59. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia).



A retomada da 

economia brasileira, 

muito embora sem 

consistência e mais 

demorada do que o 

desejado, já refl ete 

positivamente nos 

números do varejo

Segunda a Serasa Expe-
rian aumentou em 0,8% 
o movimento nas lojas 

na comparação entre setem-
bro/2017 e outubro/2017. Na 
comparação com outubro do 
ano passo o crescimento fi cou 
em 6,5%. Diante deste fato, 
as redes varejistas voltaram a 
investir na abertura de novas 
unidades, gerando atrativi-
dade aos imóveis destinados 
à locação e instalação de 
lojas, chamados de “pontos 
comerciais”, o que, por seu 
turno, infl uencia nos preços 
das “luvas” e dos aluguéis. 

Vale registrar que o mer-
cado de pontos comerciais 
sofreu severamente com a 
crise, retirando valor destes 
“ativos” dos lojistas e dos 
locadores. Desta forma, salvo 
para os espaços nos shoppin-
gs e ruas muito visados e de 
maiores movimentos, os quais 
ainda apresentam certa liqui-
dez, verifi cou-se da crise para 
cá praticamente a paralisação 
do mercado e a entrega de 
muitos pontos pelos lojistas 
aos locadores sem nenhuma 
contrapartida. 

Por outro lado, depois de 
instaurada a crise econômica, 
a fi m de atrair novas lojas, 
além de não cobrar “luvas”, 
muitos shopping centers 
passaram a custear as obras 
de instalação dos estabeleci-
mentos e conceder subsídios 
nas verbas de condomínio dos 
comerciantes entrantes. 

Feitas estas considerações, 
na minha visão, em que pese 
o atual aquecimento da 
economia, de modo geral, 
os patamares praticados a 
título de “luvas” e aluguéis 
no momento pré-crise ainda 
demorarão a voltar, em vista 
das características atuais do 
setor e de toda a conjuntura 
macroeconômica brasileira. 

Importante citar como 
exemplo o segmento de sho-
ppings centers, cuja oferta de 
espaços cresceu em muitos 
locais acima da capacidade de 
preenchimento do mercado, 
acarretando em empreendi-
mentos com grande vacância 
e baixo fl uxo de consumido-
res. Tudo isto sem contar os 
altos custos com condomínio 
e outras verbas cobrados 
pelos empreendedores, os 

quais afugentam os lojistas 
e representam no meu en-
tendimento o maior desafi o 
do segmento. 

Fora dos centros de com-
pras, igualmente ainda se 
vislumbram muitos imóveis 
vazios, inclusive nos mais 
importantes corredores co-
merciais das nossas cidades, 
o que indica que não haverá, 
já a partir de agora, um au-
mento brusco nos preços dos 
aluguéis “luvas” e aluguéis.

Não obstante ser gradual a 
retomada da economia, funda-
mental que as empresas vare-
jistas do setor fi quem atentas 
para a legislação aplicável e 
busquem celebrar contratos 
em condições vantajosas, uma 
vez que, diante das perdas 
sofridas por todos os brasi-
leiros, existe uma tendência 
de que também os locadores 
objetivem, a partir de agora, 
recuperar os prejuízos au-
feridos, no sentido de que 
endurecerão as negociações. 

Nestes aspectos, cumpre 
lembrar que os contratos de 
locação com prazo de 5 anos ou 
mais admitem a propositura da 
ação renovatória de contrato 
de locação, desde que reali-
zada de 1 ano a até 6 meses 
antes do término do prazo de 
vigência do pacto locatício. A 
ação renovatória tem como 
fi nalidade principal proteger 
o ponto comercial do lojista, 
e, por consequência, o fundo 
de comércio formado no local, 
vez que impede o despejo e 
a (nova) cobrança de valor a 
título de “luvas” pelo locador, 
além de propiciar um aluguel 
justo para o novo período. 

No que tange às condições 
contratuais, a recomendação 
é incluir nos contratos cláu-
sulas que facilitem a eventual 
“venda” do ponto comercial 
pelo lojista, bem como afas-
tem infrações contratuais 
passíveis de despejo, tais 
como, proibição de praticar 
atividade concorrente (vide 
a “cláusula de raio” inserida 
nos contratos de shopping 
centers), restrição da trans-
ferência de cotas/ações da 
pessoa jurídica locatária, 
entre outras.   

Neste almejada fase de 
transição para a normalidade 
econômica, ainda existem, 
certamente, muitas oportuni-
dades para os lojistas conse-
guirem excelentes condições 
comerciais e contratuais.

(*) - É sócio do escritório Cerveira 
Advogados Associados, autor

do livro ‘Shopping Centers - Limites
na liberdade de contratar’, São Paulo, 
2011, Editora Saraiva; Pós-Graduado 

em Direito Econômico pela
Fundação Getúlio Vargas. 

Boas perspectivas para o 
varejo demandam cuidados 
como os pontos comerciais

Daniel Alcântara Nastri Cerveira (*)

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
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Conforme uma pesquisa 
de 2016, realizada pela 
consultoria McKinsey, 

45% das atividades remunera-
das de hoje podem ser comple-
tamente automatizadas no futu-
ro. Além disso, seis em cada dez 
ocupações têm a capacidade de 
ter 30% ou mais de suas tare-
fas substituídas por sistemas 
tecnológicos existentes. Outro 
estudo, realizado pelo Fórum 
Econômico Mundial, também 
revelou que o “emprego do fu-
turo” ainda não surgiu. Segundo 
a instituição, 65% das crianças 
que ainda estão começando o 
ensino básico terão empregos 
ainda desconhecidos.

Esse cenário demonstra a 
relevância e o impacto de um 
bom planejamento de carreira, 
assim como a importância de 
boas escolhas para o preparo 
na área de atuação, além do de-
senvolvimento de habilidades 
que vão além do currículo, tais 
como criatividade, resolução 
de problemas e pensamento 
crítico.
 • Improvise, adapte, supere-

se - Para Maíra Pimentel, 
cofundadora e diretora 
de projetos da Tamboro, 
startup de inovação em 
educação que desenvolve 
soluções on-line (web/
mobile) que ajudam a 
aprimorar o desempenho 
de jovens profissionais 
que estão ingressando no 
mercado de trabalho, a 
evolução tecnológica per-
mitiu que algumas habili-
dades passassem a ser as 
protagonistas no mercado 
de trabalho, independente-
mente da área de atuação.

“Chamadas de habilidades 
do século XXI, são elas que 

45% das atividades remuneradas de hoje podem ser 

completamente automatizadas no futuro.

Pontos que devem ser 
considerados ao planejar a carreira
A preocupação com o mercado de trabalho é algo que martela na cabeça dos jovens. Diante do panorama de crise 
no país, com um índice de desemprego de 12,4%, conforme dados do IBGE, as pessoas querem desenvolver um 
bom planejamento de carreira, buscando por decisões que garantam estabilidade fi nanceira no futuro

designer de interface, 3D 
designer, engenheiro da 
computação, quadrinista 
e desenvolvedor de jogos”, 
afi rma Célio Antunes, CEO 
e fundador da Impacta, 
grupo educacional com 
cursos livres voltados para 
as áreas de Gestão, Design, 
Tecnologia da Informação e 
Mercado Digital.

 • Busque seus sonhos - Re-
alização pessoal e social 
são anseios de muitos 
jovens, desejos que vão 
além apenas da questão 
fi nanceira. Idealizar uma 
carreira deve servir como 
combustível para alcançar, 
principalmente, as ambi-
ções pessoais. “Quando 
falamos de realização pes-
soal, os jovens estão cheios 
de perspectivas e buscam 
motivações interiores para 
efetuar seus sonhos pesso-
ais e profi ssionais. A família 
tem grande peso emocional 
e psicológico nessa questão 
para ajudar no crescimento 
e na maturidade do cora-
ção. Então qual é o caminho 
para o sucesso?

É a soma de pequenos esfor-
ços cotidianos, porque a espe-
rança não está presente só na 
vitória, mas no planejamento, 
na tentativa, nos erros, nos 
acertos, na luta diária etc. Por 
isso, sonhe, vá em busca dos 
seus sonhos, torne-os realida-
de, acredite em você, no seu 
potencial, no projeto de Deus 
em você, nas oportunidades, 
porque ‘a vida tem a cor que 
você pinta (Mário Bonatti)’”, 
afi rma o padre Douglas Verdi, 
diretor geral dos colégios sa-
lesianos Santa Terezinha e do 
Liceu Coração de Jesus.
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nos diferenciam das máquinas, 
impulsionando a performance 
de qualquer profi ssional. Nos 
últimos anos, muitas empresas 
começaram a verdadeiramente 
entender que essas característi-
cas, em muitos casos, são mais 
necessárias do que as técnicas”.
 • Ser humano é único - A 

nova geração, mais do que 
apenas sucesso econômico, 
busca por sentido e felicida-
de. Não faz sentido o sim-
ples acúmulo de conteúdos. 
Cada jovem possui neces-
sidades e habilidades es-
pecífi cas que precisam ser 
desenvolvidas de maneira 
individual. “A escola tem 
que ser um espaço, físico e 
virtual, onde se trabalhe a 
gestão do conhecimento e 
do autoconhecimento. Um 
espaço colaborativo que 
fortaleça o desenvolvimen-
to da inteligência cognitiva 
tanto quanto da emocional, 
social e relacional. 

A estratégia é desenvolver 
a educação mais holística que 

leve em conta as diferentes 
dimensões do indivíduo e suas 
inter-relações, trabalhando 
pessoas que serão protago-
nistas e capazes de expandir 
seus mindsets para as novas 
demandas e possibilidades 
do futuro”, afirma Nuricel 
Aguilera, fundadora do Ins-
tituto Alpha Lumen (IAL), 
organização sem fi ns lucrati-
vos de São José dos Campos, 
que visa gerar impacto social 
através de soluções educati-
vas e propõe em seu projeto 
escola, um modelo adaptativo 
de aprendizado.
 • Esteja pronto para o futuro 

- Atualmente, as escolas de 
base precisam se inspirar e 
fornecer ferramentas para 
que as novas gerações de 
profi ssionais estejam atu-
alizadas com as carreiras 
de um futuro próximo. 
“Esses jovens tendem a 
buscar por áreas capazes 
de satisfazer seu anseio 
pessoal e social. Alguns 
exemplos são youtuber, 

Dos 51 mil presos do sistema penitenciá-
rio do Rio de Janeiro, apenas 4.561 estudam 
(9% do total) e  só 7.891 trabalham, o que 
corresponde a 15%. Os números fazem 
parte da base de dados do novo portal 
lançado pelo Tribunal de Justiça (TJ) com 
informações sobre a massa carcerária e 
sobre adolescentes apreendidos.

A iniciativa é do Grupo de Monitoramento 
e Fiscalização (GMF) do Sistema Carce-
rário. Uma das organizadoras é a juíza de 
direito Raquel Chrispino, coordenadora do 
projeto de registro da população carcerária 
e integrante do GMF. Segundo ela, o portal 
reúne em um só local dados que já existiam, 
mas que estavam dispersos.

“Os dados são fragmentados e o Estado 
tem difi culdade gravíssima de articulação 
e comunicação entre as instituições. Elas 
têm difi culdade de organizar seus dados em 
uma plataforma que todos possam ver. Se 
a gente vê que tem uma grande população 
carcerária idosa, então temos que começar 
a pensar em uma política pública para os 
idosos. Se a gente sabe quantas mulheres 
grávidas e bebês têm no sistema, temos 
que ter uma política para isso. Os dados 
produzem informação e informação produz 
conhecimento”, disse Raquel.

Sobre a baixa taxa de presos estudando, a 
juíza atribuiu o problema às peculiaridades 

Só 9% dos presos do RJ estudam
e 15% trabalham, mostra portal do TJ

no Rio de Janeiro abandonaram a escola 
antes de chegar às unidades de internação. 
“Existe uma evasão escolar, que leva ao 
ato infracional. Eles têm difi culdades de 
aprendizagem que vêm da primeira infân-
cia, de zero a 6 anos. Esta difi culdade se 
concretiza quando chegam à 5ª ou 6ª série e 
eles abandonam a escola”, explicou a juíza.

Outro dado disponível no portal mostra 
que 59% dos presos têm entre 18 anos e 
29 anos, o que, segundo a juíza, abrange 
a fase mais produtiva da vida. “Nós temos 
41% dos 51 mil presos na faixa de 22 a 29 
anos, uma faixa de produção, de juventude 
e trabalho. É mão de obra perdida. Seriam 
jovens aprendizes entrando no mercado de 
trabalho, mas estão presos”. Os números 
também revelam que atualmente há 11 
bebês vivendo com suas mães no sistema 
carcerário do Rio, e 15 idosos com 80 anos 
ou mais cumprindo pena.

De acordo com Tribunal de Justiça, o siste-
ma penitenciário fl uminense está superlotado, 
com 180% de sua capacidade, número que, 
de acordo com a juíza Raquel Chrispino, não 
diminui. “Não conseguimos reduzir o número 
de presos, pois o número de prisões é muito 
grande”. Do total de presos no sistema do 
Rio, 48.965 são homens e 2.042 são mulhe-
res. As informações podem ser acessadas no 
endereço eletrônico (gmf.tjrj.jus.br) (ABr).

Os problemas do sistema prisional 

contaminam a escola. Não se consegue 

fazer um espaço isento dentro da prisão.
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do sistema carcerário fl uminense, dividido 
em facções criminosas, que não podem 
ser misturadas nem mesmo nas salas de 
aula, e às difi culdades dos professores em 
lecionar nas prisões.

“Há um percentual muito pequeno de 
presos na escola. Menor do que em muitos 
estados. Tem problema de segurança dos 
professores também. Os problemas do sis-
tema prisional contaminam a escola. Não se 
consegue fazer um espaço isento dentro da 
prisão. Não pode juntar na mesma turma pre-
sos de facções diferentes. É uma tragédia”.

Segundo Raquel Chrispino, 80% dos 2,5 
mil adolescentes atualmente apreendidos 

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ ANTONIO GOIS DE ARAÚJO, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em Tucano - BA, no dia (02/08/1974), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eleotério Cavalcante de Araújo e de Terezinha Gois 
da Silva. A pretendente: CARLA DE CASSIA DA ANUNCIAÇÃO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Salvador (Subdistrito Penha) - BA, no dia 
(27/01/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos da Anunciação e de Rita de Cassia Teles da Anunciação.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS CORREIA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
marceneiro, nascido em Aracati - CE, no dia (10/08/1949), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Correia Lima e de Francisca Melo Correia. 
A pretendente: RITA DE CASSIA NERI DA FONSECA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Pão de Açucar - AL (Registrada em Lovat, Município de Umuarama - 
PR), no dia (09/05/1965), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Maria dos Praseres Neri da Fonseca.

O pretendente: ROBERTO SANTOS ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido em Belo Horizonte (3º Subdistrito) - MG, no dia (15/03/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Almir Rodrigues Rocha e de 
Nilza Viana dos Santos. A pretendente: ELANE CRISTINA FELIX SANTANA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Orós (1º Ofício) - CE, no dia (11/05/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elisabete Felix Santana.

O pretendente: DANIEL SOUZA BARRETO, estado civil solteiro, profi ssão produtor 
musical, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (21/01/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Muniz Barreto e de Vilma 
de Souza Barreto. A pretendente: TAIS GONÇALVES BEZERRA, estado civil solteira, 
profi ssão analista fi nanceiro, nascida em Guarulhos - SP (Registrada neste Subdistrito, 
Cangaíba - SP), no dia (19/10/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Alves Bezerra Filho e de Antonia Gonçalves Bezerra.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
O pretendente: GERALDO GOMES DE ALCANTARA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Maceió - AL, no dia (11/05/1952), residente e domiciliado em 
Maceió - AL, fi lho de José Gomes de Alcantara e de Anita Maria de Alcantara. A pretenden-
te: REGINA CÉLIA SOUSA NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/03/1963), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio do Nascimento e de Maria Bernadete 
Sousa Nascimento. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço no município 
de Maceió, no Estado da Alagoas, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: SAMUEL HOLANDA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciário, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/12/1998), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco de Oliveira e de 
Rosa Maria Holanda Gonzaga. A pretendente: DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (02/07/2001), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Anderson Oliveira Silva e de Maria José da Silva dos Santos.

O pretendente: NIVALDO ALTINO DE SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão 
microempresário, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (03/06/1969), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Brigido de Santana e de 
Ana Antonia Esteves de Santana. A pretendente: ANDRÉA MAGALHÃES BOITO DE 
SANTANA, estado civil divorciada, profi ssão corretora de seguros, nascida nesta Capital, 
Penha de França - SP, no dia (08/11/1968), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Boito e de Mafalda Maria de Magalhães Boito.

O pretendente: SELSO PELEPENKO, estado civil divorciado, profi ssão construção civil, 
nascido em São Joaquim - SC, no dia (01/07/1962), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Gregorio Pelepenko e de Holandina de Paulo Pelepenko. A 
pretendente: ELIZABETE LOPES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em Indiaporã - SP, no dia (11/05/1967), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Lopes de Souza e de Lozinha Julia Sousa.
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

FIX IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Torna
público que requereu á SEMA a Licença Unificada para Industria e Comércio de
artefatos plásticos sito a Av Marcos Paulo Gonçalves, 955, Nova Bonsucesso,
Guarulhos - SP através do processo administrativo nº 19570/2017.

Edital de Citação Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0005670-93.2010. 8.26.0543. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da
Lei, etc.  Faz Saber a(o) Edson Bitencourt, Est. Itapecerica, de, 2587, Vila Maracana, CEP 05835-005,
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Concessionaria da
Rodovia Presidente Dutra Sa, CNPJ 00861.626/0001-92, com sede na Rodovia Presidente Dutra, Km
184+300, Morro Grande, Santa Isabel – SP, alegando em síntese que por conta dos danos que lhe
foram causados em decorrência do acidente que ocorreu no dia 24/05/2008, por volta das 09h55min. O
requerido estava trafegando com veículo tipo automóvel, ano 2002, cor preta, placa EDU 7273, de
propriedade de Maria Do Carmo Batista Mimosa, CPF 013.439.378-33, RG 18.429.904, com endereço
na Rua Tamarutaca, 40, Cidade Nitro Operários, São Paulo – SP, Cep 08010-480, quando na altura do
KM 255, O, sentido decrescente da Rodovia BR 116, perdeu o controle do veículo, transitando em alta
velocidade, quando perdeu o controle do veículo, vindo a chocar-se com o meio fio seguido de defensa
e posteriormente, derrubando call box, capotando em seguida e vindo a descer a ribanceira, vindo
danificar o patrimônio Público sob a concessão da requerente. Mediante o acidente ocorrido foi
lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência descrevendo as circunstâncias do mesmo. O referido
acidente gerou diversos prejuízos ao patrimônio público administrado pela requerente, sendo
necessário a mobilização regional de empregados, bem como a instalação de novo material em
substituição ao danificado. A requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos
indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela
rodovia e sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim para realizar os devidos
reparos, a requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 36.540,90, conforme
demonstrativo às fls. 05 dos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por EditalL, 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 Santa Isabel, aos 09 de novembro de 2017.                                                                  (13 e 14)

2ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0104174-
19.2007.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Daniela Claudia Herrera Ximenes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, principalmente 
CARLOS EDUARDO KERBAUY, brasileiro, separado, engenheiro e empresário, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, que se encontra em trâmite, perante este Juízo e respectivo Ofício Judicial, a 
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE proposta por ANTONIO CÉSAR 
SGAVIOLI em relação a CONSTRUTORA KR LTDA e CARLOS EDUARDO KERBAUY, para obter 
decisão que declare/decrete a dissolução da Primeira-Ré, com a saída do Autor de seu quadro 
societário, seguindo-se a liquidação judicial, com a nomeação do liquidante, visando a realização do 
ativo e o pagamento do passivo, com a partilha do acervo, se existente, e, por fim, a extinção da 
personalidade jurídica da empresa. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
do corréu CARLOS EDUARDO KERBAUY, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo 
de 20 (vinte) dias, da primeira publicação, concordar com o pedido ou apresentar contestação, sob 
pena de ser considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 
autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de março de 2017. 

Citação Prazo 20 dias. Proc: 0011505-28.2012.8.26.0564. O Dr. Rodrigo Gorga Campos, Juiz de
direito da 9ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo/SP. Faz Saber a Fernando Emilio Rossi,
CPF 107.507.258-18 e Andrea Rossi, CPF 308.901.748-22, como sucessores de Marta Susana
Lavezzaro Rossi, que lhes foi proposta ação Ordinária requerida por Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
objetivando o recebimento da quantia de  R$ 11.104,20 (02/2012), referente contrato de prestação de
serviços e outras avenças com termo de esclarecimento, de internação e responsabilidade firmado
entre as partes. Considerando que os réus encontram-se em lugar ignorado, ficam os mesmos, por
meio do presente edital, Citados para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que
terão o prazo de 15 dias, a fluir do prazo do edital, para pagar a quantia reclamada ou apresentar
defesa. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, 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 Bernardo do Campo, aos 17 de Novembro de 2017.       (13 e 14)
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        Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: ROBERTO ANTONIO DA CRUZ, profi ssão: cortador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1979, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ferreira da Cruz e de Sonia Barbosa 
da Encarnação. A pretendente: VIVIANE DE SOUZA FONSECA, profi ssão: auxiliar 
de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/08/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcia de 
Souza Fonseca.

O pretendente: LUCIANO NASCIMENTO SILVA, profi ssão: op. de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Boa Nova, BA, data-nascimento: 19/10/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Nascimento Neto e de Mada-
lena Rosa Silva. A pretendente: JOYCE GONÇALVES SANTIAGO DE OLIVEIRA, 
profi ssão: atendente de restaurante, estado civil: solteira, naturalidade: Carapicuiba, SP, 
data-nascimento: 20/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Eunelio Santiago de Oliveira e de Vanilda Gonçalves de Souza Santiago de Oliveira.

O pretendente: MATHEUS RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: ajudante de pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednilson Ribeiro da Silva e de Raquel 
Ribeiro da Silva. A pretendente: NATALIA RODRIGUES RIBEIRO, profi ssão: auxi-
liar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/07/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Odair Aparecido Ribeiro 
e de Maria Alves Rodrigues.

O pretendente: RUBENS VALENÇA LIMA, profi ssão: mestre de obra, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1966, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias de Souza Lima e de Josefa Valença 
Lima. A pretendente: SUZILANE LIMA NASCIMENTO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Vitória da Consquista, BA, data-nascimento: 03/10/1983, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Ramos Nascimento e de 
Alane Vieira Lima.

O pretendente: DANIEL BARBOSA, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Guaçui, ES, data-nascimento: 24/01/1948, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Dario Barbosa e de Luzia Helena Barbosa. A pretendente: 
DENISE APARECIDA DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1966, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odilon José da Silva e de Vera Regina Ayres da Silva.

O pretendente: JONATHAS BARBOZA DO NASCIMENTO, profi ssão: funileiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miriam Barboza do Nascimento. A pre-
tendente: JANAINA DURVAL DE ARRUDA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maurício Durval de Arruda e de Ranúzia Vieira da Silva.

O pretendente: MARINALDO CARMO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 05/01/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marilene do Carmo da Silva. A pretenden-
te: CRISTINA MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Mata Grande, AL, data-nascimento: 09/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Carlos da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: EMERSON DA SILVA RODRIGUES, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Jose Rodrigues e de Gicelia Ferreira 
da Silva. A pretendente: MARIANA GOMES DE SANTANA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1991, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Helio Ribeiro Borges de Santana e de 
Marluce Dias Gomes.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA CAETANO, profi ssão: montador otico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1995, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Reginaldo Caetano e de Elizete Carneiro da Silva. A 
pretendente: ARIANE RITA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sueli Rita de Souza.

O pretendente: EDNIR FERREIRA DA SILVA, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1967, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de José Ferreira da Silva e de Quiteria das Dores 
da Silva. A pretendente: VALKIRIA MARTINS DE ARAUJO, profi ssão: auxiliar de RH, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1972, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ayrçon Geraldo da Cruz e de Eunice 
Martins de Vasconcelos.

O pretendente: TIAGO OLIVEIRA E SOUZA, profi ssão: montador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ribeira do Pombal, BA, data-nascimento: 22/02/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dimas de França e Souza e de Luzia 
Ferreira de Oliveira e Souza. A pretendente: YASMIN ARAUJO LEAL, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1994, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Alcides Mariano Leal e de Francisca 
Araujo do Nascimento.

O pretendente: EVERALDO DE SOUSA MOURA, profi ssão: advogado, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião de Sousa Moura e de 
Waldeci Sousa Moura. A pretendente: BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
consultora fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 24/07/1985, residente e domiciliada neste Capital, SP, fi lha de Nisete Ferreira de 
Oliveira.

A pretendente: LÚCIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA, profi ssão: autônoma, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Lagoa do Ouro, PE, data-nascimento: 18/04/1973, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Martiliano da Silva e 
de Izabel Maria da Conceição. A pretendente: SORAIA ALVES, profi ssão: autônoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1979, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Olinto Alves e de 
Natalia Kasuya Alves.

O pretendente: ANTONIO ROBERTO TERRY, profi ssão: pedreiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1969, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Pedro Terry e de Dolores Ximenes Terry. A 
pretendente: BRUNA DOS SANTOS COUTINHO EUGENIO, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Camargo Eugenio e de Suely 
Coutinho Camargo Eugenio.

O pretendente: WALTER DA SILVA TUPI, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Vieira Tupi e de Vania Maria 
da Silva Tupi. A pretendente: VIVIANE MONTEIRO DE MORAES LIMA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Sebastião de Lima e 
de Denilda Monteiro de Moraes Lima.

O pretendente: FERNANDO OLIVEIRA DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de treinamen-
to, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1985, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Lima de Sousa e 
de Fatima Souza de Oliveira. A pretendente: MONICA MARCELINO LEITE, profi ssão: 
auxiliar farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio 
Teixeira Leite e de Angelica Borges Marcelino.

O pretendente: LUIS FABIANO LOPES DA SILVA, profi ssão: limpador de vidro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Alberto da Silva e de Leila Lopes. 
A pretendente: CAROLINE FREITAS DE ALMEIDA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/12/1986, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genesio Lopes de Almeida e 
de Arlete Freitas de Almeida.

O pretendente: DANILO DONIZETI SIMÃO DA SILVA, profi ssão: auxiiar de pereci-
veis, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1986, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Moacir Simão da Silva e de Santina 
Donizeti da Silva. A pretendente: GLEICE FABIANA SOARES LEITE, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hamilton Waldecy Leite e 
de Sonia Regina Soares Leite.

O pretendente: FRANCISCO ALVES MELO, profi ssão: carpinteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 01/04/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves da Silva e de Maria da 
Cruz Melo. A pretendente: FÁTIMA LÚCIA SOARES DA SILVA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 13/10/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Rodrigues da 
Silva e de Maria Soares Albino.

O pretendente: RONALDO VIEIRA DO CARMO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Penedo, AL, data-nascimento: 04/08/1983, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Silva do Carmo e de Marlene Vieira do 
Carmo. A pretendente: SIMONE APARECIDA DA SILVA CAVANI, profi ssão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Cavani e de 
Lucia Maria da Silva.

O pretendente: ALTAIR JOSE DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Camboriu, SC, data-nascimento: 04/03/1971, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Cypriano da Silva e de Lozeni Airoso da Silva. 
A pretendente: SÍLVIA GALDINO DA COSTA, profi ssão: op. de caixa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Benedito, CE, data-nascimento: 11/01/1977, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Galdino da Costa e de Maria 
do Socorro Costa.

O pretendente: ELIOMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES, profi ssão: aposentado, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Buerarema, BA, data-nascimento: 02/09/1956, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edigar José Rodrigues e de 
Rivadávia de Oliveira Rodrigues. A pretendente: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA 
RIBEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/05/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Floriano Rodolfo Ribeiro e de Clotilde de Oliveira Ribeiro.

O pretendente: ÉRICK TÁCIO SANTANA TEIXEIRA, profi ssão: operador de te-
lemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/06/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Adal-
berto Vaz Teixeira e de Geraldina Santana Alves Teixeira. A pretendente: CRISTIANA 
COSTA SOARES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Licínio de Almei-
da, BA, data-nascimento: 20/01/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Salustiano Soares Neto e de Cleuza Costa Soares.

O pretendente: WILLAMAR CORREIA DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 09/08/1973, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Correia de Oliveira e de Cicera 
Lúcia da Silva. A pretendente: CATHIA MICHELLI ALVES DOS SANTOS, profi ssão: 
técnico de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/05/1980, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Amilton Bispo dos Santos 
e de Josilda Alves dos Santos.

O pretendente: LUCIANO HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ivan da Silva e de Raquel Correia Bispo 
da Silva. A pretendente: ELIZANDRA VELOSO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Fernando da Silva e de Eli-
zangela Felix Veloso.

O pretendente: BENEDITO DA SILVA PEREIRA, profi ssão: serralheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1961, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jose Honorio Pereira e de Rosa Correia da Silva. A 
pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, profi ssão: estudante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1962, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel da Silva Santos e de Olga 
Maria da Silva Santos.

O pretendente: ROGERIO DE ASSIS CANETI, profi ssão: autonômo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1978, residente e do-
miciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Ismael Caneti e de Clotildes de Assis 
Caneti. A pretendente: LAIS FREITAS DE ANDRADE, profi ssão: técnica de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Mendes de Andrade 
e de Gislene Santos de Freitas Andrade.

O pretendente: DIEGO RIBEIRO GUIMARÃES, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 21/01/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Ribeiro Guimarães e de 
Benedita Reis Guimarães. A pretendente: JAQUELINE GREPALDI DE JESUS, profi s-
são: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacson Dias 
de Jesus e de Cleuza Grepaldi de Brito.

O pretendente: DIONES CARLOS SOUZA NOGUEIRA, profi ssão: faxineiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Barra do Mendes, BA, data-nascimento: 03/01/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildasio Moreira Nogueira 
e de Eleni Leandro de Souza Nogueira. A pretendente: GLEICIANE DE LIMA DIAS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/09/1998, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de José Carlos Gon-
çalves Dias e de Terezinha Paulo de Lima Dias.

O pretendente: RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: técnico eletrôni-
co, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco dos San-
tos e de Aurita Neiva dos Santos. A pretendente: DAMARIS BARBOSA BARSOTTI, 
profi ssão: autônomo, estado civil: solteira, naturalidade: Igaporã, BA, data-nascimento: 
25/05/1980, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Geraldo Barsotti e de 
Maria Dalva Barbosa Barsotti.

O pretendente: IVAN SILVA MEDEIROS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oreste de Sousa Medeiros e de Elizabete Pereira Silva 
Medeiros. A pretendente: THAÍS SOUZA VELÔSO, profi ssão: cabelereira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1988, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Jose Velôso e de Angelisia Ribeiro 
de Souza Velôso.

O pretendente: MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leidiane Pereira dos Santos. A pre-
tendente: GEISIANNE XAVIER DIAS, profi ssão: tele operadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Van Carlos Pereira Dias e de Vera Lucia Xavier 
Dias.

O pretendente: RICARDO LEONEL CANZANO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1977, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roque Canzano e de Leonilda Conceição 
Canzano. A pretendente: SUELEN ROCHA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eremita Gonçalves da Rocha.

O pretendente: FRANCISMARKS VIEIRA GOMES, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 11/10/1986, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Gomes Filho e de Maria dos Milagres 
Vieira. A pretendente: EVA ELENIARA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: Quiterianópolis, CE, data-nascimento: 14/07/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel de Assis Silva e 
de Maria Vanda Pereira da Silva.

O pretendente: JOSÉ DA CRUZ VIEIRA, profi ssão: caseiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Castelo do Piauí, PI, data-nascimento: 01/04/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vieira e de Maria Vieira da Conceição. A 
pretendente: MARIETTE EVANGELISTA MEDRADO, profi ssão: diarista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santa Maria da Boa Vista, PE, data-nascimento: 22/03/1963, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Apostolo Medrado 
e de Maria Creuza Evangelista Medrado.

O pretendente: VALDEMAR EUFRAUZINO MARQUES JUNIOR, profi ssão: auxi-
liar de marcenaria, estado civil: solteiro, naturalidade: Crateus, CE, data-nascimento: 
13/04/1995, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Valdemar Eufrauzino 
Marques e de Antonia Vieira Marques. A pretendente: INGRID DAS GRAÇAS RA-
MOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Alice das Graças Ramos.

O pretendente: WILLIAM MURILO DA SILVA TEIXEIRA, profi ssão: bartender, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/08/1991, 
residente e domiciliado este Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Roberto Gonçalves 
e de Vanilce Conceição da Silva Teixeira. A pretendente: WINNIE DE GODOY SWYTKA 
DORNELES, profi ssão: bardente, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, 
data-nascimento: 03/06/1994, residente e domiciliada em Poá, SP, fi lha de Julio Cesar 
Swytka Dorneles e de Simone de Godoy Dorneles.

O pretendente: SAMUEL SANTOS AMADOR, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1982, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Amador e de Maria de Lurdes Santos 
Amador. A pretendente: DAYANA PINA SOUSA BATISTA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Normando Sousa Batista e de Neusa 
da Cruz Pina.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO MENDES JÚNIOR, profi ssão: agente de atendi-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Mendes e 
de Terezinha Ferreira Andrade. A pretendente: PALLOMA PEREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Ferreira 
dos Santos e de Angela de Fatima Pereira de Sousa.

O pretendente: MAILSON NOVAES DOS SANTOS, profi ssão: polidor de piso, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 16/08/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Bispo dos Santos e de Maria 
Célia Novaes dos Santos. A pretendente: RAQUEL PAZ PONCIANO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1997, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Onofre da Silva Ponciano e 
de Lucilene Henrique Paz.

O pretendente: DANIEL DE JESUS NEPOMUCENO, profi ssão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Joaquim Nepomuceno e de 
Maria Jose de Jesus Nepomuceno. A pretendente: IRANDI DOS SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Cajueiro, AL, data-nascimento: 
17/10/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Mes-
sias dos Santos e de Maria das Dores dos Santos.

O pretendente: EVANILDO ENEAS DA SILVA, profi ssão: comprador, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Antonio Martins, RN, data-nascimento: 07/01/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson Eneias da Silva e de Ana 
Maria da Conceição Silva. A pretendente: LUCELI SOUZA LIMA, profi ssão: vendedo-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Souza Lima e 
de Eremita Ribeiro Soares Lima.

O pretendente: ALEX JOSÉ FEBRONIO DA COSTA, profi ssão: analista de suporte 
técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
21/09/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Xavier da Costa e de Ana Maria Lima Febronio da Costa. A pretendente: ALINE LEITE 
SANTOS, profi ssão: consultora de beleza, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 30/08/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Vicente Santos e de Maria do Socorro Leite Santos.

O pretendente: EDSON ALAOR DE SAMPAIO, profi ssão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ramos de Sampaio e de Valdecir 
Dutra Alaor. A pretendente: MILENA EVELYN DE LIMA, profi ssão: cabelereira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo de Lima Junior e de Risoleta 
Larucci de Lima.

O pretendente: JOÃO PAULO PEREIRA LEITE, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Aurora, CE, data-nascimento: 09/09/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Honorato Leite e de Joana Pereira da Silva 
Leite. A pretendente: MARIA BETANIA MARTINS DOS ANJOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ibipeba, BA, data-nascimento: 03/01/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Denivaldo Martins dos Anjos e de 
Laurita Marques dos Santos.

O pretendente: LUIZ MANOEL DE LIMA, profi ssão: folguista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Vicência, PE, data-nascimento: 18/09/1964, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Manoel Rosendo de Lima e de Antonia Jozina da Conceição. A pre-
tendente: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: cuidadora, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1981, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Silvino da Conceição e de Cristina da 
Conceição da Conceição.

O pretendente: PAULO HENRIQUE EVANGELISTA COUVO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1979, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Devaldir Couvo e de Maria 
do Socorro Evangelista Couvo. A pretendente: JENIFER CRISTIANE DE OLIVEIRA, 
profi ssão: agente de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 12/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Sales de Oliveira e de Tânia Aparecida de Oliveira.

O pretendente: WEVERTON ADÃO DE SOUZA BARBOSA, profi ssão: coletor, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Patricia de Souza Barbosa. A preten-
dente: VERONICA SOUZA SERTÓRIO, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1993, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de José Luiz de Souza Sertório e de Silvia Antonia de Souza Sertório.

O pretendente: MAICON MOREIRA ROSA, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Felisbino Rosa e de Eunice Moreira Rosa. A 
pretendente: VITÓRIA DA SILVA SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleidnaldo Marinho dos Santos e de Maria do 
Desterro da Silva.

O pretendente: AYRCK VINÍCIUS LINO DE SOUZA, profi ssão: líder de recebimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Bispo de Souza e de 
Cátia Cilene Lino. A pretendente: ELLEN RAISSA LEITE FERREIRA, profi ssão: carte-
zista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1995, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Adilson José dos Santos Ferreira e de 
Veronica Leite da Silva.

O pretendente: EMERSON LUIZ ARANTES MORELLI, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Franco Morelli e de Cleusa 
Maria Morelli. A pretendente: ADRIANA ALVES DA MACENA, profi ssão: cobradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1980, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecida de Fátima Alves 
de Macena.

A pretendente: DAYANE REGINA DE FREITAS NASCIMENTO, profi ssão: op. de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter de 
Freitas Nascimento e de Ione Regina Alves Nascimento. A pretendente: JULIANE 
APARECIDA CELESTINA DE JESUS, profi ssão: aux. de vendas, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 23/07/1989, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Conceição Celestina de Jesus.

O pretendente: EMERSON BOTÃO ALVES, profi ssão: conferente, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1994, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Arlindo Alves de Alencar e de Maria Lucia de 
Freitas Botão Alves. A pretendente: BRUNA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, profi s-
são: auxiliar de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 18/10/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton 
Pereira da Silva e de Izabel Cristina Aparecida Ferreira da Silva.

O pretendente: JOSÉ GUIMARÃES PEREIRA DE FONTES, profi ssão: pedreiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Barão de Grajau, MA, data-nascimento: 19/03/1977, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Pereira de Fontes 
e de Albertina Maria Pereira. A pretendente: MALVINA MARIA DA SILVA, profi ssão: 
aux. de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-
nascimento: 03/08/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Eufl asio Inácio da Silva e de Zenaide Maria Conceição da Silva.

O pretendente: LUIZ CARLOS DA SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto da Silva e de Rosemari Jacintho 
da Silva. A pretendente: ÉLEN DE AMORIM CICLIANO, profi ssão: assistente ad-
ministrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
06/10/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Darcio Ciclia-
no e de Dora Alice Ferreira de Amorim Cicliano.

O pretendente: MARCIO ANDRADE FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1977, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Severino Ferreira e de Jacira de Andrade Ferreira. A pre-
tendente: ROSANA APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Sebastião do Paraiso, MG, data-nascimento: 
11/07/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lazaro Rafael 
dos Santos e de Catarina Candida dos Santos.

O pretendente: ZENILTON JOSÉ DE OLIVEIRA, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Teixeira de Freitas, BA, data-nascimento: 27/04/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Américo José de Oliveira e de Ma-
noela Maria de Oliveira. A pretendente: SHIRLEI DA CONCEIÇÃO SILVA, profi ssão: 
policial militar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nas-
cimento: 22/09/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Or-
tencia da Conceição Silva.

O pretendente: ANTONIO MARCOS SANTANA DE SOUZA, profi ssão: conferen-
te, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
18/10/1989, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Alonso Lo-
pes de Souza e de Elenira de Santana Souza. A pretendente: BRUNA BADARO DE 
MOURA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Conceição Jacinto de Moura e de Rosimeire Badaro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: DIEGO RUGNO ARRUDA, solteiro, veterinário, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 31/01/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Pedro Carlos de Araujo Arruda e de Suzete Rugno Arruda. A pretendente: CAROLINA 
LORIERI VANIN, solteira, veterinária, natural de São Paulo - SP, nascida em 12/11/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Humberto Vanin e de Maria 
Elizabeth Lorieri Vanin.

O pretendente: EVERTON FELIX SANTOS, solteiro, corretor de imóveis, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 24/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de João da Silva Santos e de Hilda Felix Santos. A pretendente: KARINA LOPES DA 
SILVA, solteira, professora, natural de São Paulo - SP, nascida em 26/01/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Genival Tomé da Silva e de Nilza Lopes.

O pretendente: ANDERSON STEPHAN NISTICO, solteiro, estudante, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 24/06/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Helio Nistico e de Conceição Aparecida de Oliveira Nistico. A pretendente: TAESA 
ELISABETE DOS SANTOS LIMA, solteira, bancária, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 10/02/1987, residente e domiciliada no Jardim Santa Emilia, São Paulo - SP, fi lha de 
Edmundo de Sousa Lima e de Tânia Elisabete dos Santos Lima.

O pretendente: AJOUADNA BOUFOUSSE, solteiro, segurança, natural de Tan Tan, Marro-
cos, nascido em 20/01/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Abdati 
Ben El Bachir e de Bouamoud Mhaijiba Bint El Bachir. A pretendente: MARIA AMALIA 
DA CONCEIÇÃO, divorciada, do lar, natural de Lajedo - PE, nascida em 25/02/1945, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Amalia Candida da Conceição.

O pretendente: CARLOS EDUARDO LOURENÇO, solteiro, motociclista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 13/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Maria Rosangela Lourenço. A pretendente: NATÁLIA SCIBOR DA SILVA, solteira, 
assistente fi scal, natural de São Paulo - SP, nascida em 24/06/1989, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adair Oliseu da Silva e de Milene Scibor da Silva.

O pretendente: MAMADU MANE, solteiro, técnico de refregeração, natural de Guine Bissau, 
nascido em 15/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Idrissa Mane 
e de Musqueba Mane. A pretendente: NAYARA ALVES DE SOUZA, solteira, cuidadora 
de idosos, natural de São Paulo - SP, nascida em 17/03/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos de Souza e de Simarina Alves dos Santos.
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