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“Eu sou aquela mulher 
que fez a escalada da 
montanha da vida, 
removendo pedras e 
plantando fl ores”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira

BOLSAS
O Ibovespa: +0,7% Pontos: 
73.115,44 Máxima de +1,25% 
: 73.519 pontos Mínima de 
+0,02% : 72.621 pontos Vo-
lume: 14,38 bilhões Variação 
em 2017: 21,4% Variação no 
mês: 1,59% Dow Jones: +0,61% 
(18h42) Pontos: 24.801,40 
Nasdaq: +0,92% (18h42) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2949 Venda: R$ 3,2954 
Variação: -0,35% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,38 Venda: R$ 3,48 
Variação: -0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2875 Venda: R$ 
3,2881 Variação: -0,91% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2700 
Venda: R$ 3,4470 Variação: 
-0,17% - Dólar Futuro (janeiro) 

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

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.265,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,64% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,000 
Variação: -1,49%.

Cotação: R$ 3,2955 Variação: 
-0,09% - Euro (18h42) Compra: 
US$ 1,1779  Venda: US$ 1,1779  
Variação: +0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8850 Venda: R$ 
3,8870 Variação: -0,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8130 Ven-
da: R$ 4,0470 Variação: +0,1%.

tos: 7.000,32 Ibovespa Futuro: 
+1,27% Pontos: 73.900 Máxi-
ma (pontos): 74.255 Mínima 
(pontos): 73.500. Global 40 
Cotação: 903,246 centavos de 
dólar Variação: +0,37%.

As diversas formas 
de ajuda da União 
às estatais federais 

deram mais despesas que 
retorno financeiro à União 
de 2012 a 2016, revelou o 
Tesouro Nacional em rela-
tório divulgado ontem (18). 
As empresas custaram R$ 
122,31 bilhões ao governo 
em cinco anos, mas geraram 
retorno de R$ 89,35 bilhões. 
O relatório levou em conta 
três instrumentos de ajuda: 
adiantamentos para futuro 
aumento de capital, instru-
mentos híbridos de capital 
e dívida (reforço de capital 
das instituições financei-
ras por meio de títulos 
públicos, em vez de aporte 

Ajuda a estatais deu mais 
despesas que retorno à 
União nos últimos cinco anos

de dinheiro) e subvenções 
(subsídio por meio de auxílio 
monetário).

Para contabilizar os retor-
nos para a União, o Tesouro 
considerou os juros recebidos 
pelos instrumentos híbridos, 
os dividendos (parcela dos 
lucros das estatais repassa-
da aos acionistas, no caso 
a União) e os juros sobre 
capital próprio (outra forma 
de a empresa distribuir parte 
do lucro). Na comparação 
ano a ano, a relação entre as 
estatais e a União resultou 
em prejuízo de R$ 750,3 mi-
lhões do Tesouro em 2012; 
R$ 18,33 bilhões em 2013; 
R$ 2,06 bilhões em 2015; e 
R$ 17,51 bilhões em 2016. 

Apenas em 2014, o Tesouro 
teve ganhos de R$ 5,7 bilhões 
para o Tesouro.

A evolução dos resultados 
pode ser atribuída ao aumen-
to de gastos com subvenções 
e à queda de receitas com di-
videndos e juros sobre capital 
próprio. A redução no lucro 
das estatais (com prejuízos 
no caso da Petrobras e da 
Eletrobras) e o fim da política 
de distribuição adiantada de 
dividendos influenciaram na 
diminuição dos retornos.

Para 2017, informou o rela-
tório, os resultados apontam 
para o aumento dos dividen-
dos das estatais, mas em nível 
insuficiente para superar os 
gastos com subvenções, con-

De acordo com o Tesouro, a Petrobras e a Eletrobras, depois de sucessivos trimestres

de prejuízos, terão melhores resultados em 2017.

siderados bastante elevados 
pelo Tesouro. De acordo com 
o Tesouro, a Petrobras e a 
Eletrobras, depois de suces-
sivos trimestres de prejuízos, 
terão melhores resultados 

em 2017.
Segundo o documento, no 

fim de 2016, a União deti-
nha o controle direto de 47 
empresas estatais federais: 
20 sociedades de economia 

mista e 26 empresas públi-
cas (com 100% de controle 
do governo). Em relação à 
Itaipu, a União detém o con-
trole indireto da companhia, 
com 50% das ações (ABr).

Atividade econômica 
cresceu 0,29% em 
outubro

A atividade econômica ini-
ciou o último trimestre em 
crescimento. O Índice de Ati-
vidade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br) dessazonali-
zado (ajustado para o período) 
apresentou alta de 0,29%, em 
outubro, segundo dados divul-
gados ontem (18). Esse foi o 
segundo mês seguido de alta. 
De acordo com os dados atu-
alizados, em setembro houve 
alta de 0,27%.

Em 12 meses encerrados 
em outubro, o indicador teve 
expansão de 0,21%. No ano, até 
outubro, houve crescimento de 
0,75%. O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda o 
BC a tomar suas decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Selic. 

O índice incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade 
dos três setores da economia: 
indústria, comércio e serviços 
e agropecuária, além do volume 
de impostos (ABr).

Instituições 
fi nanceiras reduzem 
projeção de infl ação

O mercado fi nanceiro conti-
nua a prever infl ação abaixo do 
piso da meta para este ano. A 
estimativa para o IPCA caiu pela 
quarta vez seguida, ao passar de 
2,88% para 2,83%. A estimativa 
consta do boletim Focus, uma 
publicação divulgada semanal-
mente pelo Banco Central.

No boletim da semana passa-
da, as instituições fi nanceiras já 
haviam reduzida a projeção para 
abaixo da meta. Em setembro, a 
estimativa também fi cou abaixo 
do piso, mas depois voltou a 
fi car dentro do intervalo de 
tolerância. Se a estimativa se 
confi rmar, será a primeira vez 
que a meta será descumprida 
por fi car abaixo do piso. A meta 
fi cou acima do teto quatro vezes: 
2001, 2002, 2003 e 2015.

Nos 11 meses do ano, o 
IPCA chegou a 2,5%, o menor 
resultado acumulado para o 
período desde 1998 (1,32%). 
Em janeiro, o IBGE vai infor-
mar o resultado do IPCA neste 
ano. Para 2018, a projeção do 
mercado fi nanceiro para o IPCA 
caiu de 4,02% para 4%.

A expectativa do mercado 
fi nanceiro para a Selic ao fi nal 
de 2018 segue em 7% ao ano. 
A estimativa para a expansão 
do PIB subiu de 0,91% para 
0,96% neste ano, e de 2,62% 
para 2,64% em 2018 (ABr).

Em evento ontem (18), do 
PMDB, o presidente Temer, 
disse que enfrentou “oposições 
ferozes” ao longo de seu gover-
no e que tem levado à frente 
uma agenda de reformas para 
fazer uma “revolução” na polí-
tica administrativa e economia 
do país.

“Estamos falando de um 
governo que tem pouco mais 
de um ano e meio com todas 
as oposições. A primeira delas 
foi dizer que teve um golpe”. 
E completou: “Se nos Estados 
Unidos se dissesse que quando 
o vice assume a Presidência 
face a um eventual impedi-
mento do presidente, isto é 
um golpe, qualquer americano 
fi caria corado. Mas aqui não, 
havia uma certa desfaçatez”.

Temer voltou a defendeu a 
reforma da Previdência e disse 
que já está na agenda do gover-
no a simplifi cação tributária. 
Citou as próximas eleições, 
em outubro, e disse que quem 
for candidato à Presidência da 
República e se propuser a fazer 
um governo de reformas, terá 
marcado na sua campanha a 
tese do PMDB.

O presidente citou o docu-
mento Ponte para o Futuro, 
construído pelo partido, e disse 
que ao chegar o poder, o PMDB 

O Índice de Confi ança do 
Empresário Industrial (Icei) 
aumentou 1,8 ponto entre 
novembro e dezembro, alcan-
çando 58,3 pontos. Segundo 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), o resultado é 
o melhor desde novembro de 
2012, quando o índice regis-
trou 58,4 pontos. Desde julho, 
quando atingiu a marca de 50,6, 
o Icei entrou em trajetória de 
crescimento. Em dezembro, 
segundo a CNI, o aumento foi 
explicado pela combinação 
de melhores condições de 
negócios e perspectivas mais 
otimistas.

O Icei é composto por indi-
cadores da situação atual da 
empresa e da economia brasileira 
e pelas expectativas dos empre-
sários em relação a ambos. Entre 
novembro e dezembro, o Índice 
de Condições Atuais aumentou 
1,4 ponto, chegando a 52,9 
pontos, maior nível desde feve-

Todos os segmentos analisados 

tiveram um aumento na 

confi ança.

Vendas de Natal 
O movimento de vendas do 

comércio varejista paulistano 
cresceu média de 4,7% na primeira 
quinzena de dezembro com relação 
ao mesmo período do ano passado. 
Em separado, houve aumentos de 
6,5% e 2,8%, respectivamente, nas 
comercializações a prazo e à vista. 
Os números são do Balanço de 
Vendas da Associação Comercial 
de São Paulo.
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Homens jovens com ensino 
superior completo ou in-
completo foram os que mais 
conseguiram ser inseridos 
no mercado de trabalho até 
outubro. É o que mostra a 
análise feita pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), 
com base nos dados do Caged, 
do Ministério do Trabalho. Do 
saldo de 302.189 vagas criadas, 
subtraindo as vagas fechadas, 
de janeiro a outubro, 82% foram 
ocupadas por trabalhadores do 
sexo masculino. 

Do total de vagas criadas, 750 
mil foram ocupadas por jovens 
até 24 anos de idade. Já entre 
os trabalhadores com 50 anos 
ou mais de idade, houve dimi-
nuição de 333.288 postos. Até 
outubro, foram abertas 116.641 
vagas para trabalhadores com 
nível superior completo e 
27.673 para nível superior in-
completo.

O estudo aponta que de ja-

Brasília - O ministro Gil-
mar Mendes, do STF, disse 
na manhã de ontem (18), a 
jornalistas que a soma em 
auxílios-moradia, alimentação 
e saúde concedidos a juízes “re-
almente” precisa ser verifi cada 
e que o modelo de autonomia 
administrativa e fi nanceira do 
Judiciário deve ser discutido 
num “futuro próximo”. A con-
cessão generalizada desses 
“penduricalhos” faz com que 26 
tribunais estaduais de Justiça 
gastem cerca de R$ 890 milhões 
por ano com esses pagamentos, 
segundo reportagem do jornal 
O Estado de S. Paulo.

Gilmar falou depois da as-
sinatura de um acordo de 
cooperação técnica para ações 
conjuntas que viabilizem a 
biometria em Santa Catarina, 
no TSE. “Esse modelo de 

Ministro Gilmar Mendes,

do STF.
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Confi ança do empresário cresce e atinge 
maior índice desde 2012, diz CNI

mais otimismo do empresário 
com relação ao próximo ano. 
O indicador subiu 2,1 pontos 
entre novembro e dezembro e 
alcançou 61 pontos. A última 
vez que superou os 60 pontos 
foi em março de 2013.

Todos os segmentos anali-
sados tiveram um aumento na 
confi ança tanto em relação a 
novembro, quanto em relação 
ao fi nal do ano passado. Levan-
do em consideração o porte da 
empresa, os grandes empre-
sários são as mais confi antes, 
com um Icei de 60,2 pontos. 
Na outra ponta, as pequenas 
fecham o ano com um índice 
de confi ança de 55,5 pontos.

A pesquisa foi feita entre 1 
e 13 de dezembro, com 2.852 
empresas. Dessas, 1.118 são 
pequenas, 1.080 são médias 
e 654 são de grande porte. 
Segundo a CNI, o Icei antecipa 
tendências de produção e de 
investimento (ABr).

reiro de 2011, quando o índice 
alcançou 54,2 pontos. 

Acima da linha dos 50 pontos 
pelo quarto mês consecutivo, o 
índice vem se afastando dessa 
linha divisória, “revelando que 
o empresário enxerga melhora 
cada vez mais signifi cativa das 
condições correntes de negó-
cios”, de acordo com a CNI. Já o 
Índice de Expectativas mostra 

Temer: governo enfrentou 
“oposições ferozes”

Presidente Michel Temer
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implementou as mudanças pro-
postas. “Foi a primeira vez que 
o PMDB chegou ao poder com 
um programa determinado. 
Pela primeira vez você leva um 
programa de governo que está 
sendo seguido à risca”, disse.

O ministro da Secretaria-
-geral da Presidência, Moreira 
Franco, abriu o evento do 
PMDB e defendeu que o le-
gado do governo Temer seja 
mantido para completar o 
ciclo de desenvolvimento do 
país. “As medidas tomadas são 
aquela que estão nos levando 
inevitavelmente ao século XXI, 
garantindo direitos, liberdades 
e sobretudo emprego e renda”, 
disse (ABr).

Benefício a juízes ‘foge do 
controle’, diz Gilmar Mendes

dos Poderes agora está se 
revelando também um grande 
problema em termos de res-
ponsabilidade fi scal”, afi rmou.

Os números foram calcula-
dos a partir da publicação dos 
dados salariais do Judiciário. 
“Nós estamos falando de ga-
nhos regulares, de ganhos que 
podem estar sendo pagos de 
maneira irregular. Acho que o 
tema está na agenda do próprio 
CNJ, espero que tenhamos 
respostas rápidas sobre”, con-
tinuou o ministro. Já se sabe, 
no entanto, que a resolução 
proposta para monitoramento 
destes dados não foi votada 
nem pautada este ano. Gilmar 
ainda observou que “certamen-
te” o Congresso Nacional terá 
resposta para os supersalários, 
em relação a fi xação de limites 
e tetos (AE).

autonomia administrativa e 
fi nanceira permite aos órgãos 
se concederem e concederem 
aos seus próprios servidores 
determinados benefícios, e isso 
muitas vezes foge do controle. 
Aquilo que foi pensando pelo 
constituinte em 1988 como algo 
para reforçar a independência 

Criação de empregos benefi ciou 
mais os homens jovens

neiro a outubro de 2017 o saldo 
líquido da criação de empregos 
formais no país, entre admis-
sões e desligamentos, fi cou 
positivo em 302.189 postos de 
trabalho. O número equivale 
a um aumento de 0,8% no 
número de pessoas ocupadas 
no país, em relação ao período 
anterior à análise, em dezembro 
de 2016.

De acordo com o economista-
-chefe da CNC, Fabio Bentes, 
a alta de 0,8% não chega a ser 
motivo de comemoração, mas 
acompanha o ritmo de cres-
cimento da economia do país 
esperado para este ano. “As 
projeções eram de 0,8% até 
a divulgação do PIB e foram 
revistas para 1%. Não é um 
número espetacular, com cer-
teza não é, mas ele interrompe 
uma sequência longa de crise 
no mercado de trabalho, ele 
consolida a recuperação do 
mercado de trabalho” (ABr).

Brasília - O presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, afi rmou ontem (18), que a votação do 
projeto dos supersalários deve ocorrer até mar-
ço. Ele disse que está construindo o texto para 
limitar os salários e benefícios de funcionários 
públicos que estão acima do teto constitucional 
em conjunto com a presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, a procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge e membros do Executivo. 

“Estamos construindo o texto e vendo a rea-
lidade de cada poder. É melhor que a gente faça 
um trabalho bem feito, com diálogo, para que 
a gente não transforme um projeto de lei, uma 
votação tão importante, tão esperada pela socie-
dade, num confl ito entre os poderes”, afi rmou. 
Ele admitiu que o texto fi nal não vai agradar 
a todos, mas deve atender uma demanda da 
sociedade (AE).

Votação de proposta dos supersalários até março
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OPINIÃO
Greves pipocam

em 2017

Os trabalhadores 

coletivamente param 

de trabalhar e a isso 

chamamos greve

Ao parar de trabalhar, 
deixam de produzir e 
impõem perda àqueles 

que os empregam. Na greve, o 
recurso humano que a empresa 
emprega se apresenta como 
gente e como sujeito político, 
porque é coletivo, e porque 
para! O empresário pensa 
que se fosse uma máquina, 
não pararia. Se quebrasse, ele 
consertava ou trocava. 

Com gente é diferente, ape-
sar dos patrões insistirem em 
chamar de recurso humano 
- mania de alguns de trans-
formar o sujeito em adjetivo. 
Na greve, o adjetivo se coloca 
de maneira imperativa, como 
sujeito, e explicita o confl ito de 
classe – entre quem emprega 
e quem é empregado, entre 
quem manda e quem obedece. 

A greve afi rma, em um lapso 
de tempo, que outra situação 
de trabalho seria possível. Mas 
há greve e greves. Todas tratam 
de alguma maneira de questões 
distributivas – quanto ganham 
aqueles que são empregados – 
ou das condições de trabalho. 

Há as greves propositivas, 
que buscam conquistar, am-
pliar ou consolidar direitos 
– quanto daquilo que o traba-
lhador adicionou e criou de 
riqueza e que será destinada 
a ele. As greves propositivas 
ocorrem predominantemente 
quando a economia cresce, 
a produtividade aumenta, os 
lucros se realizam, a produção 
está alta e os estoques estão 
baixos. Quando a produção 
para, os lucros caem e essa é 
uma linguagem que o capital 
entende.

Mas há greves que ocorrem 
quando as coisas não vão bem. 
São greves defensivas; aquelas 
que os trabalhadores fazem 
porque estão no limite da 
perda dos direitos. O levanta-
mento permanente do DIEESE 
identifi cou 1.001 greves em 
2017 até outubro, divididas 
quase igualmente entre o setor 
privado e público; na maioria, 
defensivas, coerentes com a 
grave recessão por que passa 
a economia brasileira.

No setor privado, 59% das 
greves ocorreram porque hou-
ve atraso no pagamento dos 
salários; 27%, por problemas 
relacionados às demandas de 
alimentação; 16%, por rein-
vindicação de reajuste salarial; 
11%, por atraso no pagamento 
do 13o salário; e 9%, pela regu-
larização do depósito do FGTS. 

No setor público, 45% das 
greves defensivas de 2017 
ocorreram por reinvindicação 
do reajuste salarial; 19% plei-
teavam melhores condições de 
trabalho; 18% foram pelo paga-
mento de salários atrasados; 
18%, por piso salarial; 16%, por 
plano de cargos e salários; 11%, 
para efetivação da contratação; 
e 10%, por demandas relacio-
nadas à alimentação.

Paramos como forma de nos 
colocarmos em movimento e 
realizamos a transformação de 
recurso em gente; de força de 
trabalho em sujeito coletivo; 
de produtor de riqueza em 
promotor de bem-estar social. 
Fazemos greve porque, na luta 
de classe, parar é condição 
para andar, algumas vezes, 
para avançar e outras, para se 
defender.

(*) - É Sociólogo, diretor técnico 
do DIEESE, membro do CDES – 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização.

Clemente Ganz Lúcio (*)
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Em meio às negociações para 
a saída do Reino Unido da União 
Europeia, o chamado Brexit, 
51% dos britânicos disseram 
que apoiam a permanência 
do país no bloco econômico. 
Os resultados da pesquisa 
BMG Research, publicado no 
domingo (17) pelo jornal “The 
Independent”, mostram ainda 
uma inédita vantagem de 10 
pontos percentuais entre os 
que querem a permanência e 
aqueles que apoiam o Brexit - 
que fi caram em 41%.

O número é o maior desde 
a realização do referendo de 
separação, ocorrido em 23 de 
junho de 2016. A última vez 
que os pró-Brexit foram maioria 
nessa pesquisa ocorreu em fe-
vereiro deste ano e, segundo um 
dos organizadores da pesquisa, 
Michael Turner, a mudança veio 
principalmente das pessoas que 
não participaram da votação. “A 
pesquisa sugere que, há cerca 
de um ano, aqueles que não 
votaram no referendo estavam 
divididos em grande parte. 
Porém, no levantamento atual, 
eles agora estão esmagadora-
mente a favor da permanência 
na UE”, diz Turner. De acordo 
com a empresa, foram ouvidas 
1.509 pessoas, entre os dias 5 
e 8 de dezembro, que moram 
no Reino Unido. 

A primeira fase das negocia-
ções foi encerrada na última 
sexta-feira (15) e defi niu os 
três primeiros pontos dos de-
bates: os direitos dos cidadãos 
europeus que moram no Reino 
Unido, e vice-versa, serão man-
tidos após a separação, a “conta 
do divórcio” - o valor que os 
britânicos terão que pagar ao 
bloco - foi fechada em 60 bi-
lhões de libras esterlinas e fi cou 
defi nido que nada será alterado 
em relação às fronteiras com a 
Irlanda (ANSA).

Em meio aos preparativos 
para o concurso Miss Universo 
2017 no mês passado, uma 
selfi e da miss Iraque, Sarah 
Eedan, com a miss Israel, 
Adar Gandelsman, causou 
polêmica no país árabe. A foto 
da relação amigável entre as 
duas modelos incomodou o 
Iraque, que acusa as tropas 
israelenses de cometerem 
diversos abusos no Oriente 
Médio. Segundo o país árabe, 
o registro da miss iraquiana 
indica que ela aprova as ações 
dos israelenses nos territórios 
palestinos.

A selfi e foi compartilhada em 
novembro milhares de vezes 
nas redes sociais, e muitos 
acusaram a miss Iraque de 
traição, fazendo até ameaças 
de morte à modelo. Com medo 
de sofrer alguma violência, a 
família de Sarah foi forçada 
a deixar o país há dois dias e 
viajou aos Estados Unidos. “Ela 
me perguntou se eu tiraria uma 
foto. Eu disse que fi caria feliz 
em espalhar a mensagem. O 
objetivo da foto era expressar 

Miss Israel, Adar Gandelsman, e miss Iraque, Sarah Eedan.

Apesar do Departamento 
de Estado informar que 
o projeto foi encerrado, 

o jornal “The New York Times” 
confi rmou com uma funcionária 
da entidade que o programa 
ainda está sendo realizado e 
que ele foca em relatos de mi-
litares norte-americanos que 
avistaram objetos estranhos.

De acordo com os dados 
ofi ciais, foram gastos US$ 22 
milhões com o programa. Os 
jornais norte-americanos infor-
mam que os relatos se focam 
em óvnis que não tinham um 
sistema de propulsão seme-
lhante ao nosso e que atingiam 
altas velocidades de maneira 
muito rápida.

Batizado de “Programa de 
Identificação Avançada de 
Ameaças de Aviação”, o grupo 
de especialistas também anali-
sou centenas de vídeos grava-
dos durante voos - incluindo a 

Militares norte-americanos investigaram incidentes com óvnis.

Você mudaria a opção de 
transporte escolhida atual-
mente para se locomover na 
sua cidade caso tivesse opções 
melhores? A maioria dos brasi-
leiros diz que sim. A conclusão 
é de um levantamento inédito 
sobre os hábitos e percepções 
da mobilidade urbana no dia 
a dia dos brasileiros realizado 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes (CNDL): caso hou-
vesse uma boa alternativa de 
transporte coletivo, seis em 
cada dez (60%) motoristas 
reconhecem que deixariam de 
utilizar seus veículos particu-
lares, seja carro ou moto, para 
trajetos do dia a dia. 

Apenas 17% são mais resis-
tentes e manteriam o hábito de 
se locomover apenas com seus 
veículos. A falta de alternativa 
para deslocamento e o preço 
estão entre as principais razões 
para o público que recorre ao 
transporte público no dia a dia. 
Segundo o levantamento, 35% 
dos entrevistados afi rmam se lo-
comover de transporte público 
porque ele é mais barato do que 
os demais tipos de transporte e 
28% contam apenas com esse 

O carro é visto erroneamente como um investimento, sendo

que na verdade é um bem de consumo, que sofre

depreciações e demanda gastos.

A Congregação para a Causa 
dos Santos emitiu um novo 
documento durante o fi m de 
semana em que proíbe “abso-
lutamente o comércio e a venda 
de relíquias” religiosas por todo 
o mundo. O novo documento, 
que contém 10 páginas e 38 
artigos, proíbe ainda a exibição 
das peças “em locais profanos” 
e deu novas diretrizes para a 
“autenticidade e conservação 
das relíquias”.

O texto defi ne o procedimen-
to canônico para ser seguido 
para verifi car a autenticidade 
das peças, para garantir a sua 
conservação e para promover a 
veneração das relíquias no “trâ-
mite do reconhecimento canô-
nico, relevância de fragmentos 

e confecção, traslado de urnas 
e alienação das relíquias”. Re-
sumidamente, a Congregação 
obriga que, a partir de agora, 
para realizar tais operações, 
será necessária a autorização 
consensual da entidade em 
cada etapa.

Conforme as novas orienta-
ções, que substituem àquelas 
publicadas em 2007, as relíquias 
“sempre receberam particular 
veneração e atenção porque 
o corpo de beatos e santos, 
destinados à ressurreição, fi cou 
na terra como o templo vivo do 
Espírito Santo e o instrumento 
de sua santidade, reconhecida 
pela Sede Apostólica durante 
os trâmites da beatifi cação e 
canonização” (ANSA).

Na imagem, a relíquia de São Pedro, que fi ca no Vaticano.
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ANSA

Pentágono admite que gastou 
milhões para investigar óvnis

O Pentágono admitiu, pela primeira vez, que fez um fi nanciamento milionário de um programa secreto 
para investigar a aparição de “objetos voadores não identifi cados” (óvnis) entre os anos de 2007 e 2012

diz o porta-voz da entidade, 
Thomas Crosson.

Há décadas, os objetos são 
alvos de ações nos Estados 
Unidos, também por parte do 
Exército. Em 1947, a Aero-
náutica começou uma série de 
análises para verifi car mais de 
12 mil incidentes relatados por 
militares. Essas investigações 
foram encerradas em 1969 e 
o projeto fi cou mundialmente 
conhecido como “Project Blue 
Book”.

Recentemente, a China anun-
ciou que finalizou as obras 
de seu radiotelescópio para a 
detecção de vida fora da Terra. 
Diferentemente dos norte-
-americanos, que mantiveram 
seus programas sobre óvnis em 
segredo, o governo de Pequim 
construiu o maior equipamento 
do tipo no mundo, com mais 
de 500 metros de diâmetro 
(ANSA).

gravação de 2004, quando um 
objeto oval branco é seguido 
por dois jatos da Marinha na 
Califórnia.

“O Programa de Identifi ca-
ção Avançada de Ameaças de 
Aviação foi concluído em 2012. 
Determinou-se que havia ou-

tra questões mais prioritárias 
que mereciam fi nanciamento 
e foi com a melhor das in-
tenções que o Departamento 
fez essa mudança. O Depar-
tamento leva muito a sério 
todas as ameaças e ameças 
em potencial ao nosso povo”, 

Miss Iraque é ameaçada e deixa 
país após foto com israelense

esperança pela paz mundial e 
pela solução da crise”, comen-
tou Sarah, que pediu desculpas 
para as pessoas que acharam a 
fotografi a ofensiva.

Para responder as ameaças, 
a Miss Israel também postou 
a fotografi a em seu perfi l no 
Instagram, e destacou que sua 
colega é “incrível”.

“As duas coisas juntas causa-
ram uma confusão no Iraque, 
onde as pessoas fi zeram amea-

ças contra ela e sua família. 
Disseram que, caso não vol-
tasse para a casa e apagasse as 
fotos, iriam remover seu título 
de miss Iraque e a matariam”, 
contou Adar.

Sarah nasceu e cresceu no 
Iraque, mas precisou se mudar 
para os Estados Unidos para 
estudar música. A modelo é a 
primeira em 45 anos a repre-
sentar o país árabe no Miss 
Universo (ANSA).

Vaticano proíbe 
comércio de relíquias 
de santos e mártires

Seis em cada dez motoristas 
abririam mão do automóvel

meio de locomoção disponível. 
Para aqueles que preferem 

se deslocar de carro para seus 
compromissos, surgem no topo 
da lista vantagens inerentes a 
exclusividade do meio, como 
conforto (42%), comodidade 
(37%) e rapidez para se che-
gar ao destino (32%). Para o 
presidente da CNDL, Honório 
Pinheiro, “no Brasil, o carro ain-
da é visto erroneamente como 
um investimento, sendo que na 
verdade é um bem de consumo, 
que sofre depreciações com o 
tempo e demanda gastos”. 

O estudo do SPC Brasil e da 
CNDL também descobriu que, 
com exceção das idas ao super-
mercado e das compras dentro 
do próprio bairro – que geral-
mente são feitas a pé - o trans-

porte coletivo é o mais utilizado 
para todas as demais atividades 
do dia a dia do brasileiro, como 
ir ao trabalho (53%), se deslocar 
até a escola ou faculdade (28%), 
ir a uma consulta médica (58%) 
ou realizar compras em locais 
mais distantes (51%).

Perguntados sobre qual o 
meio de transporte mais uti-
lizado para ir até o trabalho, o 
ônibus foi o veículo mais citado 
pelos entrevistados (48%), 
principalmente entre as classes 
C, D e E (53%). O carro, mesmo 
que seja carona, aparece em 
segundo lugar com 15% das 
citações. Já o metrô, presente 
em poucas capitais brasileiras, 
é a terceira opção mais utilizada 
para quem trabalha, com 10% 
de menções (SPC/CNDL).

Mais da metade 
dos britânicos 
quer fi car na 
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Investir ou não 
investir em Bitcoin?

Eis a questão!

Em eras mais antigas, 

a função da moeda 

era exercida por 

mercadorias ou 

animais, trocados entre 

si em uma prática que 

recebeu o nome de 

escambo

Com o tempo, esse tipo de 
negócio foi substituído 
por cédulas de papel, 

talões de cheque e cartões de 
crédito. Agora, na era digital, 
estamos testemunhando o 
surgimento das criptomoedas. 
A valorização das moedas digi-
tais, em especial o Bitcoin, foi 
bem rápida, e tornou-se um 
dos assuntos mais comentados 
deste fi nal de 2017. 

Neste ano, o valor do ativo 
cresceu 1.500% entre janeiro 
e novembro, chegando a ul-
trapassar US$ 18 mil e R$ 60 
mil, intensifi cando as discus-
sões sobre o estouro (ou não) 
dessa bolha.Não surpreende, 
portanto, que o Bitcoin tenha 
ganhado força nos principais 
veículos de comunicação, com 
notícias sobre investimento e 
tecnologia Blockchain, siste-
ma de registros responsável 
por garantir a segurança das 
operações realizadas pelas 
moedas digitais.

As conversas sobre cripto-
moedas em 2017 não se restrin-
giram aos temas “valorização” 
e “riscos”, abordando também 
as diferentes formas de paga-
mento que possibilitam. Atual-
mente, as transações com esse 

tipo de ativo podem ser feitas 
por internet, celular e máqui-
nas específi cas para moedas 
virtuais, estas já disponíveis 
em estabelecimentos no Brasil.

Por tudo isso, o começo de 
2018 será crucial para saber o 
futuro do Bitcoin e demais crip-
tomoedas, como Ethereum e 
Litecoin. Acho que vale investir 
desde que se “coloque” pouco 
dinheiro e se tenha em mente 
que, a qualquer momento, há 
o risco de perder esse investi-
mento, já que é um ativo ainda 
muito volátil.

Outro ponto importante é o 
papel dos fundos tradicionais e 
das bolsas começando a operar 
o Bitcoin - estreou em alta no 
mercado futuro da Bolsa de 
Chicago (CME). Acredito que, 
em 2018, outras bolsas e cor-
retoras tradicionais também 
começarão a operar a moeda, 
aumentando sua popularidade 
e o número de investidores.

A corrida pelo ouro digital, 
mesmo com um futuro incerto, 
ainda não terminou. O Bitcoin 
terá sim o seu espaço para tran-
sações fi nanceiras e será mais 
uma alternativa ao dinheiro de 
papel, consolidando-se como 
maneira rápida e segura de 
fazer pagamentos e investi-
mentos. 

Em um futuro próximo, a 
maneira como nossos fi lhos 
irão lidar com o dinheiro será 
totalmente diferente do que 
nós aprendemos.

(*) - É empreendedor e cofundador da 
BitcoinTrade.

Daniel Coquieri (*)

A - Trânsito nas Estradas
Em virtude das festas de fi nal de ano e início das férias, aumenta o 
volume de carros em circulação nas rodovias e, em consequência, a 
possibilidade de congestionamentos. Para não ser pego de surpresa, o 
motorista conta com o ‘Espia Aqui’, um aplicativo para celular e tablet 
que ajuda a verifi car possíveis pontos de engarrafamento. Está dispo-
nível no SP Serviços, a loja virtual criada pela Prodesp para o Governo 
do Estado, que permite visualizar a situação de vias como a Anchieta, 
Imigrantes, Anhanguera e Bandeirantes, entre outras. Ao todo, são mais 
de 50 rodovias do Estado. 

B - Escola de Equitação 
Os amantes do hipismo já têm programa para as férias. A Escola de 
Equitação da Sociedade Hípica Paulista proporciona em janeiro dois 
cursos de férias para crianças, adolescentes e adultos (sócios e não 
sócios). A escola vai oferecer dois períodos de curso. Do dia 8 a 13 de 
janeiro os alunos do nível I, II e III podem aproveitar as atividades, que 
incluem a nomenclatura e o manuseio de equipamentos, o manejo dos 
cavalos, limpeza da baia, encilhamento e colocação de ligas e é, claro, 
montaria. Entre os dias 15 e 20 de janeiro acontece o curso para os 
níveis intermediários e avançados. Inscrições e mais informações: tel. 
(11) 5504-6192 (www.shp.org.br).

C - Energia Sustentável
Após três meses de desenvolvimento e aceleração junto a especialis-
tas do setor elétrico, consultores e mentores em inovação, a startup 
mineira Enercred, que oferece assinatura de energia renovável para 
o consumidor residencial, foi a grande vencedora do programa EDP 
Starter Brasil 2017. A Empresa conquistou o público com sua proposta 
de oferecer assinaturas de energia limpa, sustentável e a baixo custo 
para o consumidor residencial. Para isso, desenvolveu uma plataforma 
que compartilha créditos de energia gerados em uma usina renovável. 
Os valores chegam na forma de desconto na conta de luz. Saiba mais 
em: (www.edpstarterbrasil.com.br).

D - Especialização em Facilitação 
A Echos - Escola de Design Thinking - acaba de lançar o curso Specia-
lisation in Facilitation. O curso tem o objetivo de ensinar os participan-
tes a facilitarem processos e projetos de inovação para aceleração da 
confi ança e solução de problemas a partir do pensamento do design. 
A primeira turma começa dia 23 de março e termina em setembro de 
2018. A proposta do novo curso é empoderar os participantes para que 
eles construam ambientes propícios para o surgimento de novas ideias 
a partir da abordagem do design. Outras informações: (https://escola-
designthinking.echos.cc/cursos/facilitation-specialisation/).

E - Material Didático
Todos os livros didáticos produzidos pelo Projeto Guri – maior programa 
sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado, já 
estão disponíveis gratuitamente no site da instituição em (http://www.
projetoguri.org.br/livros-didaticos/). O material reúne os conteúdos 
abordados no ensino coletivo de música nos polos da instituição, com 
sugestões de atividades e repertório, dicas e curiosidades musicais or-
ganizadas por renomados educadores musicais. A iniciativa facilitará o 
acesso de educadores e alunos ao conteúdo dos materiais que até hoje 
estavam disponíveis apenas nas versões impressas.

F - Cozinha Molecular
O Centro Europeu, escola de gastronomia com sede em Curitiba, está 
com as inscrições abertas para a sua pioneira especialização em Cozinha 
Molecular. Comandado pelo chef Fabio Mattos, um dos grandes nomes da 
gastronomia brasileira, o curso terá início no próximo dia 29 de janeiro e vai 
tratar da tendência que abriga “arte e ciência”, despertando nas pessoas o 
interesse em obter novas experiências gastronômicas, envolvendo aspectos 
sensoriais explorados por essa cozinha moderna e inovadora. A atividade é 
voltada para chefs de cozinha, nutricionistas, gastrônomos, estudantes de 
gastronomia e demais profi ssionais ligados ao segmento.  Mais informações 
no site (www.centroeuropeu.com.br) ou pelo tel. (41) 3324-6669. 

G - Método Bibliométrico 
O Departamento de Engenharia de Produção da Poli/USP realiza o curso 
de difusão “Bibliometria: Teoria e Prática” no dia 22 de janeiro, das 8 às 
17h. A bibliometria tem sido uma técnica difundida para realização da 
pesquisa acadêmica e com um grande potencial de publicação de seus 
resultados em periódicos de alto impacto. A técnica é útil na formação 
desde alunos de graduação, na fase de monografi a, até mestrado e douto-
rado. O objetivo do curso é difundir os conhecimentos sobre a aplicação 
do método bibliométrico, sendo utilizados em aula os softwares VosViewer 
e Ucinet. Mais informações: (https://goo.gl/UwxrHn) tel. (11) 5525-5810. 

H - Medicina Desportiva  
Entre os dias 8 e 10 de junho, na Universidade Anhembi Morumbi – (Vila 
Olímpia), acontece o Congresso Paulista de Medicina Desportiva. Um dos focos 
do encontro será a discussão sobre novas tecnologias que podem ser aplicadas 
tanto em pessoas que praticam exercício físico de forma recreacional como 
em atletas amadores ou profi ssionais. Entre os temas que serão debatidos 
estão: síncope no atleta - desafi os no diagnóstico; predição da fadiga - sonho 
ou realidade?; exercício seguro para o paciente diabético; e equipamentos 
para teste cardiopulmonar. Mais informações: (https://congressopaulistade-
medicinadesportiva2018.eventbrite.com.br) ou  tel. (11) 3188-4252. 

I - Dúvidas Jurídicas
Em um mundo no qual, cada vez mais, serviços tradicionais migram 
para a internet, os usuários passam a querer que a resolução de todos 
os seus problemas ou pendências sejam online, poupando o tempo que, 
anteriormente, era dedicado ao telefone ou no caminho para empresas 
ou escritórios para que tudo fosse resolvido. Desta forma, com o objetivo 
de sanar dúvidas da população de maneira gratuita, e servindo como 
ponte entre população e advogados, surgiu o Dubbio (www.dubbio.com.
br). A plataforma permite que os usuários tirem todas as suas dúvidas 
diretamente com advogados de forma totalmente gratuita

J - Cidadania Tributária
Até o próximo dia 31, os contribuintes podem destinar 6% do Imposto 
de Renda devido aos Fundos de Diretos da Criança e do Adolescente, 
cujos recursos são utilizados para fi nanciar ações sociais de promoção dos 
direitos do público infantojuvenil. Pela regra geral, pessoas físicas podem 
fazer a destinação, desde que realizem a contribuição dentro do chamado 
ano-calendário, ou seja, até o último dia do ano anterior à declaração. As 
empresas que operam sob o regime de lucro real também podem destinar 
1% do tributo devido. Esta é uma maneira simples de tornar uma obrigação, 
que é o pagamento de imposto, em uma escolha cidadã.

A - Trânsito nas Estradas
Em virtude das festas de fi nal de ano e início das férias, aumenta o 

D - Especialização em Facilitação
A Echos - Escola de Design Thinking - acaba de lançar o curso Specia-

É a maior pontuação desde março de 2014.

É a maior pontuação desde 
março de 2014. Na com-
paração anual, o ICEC 

avançou 14,1%. Apurado men-
salmente pela FecomercioSP, o 
ICEC varia de zero (pessimismo 
total) a 200 pontos (otimismo 
total).

Em novembro, o ICEC das 
empresas com até 50 funcio-
nários atingiu 109,6 pontos, 
alta de 2,2% em relação ao 
mês anterior e o maior pa-
tamar desde março de 2014. 
Nas companhias com mais de 
50 empregados, o recuo foi 
de 3,5%, passando de 115,3 
pontos em outubro para 111,2 
pontos em novembro. No com-
parativo anual, tanto as peque-
nas como as grandes empresas 
registraram crescimento na 

Eletrobras vai 
investir mais 
de R$ 19,75 
bilhões de 
2018 a 2022

A Eletrobras divulgou ontem 
(18), em fato relevante ao 
mercado e aos acionistas, o seu 
Plano Diretor de Negócios e 
Gestão (PDNG) para o período 
de 2018-2022, que prevê inves-
timentos nos segmentos de ge-
ração, transmissão, distribuição 
e infraestrutura e outros que 
ultrapassam R$ 19,75 bilhões.

Só com investimentos corpo-
rativos, ou seja, previstos em 
negócios da própria Eletrobras, 
eles devem alcançar o total de 
R$ 14,239,077 bilhões. Com ge-
ração de energia R$ 5,146,677 
bilhões; e com transmissão, 
R$ 7,299,910 bilhões. Para in-
vestimentos em Sociedades de 
Propósito Específi co (SPEs), 
o plano projeta o valor de R$ 
5,517,195 bilhões.

De acordo com o documento, 
o plano diretor foi aprovado 
em reunião do Conselho de 
Administração da estatal, 
durante reunião realizada na 
última sexta-feira (15). O avi-
so relevante diz que o PDNG 
2018-2022, à semelhança do 
último plano (2017-2021) dará 
prioridade aos mesmos pilares 
estratégicos: governança e 
conformidade, disciplina fi nan-
ceira e excelência operacional, 
com a inclusão de mais um, o 
da valorização das pessoas, 
por a empresa entender como 
relevante a “priorização de 
projetos relacionados à gestão 
de pessoas” (ABr).

Entre os consumidores,  71% comprarão presentes para até 

quatro pessoas com ticket médio de R$ 52,86.

Oitenta e três por cento dos 
consumidores entrevistados 
pela Boa Vista SCPC, em sua 
tradicional pesquisa online 
sobre a intenção de compra 
para o Natal e Fim de Ano, 
declararam que irão comprar 
presentes para esta data. No 
entanto, destes, 75% preten-
dem gastar menos em relação 
a 2016, quando 79% tinham 
esta pretensão. Outros 16% 
irão gastar a mesma quan-
tia, enquanto 9% um valor 
superior. Em 2016 80% dos 
respondentes afi rmaram que 
pretendiam presentear al-
guém no Natal e em 2015, 81%.

Dentre esses consumidores, 
71% comprarão presentes 
para até quatro pessoas com 
ticket médio de R$ 52,86, um 
crescimento de 2,8% no valor 
pretendido contra 6,4% regis-
trados em 2016, quando o va-
lor médio gasto foi de R$ 51,40. 
A maior parte das compras 
será em lojas de departamen-
tos e centros comerciais, com 
37% das menções. Os demais 
consumidores irão se dividir 
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Comerciantes paulistanos 
estão mais confi antes

Pela quarta vez consecutiva, o comerciante do município de São Paulo se mostrou mais confi ante de 
acordo com o Índice de Confi ança do Empresário do Comércio (ICEC), que registrou em novembro alta 
de 2%, ao passar de 107,5 pontos em outubro para 109,7 pontos no mês atual

vas de vendas de Natal são de 
crescimento ao redor de 5% 
neste ano, que, se confi rmada, 
pode alavancar os indicadores 
com vistas a 2018.

Na avaliação da Fecomer-
cioSP, o aparente fim das 
turbulências políticas e a espe-
rança de retomada da agenda 
de reformas surtiram efeitos 
positivos sobre as expectativas 
dos empresários que atingiram 
o maior nível em quase quatro 
anos. O Índice de Expectativas 
do Empresário do Comércio 
(IEEC) registrou alta de 1,4%, 
ao passar de 150,8 pontos em 
outubro para 152,9 pontos em 
novembro, a maior pontuação 
desde dezembro de 2013. Em 
relação a novembro do ano 
passado, a alta foi de 2,8%.

confi ança, de 14,2% e 11,4%, 
respectivamente.

Segundo a assessoria eco-
nômica da FecomercioSP a 

percepção dos empresários 
mostra que o processo de re-
cuperação vai se consolidando 
gradativamente. As perspecti-

Maioria dos consumidores pretende 
comprar presentes no Natal

entre as lojas de rua (34%) e 
as lojas de shoppings (29%). 

71% dos consumidores irão 
pagar à vista. O principal meio 
de pagamento será o dinhei-
ro com 44% das menções, 
seguido por 33% para cartão 
de débito. Os outros 29% dos 
consumidores pagarão a maior 
parte de suas compras de forma 
parcelada, sendo o cartão de 
crédito o meio de pagamento 
a ser utilizado por 91% deles.

Para os 17% que não irão 
comprar presentes no Natal, 
os principais motivos aponta-
dos são o desemprego (25%) 
e o endividamento (19%). Ou-
tros fatores que apresentaram 
crescimento em relação ao ano 
passado foram: contenção de 
despesas (de 5% para 15%), 
não comemorar a data (de 5% 
para 14%) e o aumento dos 
preços/juros/infl ação (de 1% 
para 7%) - (SCPC).

Segundo estudo desenvolvido pela área de De-
cision Analytics da Serasa Experian, o número de 
consumidores inadimplentes no país chegou a 61,1 
milhões. Na comparação com novembro de 2016, 
o aumento foi de 1,91%. O montante alcançado 
pelas dívidas foi de R$270,5 bilhões, com média de 
quatro dívidas por CPF, totalizando R$ 4.425,00 por 
pessoa. Apesar de as dívidas atrasadas com bancos e 
cartões de crédito terem a maior representatividade 
dentro do índice, a alta em novembro foi puxada 
pelo segmento de Utilities (água, luz e gás).

A maior concentração dos negativados está 
no gênero masculino, que representa 50,9% dos 
inadimplentes. A maioria das pessoas com débitos 
vencidos tem entre 41 e 50 anos (19,6% do total). 
Em segundo lugar no ranking de participação entre 
os inadimplentes estão os jovens de 18 a 25 anos, que 
respondem por 14,4% do total. Segundo o estudo, a 
região com maior percentual de pessoas com dívidas 
atrasadas é a Sudeste, com participação de 44,9%. Na 
sequência estão: Nordeste, com 25,3%, Sul, 12,7%, 
Norte, 8,8% e Centro-Oeste, 8,3% (Serasa Experian).

Inadimplência atinge mais de 61 milhões de brasileiros

Autorizadas a dirigirem car-
ros a partir de junho de 2018, 
as mulheres da Arábia Saudita 
também poderão guiar motos 
e veículos pesados. A novidade 
foi divulgada no último dia 15, 
pelo departamento nacional 
de trânsito, e representa mais 
uma pequena revolução no 
tratamento às mulheres em um 
dos países onde elas enfren-
tam mais restrições em todo 
o mundo.

A autorização para pessoas 
do sexo feminino dirigirem foi 
anunciada no fi m de setembro, 
por meio de um decreto do rei 
Salman bin Abdulaziz al Saud, 
e deve causar um impacto 
signifi cativo na economia do 
reino, duramente atingida pela 
queda dos preços do petróleo 

no mercado internacional. 
Apesar de assinadas pelo rei, 
as mudanças são atribuídas ao 
príncipe herdeiro Mohammad 
bin Salman, também conhecido 
como “MbS” e líder de facto 
do país.

A Arábia Saudita é governada 
por uma vertente ultracon-
servadora do Islã sunita, mas 
Salman vem tentando promover 
reformas sociais e econômicas, 
como a autorização para a rea-
bertura de salas de cinema após 
três décadas de proibição. Por 
outro lado, o príncipe herdeiro 
tornou mais agressiva a política 
externa saudita, tentando inter-
vir abertamente em nações da 
região, como Líbano e Iêmen, 
para conter a infl uência do xiita 
Irã (ANSA).

Mulheres sauditas 
também poderão dirigir 

motos e caminhões



Natal e intolerância
As pessoas estão 

aprendendo a tirar 

proveito umas das 

outras e a tolerância 

tende a desaparecer

Sem respeito e conside-
ração mútuos, fi ca difícil 
a boa convivência que 

incentiva o aprimoramento. 
O atraso de meio século na 
duplicação da Rodovia Régis 
Bittencourt, que faz a ligação 
com a região sul, evidencia 
a estagnação do Brasil e o 
descaso dos governantes. As 
construtoras poderiam ter con-
tribuído decisivamente para o 
progresso, mas se imiscuíram 
com o poder, causando muita 
inveja pelo mundo, e afi nal deu 
no que deu, fi zeram planos de 
lavagem nos grandes estádios 
e praça olímpica do Rio de 
Janeiro, mas não ousaram ir 
além por um país melhor. 

Tudo fi cou meio abando-
nado. Os motoristas também 
perderam a forma sensata de 
dirigir; agem como loucos, 
correm pelas estradas mal 
cuidadas aumentando o pe-
rigo e tragédias. O Brasil tem 
caminhado de forma confusa, 
retardando o crescimento 
econômico e seu refi namento. 
A dispensa de recolhimento 
sobre a importação de bens 
para uso pelas petrolíferas de-
veria considerar se há similar 
nacional dos bens necessários 
à exploração do petróleo. Se 
a isenção é indispensável, 
porque não estipular uma 
taxa única de porcentagem 
reduzida destinada ao desen-
volvimento tecnológico?

Os relacionamentos e os 
negócios estão ocorrendo em 
função do dinheiro, inclusive 
a candidatura daqueles que 
se dizem contrários à cultu-
ra fi nanceira que colocou a 
adoração do dinheiro como o 
grande bezerro de ouro, acima 
de tudo o mais. Na turbulên-
cia, nada se solidifi ca, nem as 
boas ideias, pois sempre há o 
aspecto fi nanceiro como moti-
vação principal. Sem ganhos e 
sem acúmulo de poder nada é 
realizado. O mundo líquido vai 
se estendendo sobre todas as 
atividades dos homens volta-
dos somente para negócios e 
para o faturamento, ampliando 
a miséria. A falta de sensibili-
dade tem levado os homens a 
deixarem de lado as questões 
fundamentais.

A boa gestão também requer 
o equacionamento das dívidas 
e equilíbrio nas contas inter-

nas e externas para o país ter 
autonomia e não fi car sempre 
dependente de fi nanciamen-
tos. A gestão, para ser boa, tem 
de buscar a certeza de que as 
novas gerações serão motiva-
das a agir com seriedade e sem 
temores para se esforçarem 
e superarem os obstáculos, 
alcançando futuro melhor. Os 
homens que governaram o Bra-
sil em 1889 lamentavelmente 
não deram a mínima para a 
educação das novas gerações. 

Os grandes problemas de-
correm da falta de preparo. A 
sociedade inteira tem de com-
preender isso e juntar esforços 
para melhorar a educação, 
atualmente tão contaminada 
por falsos conceitos. Bons 
livros podem melhorar a huma-
nidade, mas precisam ser lidos. 
Ao longo da nossa evolução, 
levados pela cobiça, em vez de 
observarmos os mecanismos 
das leis naturais da Criação, 
optamos pelo caminho destru-
tivo do imediatismo, pondo em 
risco as condições necessárias 
para a vida.

Esta época de festas de fi nal 
de ano convida as pessoas a 
serem elas mesmas, sem es-
tarem interpretando um papel 
que se pauta por conceitos não 
internalizados. O Natal deveria 
trazer luz, amor e alegria aos 
homens de boa vontade que 
se esforçam para se aprimorar. 
Jesus veio explicar tudo sobre 
a Criação e o signifi cado da vida 
por meio de parábolas. Além 
do “colhereis o que semeares”, 
pouca coisa restou de seus 
ensinamentos originais, seja 
porque não foram compreen-
didos, ou foram esquecidos ou 
modifi cados. 

Assim, teceu-se um amon-
toado de incompreensões, 
discórdias e confl itos. A Men-
sagem de Jesus procede da 
Luz e deveria unir os homens 
em boa convivência na busca 
da elevação espiritual. Esse 
foi o grande presente de Natal 
ofertado pelo Criador. Dois 
mil anos se passaram, o des-
vendamento foi fi cando cada 
vez mais impossível face ao 
adormecimento do espírito. 

Os seres humanos precisam 
procurar a Luz e despertar para 
a vida real. Feliz Natal!

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites www.vidaeaprendizado.com.br

e www.library.com.br.
E-mail: (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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O IIBGE lançou ontem (18) 
uma plataforma digital com 
informações cartográfi cas so-
bre cada um dos 8,5 milhões 
de km² do território brasileiro. 
Alimentada com dados do Moni-
toramento de Cobertura e Uso 
da Terra, a nova ferramenta 
permite o acompanhamento 
das mudanças na cobertura ve-
getal, na ocupação do território 
e nas atividades agropecuárias 
em todo o país entre os anos 
2000 e 2014.

Esse monitoramento, feito 
a cada dois anos,  cruza dados 
obtidos por satélites com le-
vantamentos de campo, entre 
outras fontes, para cartografar 
as mudanças ocorridas na 
cobertura vegetal do país, 
analisando quais atividades 
agropecuárias estão relaciona-
das a essas mudanças.

Para o gerente responsável 
pelo portal, Maurício Zacha-
rias Moreira, a vantagem da 
ferramenta é ser interativa 
e de fácil uso. Sua utilização 
não requer conhecimento de 
softwares especializados, o 
que a torna acessível tanto ao 
público técnico quanto à so-
ciedade em geral. “A proposta 
foi pegar todos os dados que 

Dados do novo portal são do Monitoramento de Cobertura

e Uso da Terra

STF rejeita denúncia 
da PGR contra 
deputado José 
Guimarães

A Segunda Turma do STF re-
jeitou ontem (18) denúncia pro-
tocolada pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR), no ano pas-
sado, contra o deputado federal 
José Guimarães (PT-CE) pelos 
crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro. Com os votos dos 
ministros Gilmar Mendes e Dias 
Toffoli, o colegiado entendeu que 
as provas não são sufi cientes para 
justifi car a abertura de ação penal 
contra o parlamentar. 

O relator, Edson Fachin, fi cou 
vencido. Ricardo Lewandowski, 
em licença médica, e Celso de 
Mello não participaram da sessão. 
De acordo com a denúncia, o 
parlamentar recebeu R$ 97,7 mil 
em propina para pagar despesas 
pessoais com um escritório de 
advocacia e uma gráfi ca que 
trabalhou em sua campanha. 

Segundo a acusação, do valor 
total recebido pelo deputado, 
R$ 30 mil consistiam em vanta-
gens indevidas para favorecer 
a empreiteira Engevix em um 
contrato de crédito com o Banco 
do Nordeste, avaliado em R$ 
260 milhões, para construção de 
usinas eólicas na Bahia. Durante 
o julgamento, o advogado do par-
lamentar afi rmou que Guimarães 
não teve infl uência na obtenção 
do fi nanciamento para a Exgevix 
(ABr).
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A Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico da Câmara aprovou proposta que 
estabelece limite de 30 dias para paga-
mento de indenização de seguro. O prazo 
é contado a partir do aviso de sinistro. O 
texto aprovado é um substitutivo do depu-
tado Lucas Vergilio (SD-GO) ao projeto do 
deputado Luis Tibé (Avante-MG). 

Segundo o relator, não é razoável a pro-
posta prever para todo e qualquer seguro, 

independentemente de complexidade, o 
prazo de 30 dias para pagar a indenização. 
“Não é plausível submeter às mesmas 
condições de prazos para um seguro de 
vida em caso de morte ou um sinistro de 
uma plataforma marítima de exploração 
de petróleo”, afi rmou.

Vergilio disse que a seguradora “jamais 
adotaria como regra o retardamento” do 
pagamento da indenização. A seguradora 

que deixar de cumprir o prazo está sujeita 
ao pagamento de atualização monetária 
sobre o valor da indenização, além de juros 
de mora de 1% ao mês, proporcional aos 
dias de atraso, contados a partir do fi m 
do prazo. A proposta tramita em regime 
de prioridade e ainda será analisada pelas 
comissões de Defesa do Consumidor; de 
Finanças e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Na última semana de vo-
tações do ano, o Plenário 
da Câmara dos Deputados 
concentrará os trabalhos até 
quarta-feira (20). Em pauta, 
estão propostas de autoria 
de deputados. Entre os te-
mas que poderão entrar em 
discussão está o projeto que 
regulamenta a atuação de 
grupos de interesse – lobistas 
– no Executivo, no Legislativo 
e no Judiciário. 

Pelo texto, do deputado 
Carlos Zarattini (PT-SP), 
esses profi ssionais passarão 
a ser cadastrados. Não pode-
rá atuar como lobista quem 
tiver condenações prévias 
por corrupção, tráfico de 
infl uência ou improbidade. A 
proposta também torna ato de 
improbidade o recebimento 
de presentes ou vantagens por 
agentes públicos, com pena 
de ressarcimento ao erário e 
pagamento de multa.

A criação de uma política 
pública voltada para a redução 
de mortes no trânsito, também 
está na pauta do Plenário. 
Falta votar as emendas do 
Senado ao projeto, que cria o 

Deputados podem votar acordos internacionais amanhã (20).
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Comissão debate 
regulamentação de 
moedas virtuais

A comissão especial que analisa 
a regulamentação, pelo Banco 
Central, de moedas virtuais (como 
os bitcoins) e os programas de 
milhagem de companhias aéreas, 
promove duas audiências públi-
cas nesta semana para debater 
a proposta. Os debates serão 
realizados hoje (19) e amanhã 
(20). A audiência pública aten-
de a requerimento do deputado 
Alexandre Valle (PR-RJ) e outros.

Valle destaca que as moedas 
virtuais tem ganhado cada vez 
mais espaço e visibilidade como 
meio de pagamento. “O aumento 
da quantidade de transações, 
usuários e mesmo as diferentes 
moedas virtuais disponíveis, cujo 
principal exemplo é o Bitcoin, 
tem chamado a atenção de di-
versas autoridades reguladoras 
e inspirado discussões acerca 
da sua regulamentação”, afi rma.

O parlamentar lembra que as 
moedas virtuais não tem relação 
direta com qualquer autoridade 
central, tampouco ostentam a 
qualidade de moeda, tal como o 
real, o dólar, o euro etc. Para ele, é 
necessário realizar discussão téc-
nica jurídica sobre o tema, com 
os motivos e técnicas regulatórias 
para mitigar riscos relacionados 
a sua operação, sem impedir que 
a tecnologia desenvolva efi ciên-
cia no mercado fi nanceiro e de 
capitais brasileiro (Ag.Câmara).

É o que determina a Lei 
sancionada na última 
sexta-feira (15) e pu-

blicada ontem (18) no Diário 
Ofi cial da União. O artigo 25 do 
Estatuto do Idoso já estabelece 
que o Estado precisa apoiar 
a criação de universidades 
abertas para idosos, além de 
incentivar a publicação de li-
vros e periódicos de conteúdo 
e padrão editorial adequados a 
essa faixa etária, que facilitem 
a leitura, considerada a natural 
redução da capacidade visual 
nessa idade.

A nova lei acrescenta a esse 
artigo a necessidade por parte 
das instituições de educação 
superior de ofertar aos idosos 
cursos e programas de exten-
são, tanto presenciais como a 
distância, constituídos por ati-
vidades formais e não formais. 

Instituições de ensino superior terão que ofertar cursos e 

programas de extensão aos idosos.
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Jogos para videogames e 
consoles produzidos no Brasil 
poderão ter imunidade tributá-
ria. A medida está prevista em 
proposta aprovada na quinta-
-feira (14) pela Comissão de 
Legislação Participativa do 
Senado. O texto aprovado pelo 
colegiado é um substitutivo do 
relator, senador Telmário Mota 
(PTB-RR), à sugestão legis-
lativa apresentada ao portal 
e-Cidadania, canal de partici-
pação política do Senado.

A sugestão legislativa original, 
feita pelo cidadão Kenji Amaral 
Kikuchi, do Rio de Janeiro, previa 
a redução de 72% dos impostos 
para 9% sobre todos os games. 
Telmário Mota opinou pela con-
cessão de imunidade tributária, 
já prevista na Constituição para 
outros setores, e pela aprovação 
da sugestão na forma de uma pro-
posta de emenda à Constituição, 
que ainda precisa da assinatura 
de 27 senadores para começar a 
tramitar no Senado.

De acordo com o senador, a 

única forma efetiva de promover 
uma mudança real na tributação 
do segmento é pela via consti-
tucional, por meio de uma PEC 
que imunize o setor de impostos. 
Telmário afi rmou que, em análise 
superfi cial, a proposta poderia 
parecer privilégio ao segmento. 
“A imunidade, embora tenha im-
pacto sobre a arrecadação espe-
cífi ca dos impostos dispensados, 
no contexto geral, vai promover 
um incremento de arrecadação 
de tal monta que o saldo será po-
sitivo para os entes federativos”, 
argumenta o relator.

Kenji Amaral Kikuchi ar-
gumentou que a redução 
tributária possibilitaria uma 
diminuição da pirataria e incen-
tivaria a produção nacional no 
setor. Em sua opinião, os jogos 
eletrônicos devem ser reconhe-
cidos como uma forma válida de 
cultura, além de uma indústria 
que precisa ser desonerada da 
elevada carga de tributos para 
conseguir crescer e alcançar 
seu potencial (Ag.Senado).

A redução tributária possibilitaria uma diminuição da 

pirataria e incentivaria a produção nacional no setor.

George Campos/USP Imagens

Cursos e programas de extensão 
a idosos em universidades

Instituições de ensino superior terão que ofertar cursos e programas de extensão aos idosos
metade é constituída por pesso-
as com escolaridade igual ou su-
perior ao ensino fundamental, 
“o que os aproxima do convívio 
e até da matrícula em cursos e 
programas das instituições de 
educação superior”. 

Ele concluiu: “a universidade, 
além de povoada pelos adultos 
em seus cursos de graduação 
e pós-graduação, também se 
vê pressionada a abrir-se em 
programas de extensão para 
uma clientela cada vez mais 
idosa”. O projeto foi aprovado 
na Câmaracom uma emenda de 
redação da deputada Leandre 
(PV-PR). A parlamentar incluiu 
no projeto o termo “educação 
ao longo da vida”, que, de acor-
do com ela, é mais adequado 
à literatura especializada e às 
discussões sobre educação para 
idosos (Ag.Senado).

O texto tem origem no projeto 
do Senado, aprovado na Casa 
em agosto de 2013 e na Câmara 
em setembro.  

O autor do projeto, senador 

Cristovam Buarque (PPS-DF), 
afi rmou que o número de idosos 
cresceu em proporções nunca 
vistas e, dessa população, pela 
primeira vez na história, quase 

Câmara encerra ano legislativo 
com projetos dos deputados

Plano Nacional de Redução de 
Mortes e Lesões no Trânsito 
(Pnatrans), com o objetivo 
de reduzir à metade, no prazo 
de dez anos, o índice nacional 
de mortos em acidentes de 
trânsito.

O aumento do capital es-
trangeiro com direito a voto 
nas companhias aéreas brasi-
leiras – hoje limitado a 20% - é 
outro assunto que poderá ser 
discutido pelos deputados. Há 
requerimento para dar urgência 
ao projeto do deputado Carlos 
Eduardo Cadoca (PDT-PE), 

que amplia esse percentual 
a 49%. 

Está na pauta ainda a cria-
ção de uma comissão especial 
destinada a regulamentar 
dispositivos da Constituição. 
A ideia é que o colegiado 
funcione até 5 de outubro de 
2018, quando a Carta Cidadã 
completa 30 anos. Também 
poderão ser votadas a cria-
ção do cadastro positivo de 
crédito e o fi m do sistema de 
desoneração de folha para a 
maioria dos setores atualmen-
te benefi ciados (Ag.Câmara). 

IBGE traz dados sobre uso da 
terra em cada km² do país

já tínhamos de levantamento 
dos anos 2000, 2010, 2012 e 
2014 e transformá-los numa 
plataforma amigável. A gran-
de novidade é que os dados 
passam a conversar entre si e 
com dados de outros órgãos”, 
disse.

As informações da Cobertura 
e Uso da Terra são atualizadas 
a cada dois anos. Entre 2000 e 
2014, cerca de 13% do território 
nacional sofreu algum tipo de 
mudança na cobertura e uso 
da terra, o que representa mais 
de 1,1 milhão de km². As áreas 
agrícolas apresentaram uma 
expansão de 37% entre os anos 

2000 e 2014. Em um período de 
apenas dois anos (2010-2012), 
houve uma expansão de 8,5%. 
Nos primeiros dez anos do 
levantamento (2000-2010), a 
expansão da área agrícola havia 
sido de 21%.

As pastagens com manejo 
também apresentaram signi-
fi cativos índices de expansão, 
superiores a 53% entre os anos 
de 2000 e 2014, sendo que a 
maior parte deste avanço ocor-
reu no período 2000-2012. As 
áreas dedicadas à silvicultura 
(fl orestas plantadas) cresce-
ram quase 55% nos 14 anos de 
levantamento (ABr).

Imunidade tributária 
para videogames 
produzidos aqui

30 dias para seguradora pagar indenização a benefi ciário
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2014 2013
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 311.702 17.308
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 311.702 17.308
Aumento de ativos:
- Clientes (65.463) (42.280)
- Estoques (32.789) (678.489)
Aumento de passivos:
- Obrigações tributárias 6.297 3.834
- Contas a pagar 348 7.967
- Depósitos de Caução (33.018) 33.018
Caixa líquido gerado (consumido) nas
 atividades operacionais 187.079 (658.642)

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento 2014 2013
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Integralização de Capital 17.400 –
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital (17.400) 182.067
Pagamento dividendos (213.000) –
Caixa líquido gerado (consumido) nas
 atividades de financiamento (213.000) 182.067
Aumento (Redução) Líquido nas Atividades
 de Financiamentos (25.921) (476.575)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 60.137 536.712
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 34.216 60.137
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa (25.921) (476.575)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital 
social

Reserva 
de capital

Adiantamento para futuro 
aumento de capital

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2012 2.057.600 1.132.500 – (4.739) 3.185.361
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital – – 182.067 – 182.067
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 17.308 17.308
Saldos em 31/12/2013 2.057.600 1.132.500 182.067 12.569 3.384.736
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital 17.400 – (17.400) – –
Reserva de capital e legal – 15.585 – (15.585) –
Lucros distribuídos – – – (213.000) (213.000)
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 311.702 311.702
Saldos em 31/12/2014 2.075.000 1.148.085 164.667 95.686 3.483.438

Demonstração do Resultado do Exercício 2014 2013
Receita operacional líquida 416.194 –
Imposto sobre serviços (16.855) (2.661)
Lucro Bruto 399.339 (2.661)
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas (181.307) (101.821)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 138.231 116.998
Resultado operacional antes resultado financeiro líquido 356.263 12.516
Resultado financeiro líquido (6.831) 13.955
Resultado operacional antes do IR e CS 349.432 26.472
(–) Imposto de renda e contribuição social corrente (37.730) (9.164)
Lucro/Prejuízo do Exercício 311.702 17.308

FC - V Participações S.A.
CNPJ 13.213.370/0001-59

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais 2014 2013

Ativo/Circulante 3.501.886 3.429.555
Caixa e equivalentes de caixa 34.216 60.137
Duplicatas a receber 107.743 42.280
Estoques 3.359.927 3.327.138
Total do Ativo 3.501.886 3.429.555
Passivo/Circulante 18.447 11.801
Obrigações tributárias 10.132 3.834
Contas a pagar 8.316 7.967
Não Circulante: Depósitos de caução – 33.018
Patrimônio Líquido 3.483.438 3.384.736
Capital social 2.075.000 2.057.600
Reserva de ágio 1.132.500 1.132.500
Reserva legal 15.585 –
AFAC - adiantamento para futuro aumento de capital 164.667 182.067
Lucros ou prejuízos acumulados 95.686 12.569
Total do Passivo 3.501.886 3.429.555

São Paulo, 31 de dezembro de 2014 
Sergio Milano Benclowicz - Diretor Carlos Alberto Gomes do Vale - Contador - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 180.594 121.242
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 180.594 121.242
Aumento de ativos: - Clientes (98.285) 50.320
- Outras contas/Depósitos judiciais (8.370) (5.000)
- Estoques (51.691) (14.437)
Aumento passivos: - Obrigações sociais e trabalhistas (69) (681)
- Obrigações tributárias 752 (2.199)
- Contas a pagar 11.349 (6.982)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 operacionais 34.280 142.263
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos 34.280 142.263

2016 2015
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 de investimento 34.280  142.263
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento dividendos (44.200) (119.000)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 de financiamento (44.200) (119.000)
Aumento (Redução) líquido nas atividades
 de financiamentos (9.921) 23.263
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 57.478 34.215
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 47.557 57.478
Aumento (Redução) líquido em caixa e
 equivalentes de caixa (9.921) 23.263

FC - V Participações S.A.
CNPJ 13.213.370/0001-59

Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais 2016 2015

Ativo/circulante 3.629.320 3.489.265
Caixa e equivalentes de caixa 47.557 57.478
Clientes 155.708 57.423
Estoques 3.426.055 3.374.364
Não circulante 13.370 5.000
Depósitos judiciais 13.370 5.000
Total do ativo 3.642.690 3.494.265
Passivo/circulante 20.617 8.586
Obrigações sociais e trabalhistas 211 149
Obrigações tributárias 7.723 7.103
Contas a pagar 12.683 1.334
Não circulante 3.622.073 3.485.679
Patrimônio líquido: Capital social 2.075.000 2.075.000
Reserva de ágio 1.132.500 1.132.500
Reserva legal 30.677 21.647
AFAC - adiantamento para futuro aumento de capital 164.667 164.667
Lucros ou prejuízos acumulados 219.229 91.865
Total do Passivo 3.642.690 3.494.265

Demonstração do Resultado do Exercício 2016 2015
Receita operacional líquida 303.478 249.040
mpostos sobre serviços (11.077) (9.177)

Lucro bruto 292.401 239.863
Receitas (despesas) operacionais: Administrativas (218.343) (233.227)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 140.325 162.044
Resultado operacional antes resultado financeiro líquido 214.383 168.680
Resultado financeiro líquido (9.142) (26.901)
Resultado operacional antes do IR e CS 205.241 141.779
–) IR e CS corrente (24.648) (20.537)

Lucro/prejuízo do exercício 180.593 121.242

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital  
social

Reserva  
de capital

Adiantamento para futuro 
aumento de capital

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2014 2.075.000 1.148.085 164.667 95.686 3.483.438
Reservas de lucros e reserva legal – 6.062 – (6.062) –
Lucros distribuídos – – – (119.000) (119.000)
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 121.241 121.241
Saldos em 31/12/2015 2.075.000 1.154.147 164.667 91.865 3.485.679
Reservas de lucros e reserva legal – 9.030 – (9.030) –
Lucros distribuídos – – – (44.200) (44.200)
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 180.594 180.594
Saldos em 31/12/2016 2.075.000 1.163.177 164.667 219.229 3.622.073

São Paulo, 31 de dezembro de 2016
Sergio Milano Benclowicz - Diretor Carlos Alberto Gomes do Vale - Contador - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

1ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0045134-21.2012.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucilia Alcione Prata, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DOUGLAS TAVARES CUSTODIO, Brasileiro, RG 248893634, CPF 330.759.968-23, Rua Antonio 
dos Santos, 20, Jardim Matarazzo, CEP 03811-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Cumprimento de Sentença por parte de ABETEC - Associação Brasileira de Educação e 
Tecnologia e que fica INTIMADO do bloqueio realizado junto ao sistema BacenJud no Banco 
Bradesco no valor de R$ 713,23 e para querendo se manifestar no prazo de quinze dias que 
começara a fluir após o decurso de prazo deste edital . Será o presente edital, por extrato, publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de outubro de 2017. 

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2015 2014
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 121.242 311.702
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 121.242 311.702
Aumento de ativos: - Clientes 50.320 (65.463)
- Outras contas/Depósitos judiciais (5.000) –
- Estoques (14.437) (32.789)
Aumento passivos: - Obrigações sociais e trabalhistas (681) 67
- Obrigações tributárias (2.199) 6.230
- Contas a pagar (6.982) 348
- Depósitos de caução – (33.017)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades 
 operacionais 142.263 187.078
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos (142.263) (187.078)

2015 2014
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades 
 de investimento (142.263) (187.078)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Integralização de Capital – 17.400
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – (17.400)
Pagamento de  Dividendos (119.000) (213.000)
Caixa líquido gerado (consumido) atividades financiamento (119.000) (213.000)
Aumento (redução) líquido nas atividades 
 de financiamentos 23.263 (25.921)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 34.215 60.137
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 57.478 34.216
Aumento (redução) líquido em caixa e 
 equivalentes de caixa 23.263 (25.921)

FC - V Participações S.A.
CNPJ 13.213.370/0001-59

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais 2015 2014

Ativo/Circulante 3.489.265 3.501.886
Caixa e equivalentes de caixa 57.478 34.216
Clientes 57.423 107.743
Estoques 3.374.364 3.359.927
Não circulante 5.000 –
Depósitos judiciais 5.000 –
Total do ativo 3.494.265 3.501.886
Passivo/Circulante 8.586 18.448
Obrigações sociais e trabalhistas 149 860
Obrigações tributárias 7.103 9.271
Contas a pagar 1.334 8.317
Patrimônio líquido 3.485.679 3.483.438
Capital social 2.075.000 2.075.000
Reserva de agio 1.132.500 1.132.500
Reserva legal 21.647 15.585
AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 164.667 164.667
Lucros ou prejuizos acumulados 91.865 95.686
Total do passivo 3.494.265 3.501.886

Demonstração do Resultado do Exercício 2015 2014
Receita operacional bruta 239.863 399.339
Receita operacional bruta 239.863 399.339
Receitas (despesas) operacionais: Administrativas (233.227) (181.307)
Resultado operacional antes resultado financeiro líquido   6.636 218.032
Resultado financeiro líquido 135.143 131.400
Resultado operacional antes do IR e CS 141.779 349.432
(–) Imposto de renda e contribuição social corrente (20.537) (37.730)
Lucro/prejuízo do exercício 121.242 311.702

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital  
social

Reserva  
de capital

Adiantamento para futuro  
aumento de capital

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2013 2.057.600 1.132.500 182.067 12.569 3.384.736
AFAC - Adiantamento/futuro aumento de capital 17.400 – (17.400) – –
Reservas de Lucros e reserva legal – 15.585 – (15.585) –
Lucros distribuídos – – – (213.000) (213.000)
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 311.702 311.702
Saldos em 31/12/2014 2.075.000 1.148.085 164.667 95.686 3.483.438
Reservas de lucros e reserva legal – 6.062 – (6.062) –
Lucros distribuídos – – – (119.000) (119.000)
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 121.241 121.241
Saldos em 31/12/2015 2.075.000 1.154.147 164.667 91.865 3.485.679

São Paulo, 31 de dezembro de 2015
Sergio Milano Benclowicz - Diretor Carlos Alberto Gomes do Vale - Contador - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

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: 09/01/2018  - 10:00h  -  2º LEILÃO: 11/01/2018  - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL: Apar

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 09/01/2018, às 10:00 horas, e 2º Leilão dia 11/01/2018, às 10:00 horas. LOCAL: 
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: CASSIA DOLENS REGGIANI, 

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

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 501.259,79 (Quinhentos e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos) 2º leilão: R$ 393.222,54 
(Trezentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027249-29.2016. 
8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GISELLY 
CRISPIM DE OLIVEIRA (CPF 370.884.178-63) que CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO 
DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE LTDA, lhe ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de 
R$3.135,37 (Dez/2016), oriundos do instrumento de confissão de dívida vencido antecipadamente em 
25/02/2014, firmado entre as partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou 
reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, 
ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de dezembro de 2017. 

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0032583-42.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DEBORA DE SOUZA GONÇALVES, CPF 324.493.168-50 que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a 
quantia de 12.771,94, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2017. 

CCISA07 Incorporadora Ltda.  |  CNPJ/MF nº 14.055.084/0001-75 - NIRE 35.225.567.171
Ata de Reunião de Sócios Quotistas

1. Data, Horário e Local: 18/12/2017, às 10:00 horas, na sede social da sociedade CCISA07 Incorporadora Ltda., sociedade em-
presária limitada inscrita no CNPJ sob nº 14.055.084/0001-75, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 
35.225.567.171 (doravante denominada de “Sociedade”), com sede social na Rua Funchal, 411, 13º andar, conjunto 133-G, Vila Olím-
pia, São Paulo/SP, CEP 04551-060. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos só-
cios da Sociedade, conforme facultado pelo disposto no artigo 1.072, §2º, do Código Civil vigente, a saber: EZ TEC Empreendimentos
e Participações S.A., com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, Bairro Ibirapuera, São Paulo-SP, CEP 04501-002, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.312.229/0001-73, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.334.345, neste 
ato representada por seus diretores, Sr. Flavio Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG
nº 7.746.329-8-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 035.893.548-28, e Sr. Mauro Alberto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, 
portador da cédula de identidade RG nº 3.195.882-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 045.916.248-97, ambos com escritório comer-
cial no endereço da sede social, e Cury Construtora e Incorporadora S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
08.797.760/0001-83, com sede a Rua Funchal, 411, 13º andar, conjunto 132-D, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04551-060, conforme 
3ª Alteração de Contrato Social devidamente registrado na JUCESP sob nº 381.238/07-06 e Estatuto Social vigente nesta data, devida-
mente registrado na JUCESP sob nº 35.300.348.231, representada neste por seus Diretores Sr Fabio Elias Cury, brasileiro, divorciado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 7.284.517 SSP/SP, inscrito no CPF(MF) nº 131.904.118-32, domiciliado à Rua
Funchal, 411, 13º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04551-060 e Sr. Paulo Sergio Beyruti Curi, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da cédula de identidade RG nº 12.655.516 SSP/SP, inscrito no CPF(MF) nº 212.529.178-99, domiciliado à Rua Funchal, 
411, 13º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04551-060. 3. Mesa: Presidente - Flavio Ernesto Zarzur; Secretário - Mauro Alberto. 4. 
Ordem do dia: deliberar e aprovar a redução do capital social da Sociedade, com consequente autorização para alteração do contrato
social, conforme disposto no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil vigente, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da 
lei, para os devidos fi ns. 5. Deliberações: Após discussão e votação a respeito da ordem do dia, resolvem os Sócios, por unanimidade
e sem quaisquer ressalvas, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social (artigo 1.082, inciso II,
do Código Civil vigente,), atualmente de R$ 3.637.110,50 (três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, cento e dez reais e cinquenta 
centavos), para R$ 1.000,00 (Um mil reais), autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação
desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida,
aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente - Flavio Ernesto Zarzur; Secretário - Mauro Alberto; Sócios Quotistas: EZ TEC
Empreendimentos e Participações S.A. e Valentina Empreendimentos Imobiliários Ltda. (todos acima identifi cados e qualifi cados). 
Mesa: Flavio Ernesto Zarzur - Presidente. Mauro Alberto - Secretário. Sócias: EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A.: Flavio 
Ernesto Zarzur, Mauro Alberto. Cury Construtora e Incorporadora S.A., Fabio Elias Cury, Paulo Sergio Beyruti Curi. 

Arel Administradora de Bens S.S. Ltda
CNPJ 01.132.719/0001-49

Ata de reunião Extraordinária de Sócios
Data, Hora e Local: Em 25/10/2017, às 17:00 horas, na sede da sociedade a Rua Arthur de Azevedo, 533 - apartamento
121, Cerqueira César, São Paulo (SP). Composição da Mesa: Presidente: Ary Kufl ik Benclowicz; Secretária: Elena Kufl ik 
Benclowicz. Presentes: A totalidade dos sócios. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital da sociedade pela
cisão parcial de seu Patrimônio. Deliberações: Aprovada a redução do capital social, conforme Artigo 1.084, parágrafos 1°
e 2° da Lei 10.406/02, de R$ 5.601.000,00 para R$ 4.001.000,00, representando uma redução de R$ 1.600.000,00. A redução
do capital será efetivada mediante a cisão parcial do patrimônio da sociedade que será entregue a sócia Elena Kufl ik Benclowicz 
em forma de um imóvel pertencente a sociedade. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que segue assinada
pelos sócios presentes. Sócio e Presidente da Mesa: Ary Kufl ik Benclowicz. Sócia e Secretária: Elena Kufl ik Benclwociz

1ª VC – Regional Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0016934-37.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
KATIA APARECIDA D’AMARO TRISTÃO, CPF 091.841.658-20, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe 
ajuizou uma ação Monitória que foi julgada procedente, estando em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-a ao pagamento de R$2.336,88 (atualizado até 27/09/2017). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, 
nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá a executada, independentemente de nova 
intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

12ª Vara da Família e Sucessões da Capital - SP. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007276-
42.2017.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Pereira Junior, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) para conhecimento de terceiros e a quem possa interessar, que neste Juízo tramita 
a ação de Procedimento Comum movida por Juliana Oizerocivi Sterenkrantz e Marcos 
Fiterman Sterenkrantz, por meio da qual, os requerentes intentam alterar o regime de bens do 
casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º 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 23 de novembro de 2017. 

FC - V Participações S.A.
CNPJ 13.213.370/0001-59 - NIRE 35.300.388.593

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 20/10/17
Aos 20/10/17, às 10h, na sede com a totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Sergio Milano Benclowicz e Secretária: Sra. Simone Renzo Milanes. Deliberações
Unânimes: Redução do capital social, atualmente considerado elevado, de R$ 3.967.395,00 para R$ 215.345,00, com uma redução efetiva no valor de R$
3.752.050,00, passando esse a ser o capital social, em moeda corrente nacional, sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital,
mantendo-se ademais, inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital. Em decorrência da redução de capital, os acionistas receberão a
título de restituição de capital, o equivalente a R$ 1,81 por ação. O montante total a ser restituído aos acionistas será pago após o transcurso do prazo de
oposição de credores, previsto no §2° do artigo 174 da Lei 6.404/76, sem que haja a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas entre 
a data de deliberação desta Assembleia e o efetivo credito aos acionistas. A companhia observará o prazo de 60 dias previsto no artigo 174, supramencionado, 
para oposição de credores para que a redução torne-se efetiva, sendo que a data de inicio para o exercício deste direito pelos credores será a publicação da 
presente AGE nos jornais. Dessa forma, fica a Diretoria plenamente autorizada a praticar todos os atos necessários para a redução do Capital, alterando-se o 
artigo 5° do Estatuto: Artigo 5° - O capital social é de R$ 215.345,00 representado por 2.075.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e com
direito a voto, totalmente subscritas e integralizadas. §1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas Assembleias. §2º - A companhia poderá, desde que
assim deliberado e aprovado pela totalidade dos acionistas, a qualquer tempo, emitir novas ações preferenciais de classes diferentes, declarando as 
vantagens e preferências atribuídas a cada classe, bem como as restrições a que ficarão sujeitas, num montante de até 50% de todas as ações emitidas, sem 
guardar proporção entre as diversas classes de ações existentes. §3º - Os acionistas terão prioridade na subscrição de novas ações na proporção de números 
e espécie de ações que possuírem na Companhia. Nada mais. SP, 20/10/17. Sérgio Milano Benclowicz - Presidente; Simone Renzo Milanes - Secretária. 

EDITAL DE HASTA Pública dos bens abaixo descritos, os quais foram objeto de penhora e intimação
dos coproprietários, terceiros com penhora anteriormente averbada e dos Executados, a saber:
Executado: PANPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA (CNPJ Nº 01.670.107/0001-00) e
ANA TÚLIA FOLEGATTI CPF Nº 607.754.248-20; COPROPRIETÁRIOS: HUGO FOLEGATTI
JUNIOR (CPF Nº 812.601.308-78), THIAGO FURQUIM FOLEGAGATTI (CPF Nº 279.978.548-43) e
sua mulher ANA MARIA FRANÇA FOLEGATTI (CPF Nº 275.126.198-12), ARTHUR FURQUIM
FOLEGATTI (CPF Nº 220.304.888-36) e sua mulher CINTIA CRISTINA KAWANO FOLEGATTI (CPF
Nº 293.664.208-69) WALTER FOLEGATTI e sua mulher ELIANA LOPRETO FOLEGATTI (CPF Nº
033.188.478-01) HUMBERTO FOLEGATTI (CPF Nº 520.100.318-49)  e sua mulher NADIA
FOLEGATTI (CPF Nº 008.008.708-67), LUZIA TEODOSIO FOLEGATTI (CPF Nº 012.276.718-73),
NILTON MIGUEL GOMES VIAGENS EIRELLI ( a qual adquiriu em hasta a fração de HUMBERTO
FOLEGATTI); terceiros com  penhora anteriormente averbada: RODRIGO OCTÁVIO RIBEIRO
COELHO DE SOUZA (direito decorrente de penhora da fração de Humberto Folegatti, nos autos do
processo trabalhista nº 432/2009, em trâmite perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo), NILTON
APARECIDO PASSOS (direito decorrente da penhora da fração de Walter Folegatti; nos autos do
processo trabalhista nº 0031500380065020020, em trâmite perante a 20ª Vara do Trabalho de são
Paulo), BANCO DAYCOVAL S/A (direito decorrente da penhora da fração de WALTER FOLEGATTI).
O MM. Juiz de Direito Dr. Fernando José Cúnico, da 12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo/SP, na forma da lei. Faz Saber, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos ajuizados por SERGIO
TAKANO contra PANPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA e ANA TÚLIA
FOLEGATTI – Processo nº 0134221-33.2008.8.26.0100 que foi designada a venda dos bens descritos
abaixo com as regras expostas a seguir: A 1ª praça terá inicio em  25 DE JANEIRO DE 2018 ÁS
14:30 HS. Não havendo lance igual ou superior á avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao inicio da
1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 30 DE JANEIRO DE 2018 ÁS
14:30 HS e se encerrará em 27 de FEVEREIRO DE 2018 ÁS 14:30 HS. O valor mínimo para venda
em 2ª PRAÇA CORRESPONDERÁ A 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. A praça será
conduzida pela Gestora Judicial LUT – Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda. Todas as
regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.Lut.com.br. O arrematante deverá
pagar á Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido á Gestora Judicial LUT pelo arrematante
ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de
adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme condições e
pagamento do leilão. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e
dos respectivos patronos. RELAÇÃO DOS BENS IMOVEIS. 1) Apartamento nº 43, localizado no 4º
andar ou 3º pavimento do Edifício Vitorio Emanuel, situado a Rua Vitorino Emanuel nº 27, no 12º
Subdistrito Cambuci, contendo a área útil de 131,30 m2,  a área comum de 32,10 m2, totalizando a
área construída de 163,40 m2, cabendo-lhe a quota ideal de 5,00% no solo e demais áreas de uso e
destinação comuns do prédio, sob a matrícula 102.097 do 6º CRI de São Paulo. Contribuinte:
033.043.0066-1. Matricula atualizada: Consta na Av. 08 que foi penhorado 25% do imóvel, de
titularidade de Humberto Folegatti, por Rodrigo Octávio Ribeiro Coelho de Souza, nos autos da ação
trabalhista nº 432/2009 da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo. Consta na Av. 09 que foi penhorada a
fração de Walter Folegatti, por Nilton Aparecido Passos, nos autos da ação trabalhista
00315003820065020020 da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo. Valor da Avaliação: R$ 553.356,00
(Quinhentos e Cinquenta e Três mil, trezentos e cinquenta e seis reais), atualizado até outubro/2015.
2) Uma casa e seu terreno situados a Rua Padre Marchetti, nº 540, 18º Subdistrito Ipiranga,
medindo 3,90 m de frente por 16,00m de frente aos fundos, confrontando do lado direito de quem olha
para o imóvel com a casa nº 538 e do lado esquerdo com a casa 546, sob matrícula 150.972 do 6º CRI
de São Paulo/SP. Consta na Av. 3 desta matrícula que este imóvel encontra-se no perímetro da área
envoltória de proteção do conjunto de bens tombados constituído pelo parque da independência e pelas
antigas residências da Família Jafet e instituições Assistenciais e de Ensino, e conforme e resolução
nº 11/ COMPRESP/ 2007, qualquer projeto ou intervenção no imóvel deverá ser submetido á prévia
aprovação do CONPRESP,  e qualquer alteração na vegetação, especialmente arbórea, existente nos
lotes e logradouros, bem como os projetos urbanísticos e demais interferências físicas a serem
implantadas nos logradouros de áreas verdes deverão ser analisados pelo DHP  e autorizados pelo
CONPRESP. Contribuinte: 040.096.0008-1. Matrícula atualizada: Consta na R.04 penhora de 1/8 do
imóvel, fração essa, de Walter Folegatti, oriunda do processo 583.00.2008.130771 da 28ª Vara Cível
do Foro Central de São Paulo. Consta na Av. 06 que foi penhorado 25% do imóvel, fração essa de
Humberto Folegatti, nos autos da ação trabalhista nº 432/2009 da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo.
Consta na Av. 07 penhora de 12,50% do imóvel, fração essa de Walter Folegatti, oriunda do processo
010531509/2008 da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo. Valor da
Avaliação: R$ 194.973,00 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e setenta e três reais),
atualizados até outubro/2015. DÉBITOS DE IPTU: Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no
respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código
Tributário Nacional. DÉBITOS CONDOMINIAIS: Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o
imóvel será de responsabilidade do adquirente, cabendo ao interessado a pesquisa junto ao órgão
competente. DÉBITOS DA AÇÃO: R$ 88.044,19 (oitenta e oito mil, quarenta e quatro reais e
dezenove centavos), em junho de 2017, valor que deverá ser atualizado para a data da arrematação e
pelo qual responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela
diferença o  executado nesta ação. DÉBITOS DA AÇÃO: R$ 88.044,19 (oitenta e oito mil, quarenta e
quatro reais e dezenove centavos), em julho de 2017, valores que deverá ser atualizados para a data
da arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação.  Em havendo saldo remanescente,
responderá pela diferença o executado nesta ação. OBS: - os bens serão vendidos no estado de
conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas
condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. O arrematante arcará
com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e
tributários conforme o artigo 130, paragrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam
sub-rogados no preço da arrematação.

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CONTRIBUINTES PODEM
DESTINAR PARTE DO IR DEVIDO

Declaração de Propósito
Marcelo Junqueira, portador da C.I. RG. nº 18.823.257-6-SSP-SP e do CPF nº 124.986.408-94. 
Declara, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, 
sua intenção de exercer cargo de administração na Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas 
diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da 
divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os 
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado 
que o declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Banco Central do Brasil
Departamento de Organização do Sistema Financeiro.

Gerência Técnica em São Paulo.
Av. Paulista, nº 1804 – 5º andar – São Paulo-SP – CEP 01310-922.

A Segunda Turma do STF 
rejeitou onten (18) a denúncia 
protocolada pela PGR contra o 
senador Benedito de Lira (PP-
-AL) e seu fi lho, o deputado 
federal Arthur Lira (PP-AL), 
por corrupção e lavagem de 
dinheiro no âmbito das investi-
gações da Operação Lava Jato. 
Por 2 votos a 1, os ministros 
Dias Toffoli e Gilmar Mendes 
entenderam que não foram 
apresentados na denúncia in-
dícios mínimos de provas para 
abertura da ação penal.

Na sessão anterior, Edson 

Fachin, relator do caso, votou 
pelo recebimento de denúncia. 
Os ministros Ricardo Lewan-
dowski e Celso de Mello não 
participaram da sessão. Na de-
núncia, pai e fi lho são acusados 
de crimes de corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro pelo su-
posto recebimento de propina 
no valor de R$ 2,6 milhões, nos 
anos de 2010 e 2011, por meio 
de doações ofi ciais da UTC e 
dinheiro em espécie.

Segundo a PGR, eles parti-
ciparam de esquema de cor-
rupção e lavagem de dinheiro 

relacionado à Diretoria de 
Abastecimento da Petrobras, 
na época chefi ada por Paulo Ro-
berto Costa. A defesa de Arthur 
Lira afi rmou que o parlamentar 
não participou da nomeação ou 
atuou para manter Paulo Rober-
to Costa na Petrobras. Sobre 
os valores, o defensor afi rmou 
que as doações foram feitas 
de forma ofi cial e registradas 
na Justiça Eleitoral. A defesa 
de Benedito de Lira disse que 
Paulo Roberto reconheceu em 
seu depoimento de delação que 
não conhecia o senador (ABr).

A historiadora de teatro Kyna Hamil fez um 
estudo que aponta que “Jingle Bells” tem 
uma “história problemática”, pois original-

mente teria sido criada para uma representação 
cômica de afroamericanos. 

Segundo essas “origens negra e racista, porém, 
foram eliminadas sutil e sistematicamente” ao 
longo do tempo. A pesquisadora decidiu in-
vestigar a música após conhecer a história da 
“Guerra do Jingle Bells”, uma disputa entre duas 
cidades Medford (Massachusetts) e Savannah 
(Georgia), as quais reivindicavam a autoria da 
canção escrita por James Pierpont, cujo título 
seria “One Horse Open Sleigh”. 

Ofi cialmente, a música foi criada por Pierpont 
em 16 de setembro de 1857 para ser tocada 
no feriado de Ação de Graças da sua igreja em 
Savannah, estado da Geórgia, Estados Unidos, 
onde ele era o organista. Pierpont era, além de 
organista, o diretor do coral da igreja da cidade. 
Filho de um abolicionista fervoroso, o reverendo 
John Pierpont, foi voluntário na Guerra Civil 
americana e casado com a fi lha do prefeito de 
Savannah.

No entanto, a estudiosa mencionou em seu 
estudo que a primeira atuação documentada da 

‘Jingle Bells’ tem origem racista, 
aponta estudo americano

Conhecida mundialmente e considerada uma das principais canções de Natal, 
a música “Jingle Bells” tem origem racista, de acordo com uma pesquisadora 
da Universidade de Boston, nos Estados Unidos

música ocorreu em uma encenação de “blackfa-
ce” (quando artistas pintavam seus rostos com 
carvão para interpretarem negros) em 1857, 
em Boston. Além disso, a pesquisadora apon-
tou que palavras como “thro”, “tho’t” e “upsot” 
indicam uma interpretação racial que tentava 
parecer “sulista” para uma audiência do norte 
dos Estados Unidos.

O estudo, no entanto, provocou uma série de 
críticas contra a historiada. “O que aconteceu 
com os Estados Unidos da minha infância, quando 
ninguém se importava com isso?”, questionou 
um usuário no Twitter (ANSA).

R
ep

ro
du

çã
o

Dois parlamentares do PP se livram de denúncia
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Especial

Rita Stella/Jornal da USP

Responsável pela aula alternativa, cursada por alunos 
das faculdades de Odontologia (Forp) e de Ciências 
Farmacêuticas da USP, a professora Maria José Alves 

da Rocha conta que as aulas de laboratório da disciplina de 
Fisiologia sobre diabetes mellitus nunca foram confortáveis. 
Os alunos sofriam com a coleta de sangue dos animais para 
dosar a glicemia, pois era necessário um corte no rabo do 
animal, relata. A professora explica ainda que esses ratos 
fi cavam em estado deplorável e exalavam forte odor causado 
por diarreia, efeito colateral da droga que induz ao diabete.

Ao buscar uma solução para o problema, Maria José en-
controu alguns artigos científi cos sobre modelos de aulas 
de sucesso com animais artifi ciais e decidiu desenvolver 
seu próprio material. Aproveitou as gaiolas metabólicas – 
equipamento onde ratos de verdade fi cam e têm suas fezes 
e urina coletados – já existentes e adquiriu os ratinhos de 
pelúcia em oferta numa grande loja.

Com a ajuda do técnico de laboratório Mauro Ferreira da 
Silva, abriu o abdômen de alguns bichinhos que, a cada aula, 
são preenchidos com bolas de gude para alcançar pesos 
diferentes. Para o sangue e urina, que também são artifi ciais, 
recebeu a colaboração do então aluno de Farmácia Paulo 

José Basso. Esses preparados simulam os diferentes níveis 
de glicemia, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue.

As análises, comparando as aulas com animais reais e as 
que usam métodos alternativos, ofereceram à professora 
a certeza do caminho certo. “Modelos de ensino que não 
envolvem experimentos nocivos ou com morte de animais 
são benéfi cos à aprendizagem”, garante. Conta que era 
comum estudantes se distraírem do objetivo principal, a 
doença, ao se envolverem em discussões sobre a dor e o 
desconforto que os animais experimentam.

“Questões éticas são importantes e devem ser incorpo-
radas em um curso de fi siologia”, defende a professora. 
Entre as vantagens das aulas com a substituição dos 
animais, ela aponta a oportunidade do aluno discutir as 
diferenças entre a diabete tipo 1 e tipo 2, oferecida pela 
simulação do rato obeso. Ela afi rma que a técnica pode 
ser facilmente adaptada em todos os cursos das áreas 

Bichos de pelúcia substituem animais 
de laboratório em aulas na USP

Há cinco anos, uma professora da 
USP em Ribeirão Preto usa animais 
de pelúcia em aulas práticas sobre 
diabetes mellitus. A iniciativa vem 
poupando sofrimento e morte de 
cerca de 45 ratos por ano, com 
benefícios ao aprendizado dos 
estudantes que perdiam o foco com 
a dor dos animais

Sangue e urina também são artifi ciais e simulam os diferentes níveis de glicemia.

As gaiolas metabólicas utilizadas anteriormente com os animais reais foram aproveitadas nas aulas.
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biomédicas que ensinam fi siologia endócrina, mesmo 
em instituições com menos recursos, já que não requer 
grande suporte técnico nem equipamentos ou espaços 
físicos específi cos.

Por esse trabalho de ensino, a professora e sua equipe 
receberam o Prêmio do Ministério da Ciência e Tecnologia 
de Métodos Alternativos à Experimentação Animal, como 
o terceiro colocado na categoria Produção Acadêmica. A 
solenidade de premiação ocorreu em Brasília na semana 
passada. Um artigo sobre o tema foi publicado na revista 
Advances in Physiology Education.

Os grupos de alunos re-
cebem gaiolas metabólicas 
com três ratos de pelúcia; 
dois, simulando diabetes 
mellitus – tipo 1 e tipo 2, 
e o terceiro é o saudável. 
As gaiolas contêm água e 
alimentos reais, além de 
recipientes contendo uri-
na artifi cial para simular 
amostras coletadas durante 
um período de 24 horas. 
Para cada gaiola, também 
são fornecidos tubos de 
ensaio com sangue artifi cial 
com diferentes níveis de 
glicemia. 

No artifi cial “diabético”, a urina contém diferentes quanti-
dades de glicose e acetona para simular níveis de glicosúria 
e cetonúria, que são medidas importantes para avaliar o 
diabete. Na urina simulada de um rato não diabético, não é 
adicionada glicose ou acetona à preparação. Para as análises 
de glicemia, os alunos contam com o sistema Accu-Chek, 
aparelho que monitora essas medidas no sangue. Para ve-
rifi car as intensidades de glicosúria e cetonúria na urina, 
são utilizadas fi tas de bioensaio Urocolor.

Os estudantes devem pesar os animais, quantifi car a in-
gestão de água e alimentos e analisar as amostras de sangue 
artifi cial e urina e, ao fi nal, descobrir qual é o diabético 
tipo 1 e o qual é o tipo 2. Após a discussão em grupo, cada 
aluno faz um relatório individual e responde às questões 
formuladas sobre a doença. Os animais e amostras são pre-
parados antes de cada aula prática. Os alunos não sabem 
que sangue e urina são artifi ciais. 

Conta a professora que tudo é simulado para reproduzir 
o mais fi elmente possível a aula que antes era ministrada 
com ratos de verdade. Desta forma, “os alunos fi cam co-
nhecendo a gaiola metabólica e como os cientistas fazem 
para estudar diabetes mellitus experimental”. Com exceção 
do rato, todo o material utilizado é muito real para o alu-
no, que não sabe que o peso é dado pelas bolas de gude, 
nem de que material são feitos o sangue e a urina. Tudo é 
revelado no fi nal.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, hoje o 
Brasil tem mais de 13 milhões de diabéticos, cerca de 
6,9% da população. Trata-se de uma doença crônica na 
qual o corpo não produz insulina ou não consegue usar 
adequadamente a insulina que produz. Hormônio pro-
duzido pelo pâncreas, a insulina controla a quantidade 
de glicose no sangue. Assim, o diabético sofre por não 
conseguir utilizar adequadamente a glicose obtida pela 
ingestão de alimentos. 

Quando o nível de glicose fi ca alto, temos a hipergli-
cemia que, se mantida por longos períodos, pode causar 
sérios danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos. O 
mau controle dos níveis de glicemia leva a complicações 
em diversos tecidos do corpo. Entre as principais estão: o 
pé diabético (complicação mais frequente, caracterizada 
por feridas na pele e falta de sensibilidade no pé; casos 
graves podem necessitar de amputação); a nefropatia 
diabética (alterações nos vasos sanguíneos dos rins que 
podem levar à insufi ciência renal e à necessidade de he-
modiálise); problemas nos olhos (cataratas, glaucoma, 
edema macular e retinopatia diabética, por exemplo); e 
doença cardiovascular.

Divulgação

Simulação fi el de estudo experimental ensina diabetes mellitus sem os 
desconfortos da aula prática com animais reais.
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News@TI
conformidade com a legislação em vigor. A certifi cação 37001 atesta as 
melhores práticas internacionais na gestão da ética e também a con-
formidade com os requisitos da lei 12.846/2013 - a Lei Anticorrupção 
brasileira (www.estre.com.br.).

TECNISA é eleita uma das empresas mais 
inovadoras do país

@ A Tecnisa S.A., uma das maiores empresas e a mais inovadora do 
mercado imobiliário brasileiro, foi eleita a terceira empresa mais 

inovadora do País pelo Prêmio Best Innovator 2017, que anualmente 
elege um ranking com as 20 melhores em inovação. Empresa de capital 
nacional mais bem colocada no ranking, a Tecnisa fi cou no top 3 ao 
lado de Basf e 3M. Empresa com inovação em seu DNA, a Tecnisa tem 
colhido frutos da busca por inovação. Pioneira no uso de plataformas 
digitais em sua estratégia de vendas e em práticas de aproximação com 
startups como forma de aumentar a capacidade de desenvolvimento 
e implementação de iniciativas disruptivas, a empresa é também uma 
das primeiras do País a aceitar bitcoins na compra de imóveis. Entre 
os projetos mais inovadores levados adiante pela companhia, Romeo 
Busarello, Diretor de Marketing e Ambientes Digitais, cita o Fast Dating, 
encontros que ocorrem a cada 21 dias realizado com startups, em que 
as empresas têm a oportunidade de apresentar projetos inovadores, em 
até 10 minutos. As sessões são abertas aos colaboradores e mediadas 
por um comitê de inovação da empresa. Em seis anos, participaram 
cerca de 600 empresas em 77 encontros com 43 negócios fechados.

  
Itaú Unibanco lança transferência 
internacional via aplicativo

@O Itaú Unibanco reformulou as funcionalidades de câmbio dis-
poníveis no seu aplicativo para celular. Agora é possível enviar 

e receber dinheiro pelo app mobile para qualquer lugar do mundo, 
a qualquer momento que for necessário. A transferência é rápida, 
segura e 100% digital. Em apenas duas etapas o cliente consegue 
realizar transferências simples, como auxílio fi nanceiro a familiares, e 
envio de valores para a própria conta no exterior. Para essas e demais 
operações de câmbio, o serviço é feito pelo aplicativo do início ao fi m, 
contando com opção de assinatura automática dos contratos - solução 
pioneira que elimina a necessidade de o cliente comparecer a uma 
agência para levar o contrato de câmbio assinado - e com o upload ou 
fotos da documentação (caso seja necessário). O aplicativo do Itaú 
está disponível para download em celulares Android e iOS.

Selo internacional anticorrupção

@A Estre Ambiental é a primeira empresa do setor de gerenciamento 
de resíduos e soluções ambientais do Brasil a receber a certifi cação 

ISO 37001. A conquista é resultado de um forte compromisso e inves-
timentos em programas de controle interno e políticas de integridade, 
que envolvem o permanente treinamento de seus profi ssionais, além 
da criação e reforço de códigos de conduta e processos de garantia de 

São Paulo, terça-feira, 19 de dezembro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
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Chegamos naquele 

momento em que 

olhamos para os 

projetos do ano que 

está terminando e 

começamos a traçar 

resoluções para o 

próximo

Tratando-se de tecnolo-
gia, e particularmente 
da área de TI e desenvol-

vimento, o ritmo das mudanças 
está incrivelmente acelerado, 
e tudo indica que deverá au-
mentar nos próximos anos. Ge-
rentes, líderes e diretores de TI 
devem fi car ainda mais atentos 
a essas frequentes transforma-
ções, pois o mercado está em 
constante ebulição e requer 
tecnologias que acompanhem 
esse momento. 

Embora algumas preocupa-
ções se repitam como redução 
de custo, melhoria da efi ciência 
e escalabilidade, novas tendên-
cias começam a ressoar como 
Multi- Cloud e Hype: Contai-
ners e Kubernetes, novidades 
que concentram as principais 
oportunidades quando falamos 
de transformação digital. Esca-
lar as iniciativas e gerar mais 
receita para o digital é uma das 
prioridades para 2018, prin-
cipalmente pelo fato de que 
muitas empresas ainda estão 
descobrindo como alinhar suas 
estratégias.

Embora seja fácil perceber 
como a tecnologia mudou 
a forma como trabalhamos, 
negociamos e entregamos 
serviços, encontrar o caminho 
é complexo e vai além do uso 
de novas ferramentas. Temos 
a necessidade de transformar 
cultura, processos e práticas.

Habilidades e papel do 

CIO

Estudos apontam que os 
CIOs - Chief Information Offi -
cer, com melhor performance 
no digital, são os que mais 
possuem responsabilidades 
fora da TI. No entanto, acredito 
que muitos perderam o contato 
com o lado técnico, logo estão 
com difi culdades de entender 
tecnologias emergentes e de 
que forma os benefícios se en-
caixam na estratégia. O CIO é o 
patrocinador mais forte dentro 
deste contexto, logo ter uma 
visão ampla das tecnologias 
emergentes, é essencial na 
hora de apoiar a decisão de 
projetos pilotos.

Um conselho que dou é que 
participem mais de eventos 
de tecnologias emergentes 
que tragam cases de sucesso 
e incentivem o compartilha-
mento de experiências bem-
-sucedidas. Um bom exemplo 
é a KubeCon, conferência do 
Kubernetes, tecnologia que 
está transformando a forma 
como olhamos para infraestru-
tura e aplicações. Lá você terá 
acesso às pessoas que estão 
construindo a ferramenta, 
como também apresentações 
de empresas que vão desde 
Comcast, Ebay à brasileira 
varejista Magazine Luiza.

Containers e Kubernetes

São duas tecnologias que 
deixaram a zona do hype em 
2017 e trazem casos reais de 
uso em produção em empresas 
como Goldman Sachs, SAP a 
SoundCloud e Pokemon GO. 
Os benefícios na utilização 
de containers para o desen-
volvimento de aplicações são 
grandes demais para serem 
ignorados, oferecem ganhos 
extremos de produtividade, 
velocidade e consistência 
nas entregas, portabilidade e 
redução de custo.

O Kubernetes, gerenciador 
de containers criado pelo 
Google e doado como projeto 
Open Source em 2015 para a 
CNCF (Cloud Native Compu-
ting Foundation), sem dúvida 
nenhuma está transformando a 
forma como rodamos software 
e olhamos para infraestrutura. 
Oferece efi ciência ao estilo 
Google na hora de escalar, 
gerenciar e tratar de questões 
como disponibilidade das 

aplicações. O projeto conta 
com +1400 contribuidores de 
empresas como Google, Red 
Hat, Microsoft, além de patro-
cinadores de peso como AWS, 
Oracle, Cisco e SAP.

De Cloud-First para 

Cloud-Only

Que a Nuvem se tornou o 
padrão no deploy de novas 
aplicações, ninguém discute. 
A estratégia Cloud-First está 
bem estabelecida e é con-
siderada fundamental para 
manter relevante em um 
mundo de transformação em 
ritmo acelerado. Começa a ser 
gradualmente ampliada e até 
mesmo substituída por Cloud-
-Only na hora de desenhar e 
planejar novas arquiteturas 
de software.

Prova disso, são os números 
do Gartner, apontando que até 
2019, mais de 30% dos inves-
timentos de software das 100 
maiores empresas terão sido 
substituídos de Cloud-First 
para Cloud-Only. De acordo 
com o levantamento, até 
2020, terá sido vendido mais 
poder computacional para 
provedores IaaS e PaaS do 
que datacenters tradicionais 
das empresas.

Outra sugestão que dou, 
baseada neste cenário, é que 
os profissionais desenhem 
suas novas aplicações con-
siderando Cloud-Only, inde-
pendentemente de onde for 
rodar. Recursos e tecnologias 
de ponta são cada vez mais 
disponibilizados apenas na Nu-
vem. O uso de containers aqui 
é estratégico, pois oferecem 
portabilidade entre ambientes, 
criando um caminho de migra-
ção com menor custo, risco e 
complexidade. 

Estudo do Gartner, empresa 
líder em pesquisa tecnológica 
global e consultoria de merca-
do, indica que as organizações 
estão migrando para a Nuvem. 
Cerca de 44,6% das peque-
nas empresas já passaram a 
adotar a tecnologia enquanto 
37,7% reflete o percentual 
das empresas de médio porte 
que já fazem uso. Outro dado 
importante é a estimativa das 
despesas globais com os ser-
viços de Nuvem pública que 
chegaram a U$ 246,8 bilhões 
registrados até o momento, o 
que signifi ca um crescimento 
de 18% quando comparado aos 
US$ 209,2 bilhões computados 
em 2016. 

Multi-Cloud

Quando a computação em 
Nuvem surgiu, a questão entre 
muitos CIOs era se iriam ou 
não adotar. Com o passar do 
tempo, a dúvida passou a ser 
quando. Hoje, com a forte ado-
ção e diferentes ferramentas 
e plataformas oferecidas para 
cada provedor, a questão passa 
a ser como usar diferentes am-
bientes, ferramentas e garantir 
que irão trabalhar de forma 
integrada e com segurança.

A boa notícia é que estamos 
entrando em um futuro mar-
cado pela abertura e interope-
rabilidade. Arquiteturas Open 
Source protegem empresas 
de lock-in, permitindo que a 
TI possa explorar a melhor 
solução que atenda uma ne-
cessidade específi ca do seu 
negócio, sem as limitações ar-
bitrárias impostas por soluções 
proprietárias.

Para 2018, tenha na sua es-
tratégia o uso de plataformas 
Open Source como (Kuber-
netes, TensorFlow, Hadoop) 
e diferentes provedores de 
Nuvem. Grandes empresas 
já possuem produtos que 
utilizam um mix de serviços 
em diferentes plataformas, 
integrações com serviços e 
sistemas On-Premise, já que 
fl exibilidade e velocidade são 
os motores deste modelo.

Bons negócios!

(*) É CEO e fundador da Getup, 
startup residente no Cubo Itaú - um 

dos maiores epicentros de tecnologia 
e inovação do Brasil. A empresa foi 

reconhecida como Cool Vendor 2017 
pelo Gartner. O executivo acumula 
mais de 20 anos de experiência na 

área de tecnologia.

O que os bons ventos 
tecnológicos

reservam para 2018?
Diogo Goebel (*)

Alexsandro Labbate (*)

Embora o aprendizado de máquinas (machine learning) 
tenha estado na agenda da tecnologia nos últimos vinte 
anos, somente em tempos mais recentes seus potenciais 

benefícios em termos de gerenciamento de serviço de campo 
foram melhor compreendidos.

Embora o aprendizado de máquinas (machine learning) tenha 
estado na agenda da tecnologia nos últimos vinte anos, somente 
em tempos mais recentes seus potenciais benefícios em termos de 
gerenciamento de serviço de campo foram melhor compreendidos.

Parte integrante da inteligência artifi cial (IA), o machine le-
arning (ML) utiliza a IA para analisar os dados de desempenho 
de uma empresa e então toma decisões capazes de torná-la mais 
efi ciente. O interesse pela IA tem crescido nos últimos anos, 
com líderes tecnológicos como Elon Musk e Mark Zuckerberg, 
utilizando o aprendizado de máquinas para aprimorar a tecno-
logia existente.

No Brasil esse fascínio não é diferente e alguns brasileiros têm 
se destacado em iniciativas envolvendo o conceito de machine 
learning. O Brasil é, atualmente, um dos países com maior número 
de profi ssionais em grau máximo (considerados masters) em 
aprendizado de máquinas pelo Kaggle, um dos principais sites 
do mundo orientado à organização de competições de machine 
learning. O país fi ca atrás apenas dos Estados Unidos, China e 
Rússia. Além disso, o machine learning já é aplicado no Brasil 
em recomendações para os consumidores como fi lmes, viagens, 
músicas e ofertas de produtos e serviços.

O entusiasmo pelo machine learning em organizações de 
serviços aumentou profusamente, embora seus poderosos be-
nefícios ainda não sejam completamente compreendidos pela 
massa. Empresas em todo o mundo começam a enxergar o ML 
como um "serviço de previsão", pelo qual todos os tipos de da-
dos macro e micro ambientais - tais como padrões climáticos e 
habilidades de um técnico específi co, por exemplo -, podem ser 
perfeitamente conectados e analisados para fornecer previsões 
precisas baseadas no histórico.

E, enquanto tudo isso pode ser feito sem qualquer esforço 
de interpretação por parte dos profi ssionais que trabalham em 
organizações de serviços, a visão útil oferecida pode criar uma 
vantagem competitiva signifi cativa.

Machine learning: a renderização do homem à máquina é 
redundante?

Pelo contrário. De fato, a combinação das previsões do machine 
learning com as pesquisas operacionais realizadas pelos líderes 
empresariais fornece um nível de inteligência comercial mais 
profundo e altamente valioso, permitindo uma tomada de decisão 
estratégica mais embasada, além de melhorar a produtividade e o 
desempenho. Então, como exatamente o machine learning pode 
alavancar novas oportunidades para as organizações de serviço 
em campo? Quando se trata de oferecer valor de negócio por 
meio do aprendizado de máquinas, as principais oportunidades 
giram em torno de melhor planejamento e de um agendamento 
mais preciso.

1. Previsões de padrões de tráfego 

As organizações de serviços mais inovadoras já estão introdu-
zindo a capacidade de encaminhar seus técnicos de acordo com 
os padrões de tráfego preditivos. Com base em dados históricos, 
como os padrões de tráfego de feriados, é possível direcionar os 
profi ssionais para trabalhos específi cos quando o tráfego estiver 
menos congestionado nesses locais. Isso já garante uma grande 
economia de tempo e custos, sem mencionar as melhorias na 
experiência do cliente ao reduzir atrasos nos horários de chegada 
do técnico e a necessidade de longas janelas de espera. Além 
disso, as previsões derivadas do machine learning também podem 
proporcionar às empresas que fornecem serviços de reparação 
e instalação a domicílio indicações mais precisas em torno da 
duração estimada dos trabalhos, permitindo que o agendamento 
e a produtividade sejam otimizados.

2. Previsão do tempo

Muitos institutos de meteorologia já desenvolveram modelos 
de previsão do tempo que permitem prever padrões de clima 
baseados em informações históricas e outros fatores sazonais. 

Homem e máquina - O machine 
learning é o futuro do serviço

O futuro do serviço mudará à medida que as capacidades do machine learning aumentarem

Da mesma forma, as empresas de serviço em campo estão co-
meçando a se espelhar nesses modelos de previsões climáticas, 
adicionando capacidades de machine learning em seus sistemas 
de gerenciamento. Isso agiliza o processo de avaliar e identifi car 
quando certos trabalhos - muitas vezes aqueles que precisam ser 
realizados ao ar livre ou em altitude - devem ser adiados devido à 
expectativa de mau tempo, de preocupações associadas à saúde 
e segurança, bem como considerações de tempo x custo.

3. Prevenção de não comparecimento de clientes

Um dos maiores prejuízos fi nanceiros para as empresas que 
operam em campo é o não comparecimento de clientes, ou seja, o 
técnico desloca-se até a casa de um cliente no horário agendado 
apenas para descobrir que não há ninguém na propriedade para 
atendê-lo. Nesse cenário, o aprendizado de máquinas pode ajudar 
a prever se o cliente estará em casa ou não com base em dados 
de seu histórico, a localização de sua casa e uma série de outros 
fatores relacionados ao clima e sua situação de trabalho. Esse 
tipo de informação elimina desperdícios de tempo dos técnicos 
e aumenta a vantagem competitiva.

4. Envio da pessoa certa para o trabalho certo

O aprendizado de máquinas também pode agilizar as ofertas 
de serviços alocando determinados profi ssionais para trabalhos 
específi cos. Por exemplo, se um técnico instala frequentemente 
medidores inteligentes em casas, já está familiarizado com esse 
tipo trabalho e, inevitavelmente, completará mais rapidamente 
as instalações. Por isso, os softwares de machine learning podem 
realocar esse profi ssional para futuras instalações de medidores 
inteligentes para acelerar os processos de trabalho. Racionalizar 
as decisões empresariais por meio do aprendizado de máquinas 
pode garantir que os funcionários atuem nos trabalhos em que 
se destacam, aumentando a satisfação do cliente.

5. Manutenção preditiva

Ao alavancar os dados gerados pela Internet das Coisas (IoT), 
o machine learning pode antecipar quando os reparos serão ne-
cessários e programar o serviço de forma proativa, sem precisar 
de intervenção humana. Consequentemente, o aprendizado de 
máquinas pode monitorar o status do equipamento e prever o 
surgimento de problemas, permitindo que os técnicos atendam 
ao equipamento antes mesmo que o problema seja encontrado. 
Ao optar pelo serviço preventivo em relação ao reativo, as em-
presas podem evitar falhas dispendiosas e interromper paradas 
espontâneas que irritam os clientes e demandam tempo dos 
engenheiros.

Como a máquina está conduzindo as experiências de 

clientes e funcionários

Do ponto de vista do consumidor que precisa de um reparo, os 
benefícios do machine learning podem incluir um aumento con-
siderável de "reparos na primeira visita", garantindo que peças e 
técnicos certos sejam despachados já na primeira vez. Isso melhora 
no geral a satisfação do cliente e os níveis de experiência - algo 
que vem se tornando cada vez mais crítico em um ambiente no 
qual os clientes demandam níveis de serviço semelhantes à apps 
como o Uber, por exemplo, e possuem mais opções e infl uência do 
que nunca. Da mesma forma, para os profi ssionais que trabalham 
em empresas de serviços em campo, o aprendizado de máquinas 
também pode melhorar a experiência geral dos funcionários e 
apoiar os níveis de retenção das equipes.

Qual o próximo passo?

É claro que o machine learning continua a ser um novo conceito 
para muitos e as questões permanecem em torno da melhor ma-
neira de aplicá-lo em um contexto de serviço em campo. Ainda 
há algum trabalho a ser feito para incorporar o aprendizado de 
máquinas nos sistemas de fl uxo de trabalho existentes, de modo 
a que as futuras previsões possam ser mais facilmente integradas, 
compreendidas e aplicadas. As empresas que dominarem esse 
processo antes das massas, no entanto, certamente poderão 
melhorar sua conformidade com o Acordo de Nível de Serviço 
(SLA) e obter melhores recompensas de negócios.

(*) É Diretor Global de Marketing da ClickSoftware, líder no fornecimento de 
soluções para a gestão automatizada e otimização da força de trabalho e 

serviços em campo.
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Esta terça, é o primeiro dia da lunação. Desde de manhã a Lua em bom aspecto com Netuno aumenta a sensibilidade, 

mas mesmo assim ainda estará focado nos objetivos que estão em mente. Momento positivo para a usar a intuição de 

forma eficiente e objetiva e acertar muito mais. A Lua também faz um bom aspecto com Júpiter que aumenta o otimismo, 

confiança e leva a movimentos mais generosos e atitudes mais positivas. A noite tende a ser um pouco tensa e agitada. A 

Lua em conjunção com Plutão pode gerar crises, mas também ajuda a eliminar energias pesadas e negativas que estejam 

acompanhando a gente.
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Imagine o que almeja e persiga as-
suntos materiais e espirituais para 
o novo ano. Este é um dia em que 
deve usar a imaginação ativa que 
ajudará a manter a calma diante de 
situações de nervosismo e estresse 
e ponha tudo em ordem a sua volta. 
78/478 – Vermelho.

As crises irão ser superadas com 
coragem e sem perder a fé. De manhã 
pode surgir alguma tensão devido a 
situações que voltam a incomodar. 
Em breve terá chance de ver novos 
horizontes se abrirem. Um sonho 
pode se realizar este ano, desde que 
acredite nele.  88/288 – Branco.

Mantenha uma atitude positiva dian-
te de alguma difi culdade ou afl ição 
com a família ou no amor que serão 
superadas. É preciso pôr os pés no 
chão e tratar de pontos práticos da 
vida. Terá à tarde, uma dose extra de 
energia para enfrentar as situações 
difíceis. 21/821 – Amarelo.

A mente fi ca mais crítica que o 
normal, mas isso ajuda a arrumar e 
colocar a rotina em ordem em casa. 
O Sol no signo oposto, na casa sete 
leva a tratar de parcerias, iniciando 
ou encerrando ligações, sociedades 
e casamento. Viverá um ótimo mo-
mento na relação sexual junto da 
pessoa amada. 94/394 – Azul.

De manhã pode surgir alguma tensão 
devido a situações consideradas 
superadas que voltam a incomodar. 
Defi na prioridades até a metade 
deste primeiro mês do ano, veja o 
que deve ser feito de imediato e o 
que pode esperar. 54/454 – Bege.

Precisa dedicar-se inteiramente ao 
espirito de fi nal de ano para logo 
dar início aos planos que foram 
feitos antes. Evite alimentar desejo 
exagerado, mas pode até realizar 
suas fantasias sexuais, se quiser. É 
preciso pôr os pés no chão e tratar 
de pontos práticos da vida. 67/367 
– Branco.

A Lua em conjunção com Plutão pode 
gerar crises, mas também ajuda a 
eliminar energias pesadas e negativas 
que estejam acompanhando a gente. 
O relacionamento sexual promete 
momento de grande prazer, ativan-
do os seus desejos mais secretos e 
íntimos. 59/459 – Cinza.

Um novo ciclo de vida se inicia tra-
zendo novas oportunidades e maior 
motivação com o Sol na sua casa 
dois, a do dinheiro, esta semana. A 
Lua também faz um bom aspecto 
com Júpiter que aumenta o otimis-
mo, confi ança e leva a movimentos 
mais generosos e atitudes mais 
positivas. 29/529 – Azul.

Logo após o aniversário, aproveite 
para realizar viagens e sair para 
comemorar junto dos amigos. Com 
a Lua Nova em Capricórnio pode 
começar coisas novas e fazer novas 
amizades. Comece a comunicar-se 
mais e faça conquistas que disse 
antes que quer este ano alcançar. 
05/505 – Branco.

O pessimismo pode ser muito nega-
tivo nesta fase mais delicada do ano. 
Saiba aguardar até que o Sol entre 
em seu signo no dia 20 de janeiro. 
Até lá se dedique ao trabalho que 
vem realizando. Assim, terá um bom 
retorno do que fi zer no seu futuro. 
52/352 – Azul.

Desde de manhã a Lua em bom 
aspecto com Netuno aumenta a 
sensibilidade, mas mesmo assim 
ainda estará focado nos objetivos 
que estão em mente. Imagine o que 
almeja e persiga seus sonhos. Terá 
um maior pique para praticar lazer 
e para extravasar a forte energia no 
fi nal do dia. 89/589 – Branco. 

As viagens e contatos sociais darão 
ainda mais disposição para viver 
aventuras e divertir-se em novos 
ambientes. Há maior tensão e inquie-
tação que poderá afetar diretamente 
os compromissos, as promessas, a 
força da palavra. Seja realista, mas 
não deixe de usar a imaginação e a 
intuição. 48/948 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 19 de Dezembro de 2017. Dia de Santa Téia, Santa 
Fausta de Roma, São Timóteo, Santo Urbano, São Dário, São 
Paulino, e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade. Hoje 
faz aniversário o ex-jogador de futebol Mauro Galvão que faz 
56 anos, a atriz Jennifer Beals que nasceu em 1963 e a atriz e 
produtora Alyssa Milano que faz 45 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é quase sempre uma 
pessoa querida por todos, pela sua modéstia, humildade e bom 
humor. Humanitário e liberal; amável e generoso com as pessoas 
que ama. Precisa superar a crítica excessiva ou autoritarismo. 
A sua tendência a liderança o leva a apreciar trabalhos com 
causas ou ideais. O seu senso de visão pode torná-lo também um 
comunicador, publicitário. Consegue sucesso fi nanceiro graças 
ao seu talento e modo de ser.  Mas, no lado negativo tende a 
ser orgulhoso ambicioso demais, sempre querendo se sobrepor 
aos seus semelhantes.

Dicionário dos sonhos
BÊBADO – Fuja das más companhias. Mude 
seus altos e vencerá. Números de sorte: 04, 11, 
22, 27, 41 e 55.

Simpatias que funcionam
Recuperar o amor de alguém: 1 bíblia; 1 
incenso de rosas; 1 foto do seu ex-namorado; 1 
porta retrato dourado. Sentada no chão em um 
local tranquilo de sua casa, acenda o incenso e 
abra a Bíblia no livro dos Salmos. Atraia seu Anjo 
da Guarda lendo em voz alta o Salmo que estiver 
nessa página. Após isso guarde a foto dessa pessoa 
na mesma página e reze um Pai Nosso pedindo 
para ele voltar. Quando isso acontecer coloque a 
foto no porta retrato e deixe ao lado de sua cama.
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Nota- Blitz
Festejando 35 anos de carreira, a Blitz lança o DVD e CD “Biltz No 

Circo Voador Ao Vivo”. O show foi gravado no Rio na turnê do último 
álbum “Aventuras II” (Deck). Participações especiais de Alice Caymmi, 
George Israel, Milton Guedes e do Afroreggae. Sucessos como “Weeke-
nd”, “A Dois Passos do Paraíso”, “Betty Frígida” e “Você Não Soube Me 
Amar”. As faixas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais. 
Para ouvir, acesse:(https://bandablitz.lnk.to/BlitzNoCircoVoadorPR).

The Best of Earth, Wind And Fire - Mr Funk Band trata de um grande 
projeto idealizado pelo maestro e arranjador Ederlei Lirussi, que tem por 
objetivo mostrar às novas gerações o que de melhor se fazia nos anos 70 
no que se refere à funk music. Após os ensaios, que começaram em 2015, 
fi nalmente se chega ao grande momento da estreia num grande tributo a 
ninguém menos que a inigualável banda Earth, Wind And Fire.Comn, Ralph 
Gusmão, Gina Garcia e Daniel Garcia. Tecladistas: Mário Carvalho e Mário 
Henrique. Contra Baixo: Luís Mauro Wagner. Guitarra: Daniel Serra. Bateria: 
Valmir Rodrigues. Percussionista: Guegué Medeiros. Metais: Azeitona – 
Paulo Henrique (trompetista) e Valdir Ferreira (trombonista). Sax (Alto, 
Tenor e Baritono): Claudia Franco, Santiago Morelato e Marcelo Manfra.

 Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, tel. 2574-7749. 
Quarta (20) às 21h. Ingresso: R$ 50.

Rock
Uma das bandas que marcaram uma geração e inspirou a juventude 

de sua época, realiza um show inesquecível com a presença de Bruno 
Graveto e Marcão Brito, ex-membros do Charlie Brown Junior, e Marcelo 
Mancine, da Banda Strike. O show Somos Todos Charlie Brown marca 
também a inauguração do Espaço 555.

 Serviço: Espaço 555, Av. São João, 555, Centro. Sexta (22) às 23h. Ingresso: R$ 80.

Uma das maiores 
comédias do teatro 
brasileiro, se mantém 
em cena há mais 
de duas décadas 
e arrebanhou um 
público estimado em 
1 milhão e meio de 
pessoas, ao longo 
deste período

“As Filhas da Mãe” é um 
texto que agrada muito ao 
público pela criatividade, di-
namismo e pela leveza. Este 
espetáculo conta a história de 
uma mãe de meia idade, Diva 
Maria, cuja longa e fracassada 
trajetória nos meios artísticos 
a leva a investir na carreira 
das duas fi lhas, Deise Maria 
e Dalva Maria. Como ambas 
são totalmente desprovidas 
de talento, as inúmeras ten-
tativas de “encaixá-las” em 
alguma produção artística fa-
lham sucessivamente, criando 
situações hilárias e levando as 
duas moças à atitude desespe-

“As Filhas da Mãe”

“As Filhas da Mãe”

rada de fugir de casa para obter 
a liberdade. A partir de então, a 
busca pelas fi lhas toma conta da 
vida de Diva Maria, que acaba 
se envolvendo em situações 

inusitadas e surpreendentes 
ao longo de todo o espetáculo. 
Ronaldo Ciambroni, Carmen 
Sanches, Tarcyla Alli, Frances-
co Gagliano, Giovani Grecco, 

Felipe Faria e Gabys Mendes.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Bri-
gadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 
3105-3129. Sexta (29) e sábado (30) às 21h. 
Ingresso: R$ 70.

A peça “Gandhi” - Seja a mudança que você quer no 
mundo é apresentada também como uma história de 
amor e atingindo um caráter, histórico cultural, pela 
primeira vez é contada sob o ponto de vista de uma 
mulher: Kasturbai Gandhi, uma grande guerreira da 
paz, esposa e companheira de Mahatma Gandhi , vivida 
pela atriz Patrícia Naves. Os três atores conduzem o 
espetáculo de forma surpreendente e, não à toa, pro-
voca o espectador sobre a importância de cultivar um 
sentimento de tolerância, amor e não violência para 
enfrentar as transformações da sociedade. E no fi nal 
do espetáculo teremos um delicioso coquetel.Com 
Sergio Lelys, Patrícia Naves e Luis Doffa.

Serviço: Teatro Raposo Shopping, Rodovia Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa 
Vista, tel. 3732-9006. Sexta (22) às 21h. Ingresso: R$ 50.

“Gandhi” - Seja a mudança que você quer no mundo.

Drama
Divulgação

Encontrando a Felicidade
Encontrando momentos de Felicidade
Quando você encontrar estes momentos de completa 
felicidade, peça a si mesmo para que se lembre dos pen-
samentos e sentimentos puros que está tendo atualmente 
e peça a sua consciência celular para que use este estado 
como o centro do seu bem-estar. Permita que esta energia 
seja a sua consciência básica e aquilo do qual todas as 
coisas, surgem.
Esta é uma energia dinâmica que é sua e é infi nita. Ela é 
poderosa e poderá ajudá-lo a criar o que você sonha. Tenha 
grandes sonhos e encontre a sua felicidade. Aproveite o 
tempo para fazer a sua alma se sentir mais feliz. Esteja 
presente em seus momentos de felicidade.
O Pensamento para hoje é: “Ao encontrar momentos de 
felicidade, estou fazendo o que faz a minha alma sentir 
que é mais feliz.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Funk music
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Mr Funk Band
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O pretendente: OSWALDO SILVA FILHO, profi ssão: gestor de segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 20/08/1981, residente 
e domiciliado na Cidade Continental, São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo Silva e de 
Rosangela Vieira Silva. A pretendente: TATIANE BARBOSA MARTINS, profi ssão: 
escrevente de cartório, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Brasilândia, 
SP, data-nascimento: 02/02/1984, residente e domiciliada na Cidade Continental, São 
Paulo, SP, fi lha de José Euripedes Martins e de Elizebete dos Reis Barbosa.

O pretendente: DANILO DE SÁ LEMOS, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 24/01/1994, residente 
e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Edilson Lemos e 
de Rosa Maria de Sa Lemos. A pretendente: DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 
ARAUJO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/11/1993, residente e domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, 
fi lha de Almir Benedito de Araujo e de Aparecida Bernardo de Oliveira.

O pretendente: FELIPE DA SILVA BEZERRA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 30/08/1995, residente e 
domiciliado na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Alves Bezerra e de Silvanete 
da Silva Bezerra. A pretendente: BRUNA BISPO ASSUNÇÃO, profi ssão: consultora 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 14/08/1998, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de 
Gildazio Silva Assunção e de Edinalva Maria Bispo.

O pretendente: FABIO DE FREITAS FORNELLI, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1989, residente e 
domiciliado na Vila Invernada, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Fornelli e de Regiane de 
Freitas Fornelli. A pretendente: ALINE CRISTINA DA SILVA, profi ssão: fi sioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Consolação, SP, data-nascimento: 
20/12/1991, residente e domiciliada na Vila Invernada, São Paulo, SP, fi lha de Hélio da 
Silva e de Walkiria Lindolpho da Silva.

O pretendente: LEONARDO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1987, residente e 
domiciliado na Vila Andrade, São Paulo, SP, fi lho de José Alves da Silva e de Maria 
Luiza Ribeiro da Silva. A pretendente: ROBERTA DÁGMA CORDEIRO DE OLIVEIRA, 
profi ssão: key account, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/12/1980, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de José Galdino Cordeiro e de Severina de Oliveira Cordeiro.

O pretendente: ALEXANDRE RODRIGO DE CARVALHO, profi ssão: auxiliar de fábrica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
06/05/1989, residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Alexandre de Carvalho e de Ana Joana de Carvalho. A pretendente: GISELLE RIOS 
DA SILVA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Teresina, PI, data-nascimento: 16/11/1984, residente e domiciliada na Vila Califórnia, 
São Paulo, SP, fi lha de Luís Ferreira da Silva Filho e de Maria Oneide Rios da Silva.

O pretendente: EDSON HIROSHI NAKASHIMA, profi ssão: gerente comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Santo Anastácio, SP, Santo Anastácio, SP, data-
nascimento: 28/03/1961, residente e domiciliado na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lho de 
Tsuyoshi Nakashima e de Yoshisi Nakashima. A pretendente: MARGARETE ROSA 
DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Barra do 
Mendes, BA, data-nascimento: 19/02/1989, residente e domiciliada na Vila Ivg, São 
Paulo, SP, fi lha de Eurípedes Arcanjo de Oliveira e de Adenita Rosa de Oliveira.

O pretendente: EDSON LUIZ FRANÇA, profi ssão: leiturista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1974, residente e domiciliado 
na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Aparecido França e de Teresa 
Aparecida França. A pretendente: SOLANGE FELIPE DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
de saúde bucal, estado civil: divorciada, naturalidade: em Nova Iguaçú, RJ, data-
nascimento: 05/05/1963, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lha 
de Arlindo Felipe da Silva e de Ana Pereira da Silva.

O pretendente: DANIEL SILVA MACIEL, profi ssão: engenheiro de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
11/02/1989, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Maciel 
de Souza e de Rute Silva Maciel. A pretendente: GABRIELLA GONÇALVES SILVA, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos, SP, 
data-nascimento: 20/07/1994, residente e domiciliada na Vila Cunha Bueno, São Paulo, 
SP, fi lha de Ronildo José da Silva e de Rosimeire Gonçalves do Nascimento da Silva.

O pretendente: ANDERSON DE ALMEIDA MENDES, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 20/05/1978, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Nascimento Rodrigues 
Mendes e de Antonia de Almeida Mendes. A pretendente: ADRIANA DE CARVALHO 
LUCAS, profi ssão: gestora de pessoas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 10/07/1985, residente e domiciliada na Vila 
Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Lucas e de Neide de Carvalho.

O pretendente: LEONARDO LOPES FARIAS, profi ssão: assistente comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 
14/03/1987, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Carlos Farias e de Eunice Lopes Farias. A pretendente: LUIZA KAYHANNY DA LUZ 
BATISTA, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Tamboril, CE, data-nascimento: 05/06/1990, residente e domiciliada na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo Sousa Batista e de Ana da Luz Batista.

O pretendente: HEBERT HOFFMANN DE JESUS GOMES, profi ssão: designer gráfi co, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 17/11/1994, 
residente e domiciliado na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Elicleide de Almeida 
Gomes e de Andreia Hoff mann de Jesus Gomes. A pretendente: HARIADINY KAMILLY 
PIVA DOS SANTOS, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 20/05/1995, residente e domiciliada na Vila Zelina, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Luiz dos Santos e de Rosimeire Cristina Piva dos Santos.

O pretendente: IGOR LUNGATO POLIDO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 19/11/1991, residente 
e domiciliado na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lho de Vladimir Aparecido Polido e 
de Maria Aparecida Lungato Polido. A pretendente: GABRIELA GARCIA RODRIGUES, 
profi ssão: biologa, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-
nascimento: 15/02/1991, residente e domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, 
fi lha de Candido Faustino Rodrigues e de Aparecida de Lourdes Garcia.

O pretendente: RENAN FARAVELLI ZANINI, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1995, residente e domiciliado 
na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Anderson Zanini e de Erica Faravelli Zanini. A

 pretendente: ISABELLE CUNHA ANTONIO, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 20/09/1994, 
residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lha de Cristiano Antonio e 
de Cibele Patricia Cunha Antonio.

O pretendente: GUSTAVO VANUSSI ZUPARDO, profi ssão: representante de marketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1982, 
residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Fausto Zupardo 
e de Inês Vanussi Zupardo. A pretendente: FLAVIA CRISTINA VENANCIO, profi ssão: 
especialista em RH, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, 
data-nascimento: 28/04/1986, residente e domiciliada em Americanópolis, São Paulo, 
SP, fi lha de Edison Rosario Venancio e de Sueli Antonio Venancio.

O pretendente: FRANCISCO DOS REIS DE SOUSA, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Demerval Lobão, PI, data-nascimento: 29/11/1970, 
residente e domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, fi lho de José Alves de Sousa 
e de Josefa Maria dos Reis de Sousa. A pretendente: ARLETE CRISTINA LOURENÇO 
ANTONIO, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do 
Sul, SP, data-nascimento: 05/10/1974, residente e domiciliada na Vila Mendes, São 
Paulo, SP, fi lha de Joaquim Pedro Antonio e de Francisca Lourenço Antonio.

O pretendente: PAULO CEZAR RIBEIRO, profi ssão: enfermeiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Altamira, PR, data-nascimento: 02/06/1970, residente e domiciliado na 
Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Bento Ribeiro e de Maria da Penha Ribeiro. 
A pretendente: DEISE MARIA CEREJA, profi ssão: psicóloga, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 30/11/1965, residente e domiciliada na Vila 
Bela, São Paulo, SP, fi lha de José Silvio Cereja e de Elenita Maria dos Santos Cereja.

O pretendente: RONALDO MOREIA, profi ssão: coordenador operacional, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 21/02/1973, residente 
e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de José Arnaldo Moreia e de Maria 
Rozelia Moreia. A pretendente: PATRICIA TARDELI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 27/09/1973, residente e domiciliada na 
Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Tardeli e de Leila Apparecida Wohlers Tardeli.

O pretendente: FILIPE VINÍCIUS SILVA, profi ssão: auxiliar de bordado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 22/08/1990, 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo João Silva e 
de Lenice da Silva. A pretendente: ANDREZA BARBOSA DA SILVA, profi ssão: barista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 18/05/1993, 
residente e domiciliada na Vila Tolstoi, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Barbosa 
da Silva e de Andréa da Silva Ferreira.

O pretendente: ROGER FERNANDES COBAXO, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 17/10/1980, residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Cobaxo e de 
Apareicda Rigo Cobaxo. A pretendente: PATRICIA BEGATTINI CARVALHO, profi ssão: 
contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 12/08/1985, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, 
fi lha de Waldinar Oliveira Carvalho e de Cláudia Begattini Carvalho.

O pretendente: GILVANI LIMA RIBEIRO, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Presidente Janio Quadros, BA, data-nascimento: 19/09/1978, residente e domiciliado na 
Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Manoel da Rocha Ribeiro e de Diomara de Sousa Lima. A 
pretendente: MARIA HELENA BOMFIM SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Arapiraca, AL, data-nascimento: 23/10/1977, residente e domiciliada na 
Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Mariano da Silva e de Ester Bomfi m da Silva.

O pretendente: LUIZ FELIPE DE FARIA, profi ssão: controlador de acesso, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 16/09/1989, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos de Faria e de 
Maria Isabel Cassimiro de Faria. A pretendente: RAÍSSA LIZ ALVES ROCHA, profi ssão: 
assistente de operações de neg, estado civil: solteira, naturalidade: em Rio de Janeiro, 
RJ, data-nascimento: 22/04/1993, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 
fi lha de Ricardo Rocha de Souza e de Maria Rosangela Alves Silva.

O pretendente: DAMIAN LEONARDO SEGRETO, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Mar Del Plata, Argentina, data-nascimento: 15/11/1988, 
residente e domiciliado no Bom Retiro, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Felipe Segreto 
e de Norma Edith Balinotti. A pretendente: YARA CARNEIRO SOARES, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 20/04/1993, residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, SP, 
fi lha de Fidelio Santos Soares e de Silvanice Carneiro Soares.

O pretendente: ADILSON CAMILO, profi ssão: vigia, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1967, residente e domiciliado na Vila Bela, 
São Paulo, SP, fi lho de Maurilio Camilo e de Zilda da Silva Camilo. A pretendente: 
RENATA LOPES GAMA DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1981, residente e 
domiciliada no Parque Residencial Oratório, São Paulo, SP, fi lha de Roque Antonio 
Gama da Silva e de Maria Esperança Lopes Gama da Silva.

O pretendente: RODOLFO RODRIGO CARAPIA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 15/05/1985, 
residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Janete Márcia Carapia. A 
pretendente: LILIAN CARAVAJIDO PENA, profi ssão: agente de organização escolar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
22/04/1988, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Aparecido Pena e de Magda Aparecida Caravajido Pena.

O pretendente: ROBERIO CARVALHO DA COSTA, profi ssão: impressor fl exográfi co, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Felizburgo, MG, data-nascimento: 19/06/1975, 
residente e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Zulmiro Carvalho 
e de Romilda Carvalho da Costa. A pretendente: ELAYNE DOS SANTOS ROCHA, 
profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: em Maceió, AL, data-
nascimento: 03/01/1994, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, 
fi lha de Josenilson André da Rocha e de Maria José dos Santos.

O pretendente: FERNANDO PERES NABERO, profi ssão: assessor de departamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
19/12/1990, residente e domiciliado no Jardim Mimar, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro 
Peres Nabero e de Isabel Cristina Nabero. A pretendente: ALINY DE SOUSA VIEIRA, 
profi ssão: analista administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, 
data-nascimento: 10/09/1991, residente e domiciliada no Jardim Mimar, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco de Sousa Vieira e de Maria da Conceição Vieira.

O pretendente: GUILHERME VALTER DA LOMBA, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1986, 
residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Alice Sebastiana 
da Lomba. A pretendente: ROSIMEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO, profi ssão: 
analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 31/10/1983, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, 
fi lha de Aurindo Ferreira do Nascimento e de Maria de Fátima Rodrigues do Nascimento.

O pretendente: PAULO RICARDO POIANO, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 19/03/1988, residente 
e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rogerio Poiano e de 
Rosana Montanari de Mattos Poiano. A pretendente: FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: de Diadema, SP, data-
nascimento: 20/04/1994, residente e domiciliada no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lha 
de João Batista Lima de Oliveira e de Rosana Maria de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON BRUNO VIGNANDO TAVANO, profi ssão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
31/03/1991, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Carlos Tavano e de Solange Aparecida Vignando Tavano. A pretendente: ANGÉLICA 
MARIA DE ARAUJO, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: de Belo 
Jardim, PE, data-nascimento: 15/07/1989, residente e domiciliada na Vila Prudente, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Luiz Araujo e de Josefa Maria de Araujo.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RONALDO FERRARI, profi ssão: gráfi co, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 18/03/1970, residente e domiciliado na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Velbo Ferrari e de Geni Frutuoso Ferrari. A pretendente: 
VERA LUCIA SOARES, profi ssão: secretária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 08/04/1954, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Raul Soares e de Maria Neide Fagundes Soares.

O pretendente: DANIEL NASCIMENTO LEAL DA SILVA, profi ssão: micro empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1991, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Leal da 
Silva e de Iracema Rosa do Nascimento. A pretendente: PATRÍCIA SANTANA DOS 
SANTOS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em Nova Viçosa, 
BA, data-nascimento: 19/01/1988, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São 
Paulo, SP, fi lha de Benedito Pedro dos Santos e de Niozete da Conceição Santana.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DEFANTE, profi ssão: copeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 19/03/1997, 
residente e domiciliado na Cidade Continental, São Paulo, SP, fi lho de Edson Marcelino 
Defante e de Auzenira Lima Pereira Defante. A pretendente: NATHALIA LEANDRO DA 
SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/08/1997, residente e domiciliada no Parque Independência, São Paulo, 
SP, fi lha de José Luidarques da Silva e de Vera Lúcia Leandro da Silva.

O pretendente: MATHEUS BARBOSA E SILVA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caraguatatuba, SP, data-nascimento: 22/11/1984, 
residente e domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Marcus Tadeu Pereira da 
Silva e de Nilma Regina Barbosa e Silva. A pretendente: ELIETE AQUINO DE FREITAS, 
profi ssão: bacharel em letras, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, 
data-nascimento: 23/06/1984, residente e domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lha 
de Mauro de Paula Freitas e de Juraci Alacoque de Oliveira Freitas.

O pretendente: LEONARDO ARIVALDO DOS SANTOS, profi ssão: açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Antas, BA, data-nascimento: 28/08/1992, residente e 
domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Arivaldo Anselmo dos Santos 
e de Maria Amélia dos Santos. A pretendente: ROSELINA DE JESUS PEREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Jeremoabo, BA, data-
nascimento: 21/09/1991, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Zacarias Pereira e de Terezinha Josefa de Jesus Pereira.

O pretendente: JULIANO FERNANDES TEIXEIRA, profi ssão: motorista operador de 
guindast, estado civil: divorciado, naturalidade: em Passos, MG, data-nascimento: 
01/01/1980, residente e domiciliado no Parque Pereira, São Paulo, SP, fi lho de Luiz 
Teixeira Sobrinho e de Maria Agripina Fernandes Teixeira. A pretendente: ADRIANA 
RODRIGUES NOGUEIRA, profi ssão: controladora de acesso, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 11/04/1977, residente e domiciliada 
no Parque Pereira, São Paulo, SP, fi lha de Edson Domingos Nogueira e de Suely 
Rodrigues Nogueira.

O pretendente: ROGER RICARDO DE OLIVEIRA, profi ssão: barbeiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: de Santos, SP, data-nascimento: 17/04/1974, residente e 
domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Salve de Oliveira e de Suely 
Ricardo de Oliveira. A pretendente: CRISTINA COLOGNESI, profi ssão: manicure, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Araçariguama, São Roque, SP, data-
nascimento: 27/10/1976, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de 
Agenor Colognesi e de Leonor Rodrigues Colognesi.

O pretendente: THIAGO MACARINI BAIA, profi ssão: consultor comercial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 23/04/1982, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Cesar Ouriques 
Baia e de Silvana Macarini Baia. A pretendente: PRISCILA CAMPOS PARDAL, 
profi ssão: biologa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-
nascimento: 27/12/1985, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Daniel Antônio Pardal e de Marilu Franco Campos.

O pretendente: MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS SILVA, profi ssão: assistente 
adminstrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/01/1985, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Zacarias da Silva e de Esabete Alves dos Santos Silva. A pretendente: CRISLAINE 
UGOLINI ÂNGELO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Belenzinho, SP, data-nascimento: 24/07/1986, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, 
São Paulo, SP, fi lha de Oswaldo Donizetti Ângelo e de Mercedes Ugolini Ângelo.

O pretendente: VITOR GOMES DE ARAUJO FRAGATTE, profi ssão: vistoriador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1988, residente 
e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Waldir Fragatte e de Myrian 
Gomes de Araujo. A pretendente: MARÍLIA CAROLINA DE CAMPOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Campinas, SP, data-nascimento: 16/05/1984, 
residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Wanderlei de 
Campos e de Geralda de Fátima Mello de Campos.

O pretendente: BRUNO CÉSAR MENDONÇA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 21/12/1993, residente 
e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Ananias José Mendonça e 
de Nilza da Luz Mendonça. A pretendente: GABRIELA PIOVEZAN RAMOS, profi ssão: 
eletricista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim América, SP, data-
nascimento: 15/03/1994, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, 
fi lha de Dorival Ramos e de Renata Aparecida Ramos.

O pretendente: EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: de Monte Castelo, SP, data-nascimento: 01/02/1973, residente e 
domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de Manoel dos Santos e de Wilma 
Pereira dos Santos. A pretendente: SILEY SOARES DA SILVA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: de São Francisco, MG, data-
nascimento: 06/06/1972, residente e domiciliada no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lha 
de Primo Ribeiro da Silva e de Lucília Soares da Silva.

O pretendente: CAIO NOGUEIRA ANTINHANI, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1991, residente 
e domiciliado no Brooklin, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Basilio Antinhani e de 
Doralice Aparecida Nogueira Antinhani. A pretendente: CAMILA CRISTINA CASQUEL 
PEDRASSOLLI, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 13/01/1996, residente e domiciliada no Jardim Avelino, São Paulo, 
SP, fi lha de Ricardo Pedrassolli e de Isabel Aparecida Casquel Pedrassolli.

O pretendente: SERGIO BORGES MORAIS, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1981, residente e domiciliado 
em Embu-Guaçu, SP, fi lho de João Francisco Borges Morais e de Maria Luciola Santos 
Freire Morais. A pretendente: TATIANA SILVA TALÃO, profi ssão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 
04/06/1981, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Roberto Talão e de Neuza Leite da Silva.

O pretendente: WILLIAM SANTOS DOS REIS, profi ssão: mecânico de manutenção 
de auto, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/07/1989, residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, fi lho de Wilson Rufi no 
dos Reis e de Léia Maria Santos dos Reis. A pretendente: RENATA FERREIRA FELIX 
DA SILVA, profi ssão: analista fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 25/08/1992, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 
fi lha de Reinaldo Felix da Silva e de Cleuda do Carmo Ferreira da Cruz.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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ANTECIPAÇÃO DE LUCROS
Empresa pode pagar na folha a antecipação de lucros para cada 
sócio e lançar o desconto de plano de saúde? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A COTA DE JOVEM APRENDIZ É EFETUADA POR FILIAL OU 
SOMENTE PELA MATRIZ?

Em relação aos aprendizes o cumprimento da cota obrigatória ocorre 
individualmente para cada unidade /filial que deverá comprovar perante 
a fiscalização do Ministério do Trabalho local. IN SIT 97/2012, artigo 2º.

PERÍODO DE RETRAÇÃO DA ECONOMIA
Empresa não possui serviço para os funcionários e não pretende efetuar a 
demissão e nem antecipar de férias, devemos manter os funcionários em 
casa, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTAMENTO POR DOENÇA
Funcionário com atestado de afastamento de 08 dias por esquizofrenia 
Cid F29 e F20 pode ser demitido após o retorno? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL IRÁ PRESTAR SERVIÇO 
PROFISSIONAL DE COORDENAÇ ÃO DE CURSOS, TERÁ 
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA?

Considerando que a empresa prestadora dos serviços seja do Simples Nacio-
nal e não esteja enquadrada no Anexo IV, não haverá a retenção de 11%. 
Base Legal: art. 191, inciso II da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

RESIDENTE EM MEDICINA VETERINÁRIA
Empresa no segmento de clínica veterinária deseja contratar uma 
residente em medicina veterinária. Como proceder nessa contratação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

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

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO DE 2018

• • •O verão chegou. Com ele, 
o sol e as altas tempera-
turas são convites para a 

praia, piscina e os exercícios na 
academia ou ao ar livre, como 
as caminhadas no calçadão, nos 
parques ou na areia. Aproveite 
bem, mas, atenção: o descui-
do com as roupas molhadas 
podem causar problemas de 
saúde. Entre eles as frieiras e 
a candidíase.

“A umidade irrita a pele de 
qualquer parte do corpo. Mas 
não só a umidade pode trazer 
problemas, o suor também. 
Portanto, quem frequenta 
academia, faz exercício ao ar 
livre ou mergulha na piscina ou 
no mar pode fi car com a pele 
irritada se não trocar a roupa 
molhada”, explica a gineco-
logista e obstetra Patrícia de 
Rossi, membro da Associação 
de Obstetrícia e Ginecologia 
do Estado (Sogesp).

Ela informa que a pele tem 
uma camada de proteção que, 
quando entra em contato com a 
água ou com o suor, fi ca úmida 
e tende a perder sua capacidade 
de defesa.

“A pele fica enrugada e 
inchada e podemos perceber 

Doenças causadas por biquínis 
e outras peças molhadas

O verão chegou. Aproveite bem, mas, atenção: o descuido com as roupas molhadas podem causar 
problemas de saúde. Entre eles as frieiras e a candidíase

como interferiu no processo de 
proteção. Daí, além disso, essa 
pele úmida é um ambiente que 
favorece irritações e infecções 
porque perdeu a defesa. O 
atrito causa ainda desconforto, 
inclusive na região íntima, que 
fi cou em contato com o suor 
e pode fi car “assada”. Então 
temos problemas aqui: a roupa 
molhada, seja na praia ou na 
academia, causa irritação, e 
a umidade em contato com o 
corpo na região íntima (vulva) 
favorece a infecção por fungos. 
Isso acontece porque os fun-
gos se proliferam nas regiões 
quentes e úmidas”, destaca a 
ginecologista.

Essa infecção é a candidí-
ase, que provoca irritações, 
vermelhidão, ardor, coceira, 
sensibilidade na área genital, 
fi ssuras e corrimento.

“O melhor é evitar que isso 
aconteça. Para tanto, é impor-
tante trocar as roupas sempre. 
Nada de biquíni ou roupas de 
ginástica molhadas. Se for uma 
irritação leve, faça compressas 
com chá de camomila frio ou 
gelado no local. O chá alivia a 
irritação. Também é aconse-
lhável lavar as roupas íntimas 
com sabão neutro se existe uma 
tendência a alergias. Agora, se 
for uma infecção por fungos, 
com os sintomas descritos, é 

preciso procurar um médico 
especialista”, ressalta Patrícia.

Se for candidíase, doença 
que atinge 70% das mulheres 
pelo menos uma vez na vida, 
o tratamento será feito com 
medicamentos por via oral 
ou vaginal. A médica indica 
ainda o uso de roupas frescas 
e sugere evitar roupas muito 
justas, feitas de lycra e látex. 
“Dê preferência para peças de 
algodão e fi bras que permitam 
que a pele respire”, adverte. 
Outros fatores também po-
dem diminuir a resistência do 
organismo, como o estresse, 
a menopausa, a obesidade, o 
diabetes, a gestação e a imu-
nodepressão.

“É difícil falar sobre o estres-
se, mas é logico que faz sentido. 
Se você entra em contato com 
o fungo e está estressada, vai 
piorar porque as defesas do 
organismo estão em baixa. 
Constatamos que quem tem 
mais infecção por cândida são 
mulheres diabéticas, as gestan-
tes, as com imunodepressão 
e as mulheres obesas, pois a 
gordura favorece o acúmulo 
de suor”, finaliza Patrícia 
(Sogesp).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Página 10 São Paulo, terça-feira, 19 de dezembro de 2017

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MÁRCIO EUFRÁZIO DE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autônomo, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/05/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Nonato da Silva e de Marlene Aparecida 
de Oliveira. A pretendente: THAÍS SILVA DE QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (18/03/1996), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Antonio de Queiroz e de Fernandina do Nascimento Silva.

O pretendente: MARINÉZIA GOMES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Bananeiras, PB, no dia (29/11/1971), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manuel Gomes de Lima e de Maria Nazareth Soares da Silva. A 
pretendente: NAILZA VIEIRA DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida em Caatiba, BA, no dia (13/03/1971), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Etelvino Lopes de Araujo e de Rosilda Rosa de Jesus.

O pretendente: LUCAS MACIEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de motorista, nascido nesta Capital, Jardim América, SP, no dia (09/01/1992), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Denilson Maciel dos Santos e de Valdite 
Reis Santos. A pretendente: JÉSSICA PASSOS LEITE, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (21/03/1992), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Pereira Leite e de Magnolia 
da Silva Passos Leite.

O pretendente: HELENO ALVES SANTA ROSA, estado civil divorciado, profi ssão bal-
conista, nascido em Varzelândia, MG, no dia (30/06/1970), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Alves Santa Rosa e de Maria Odete Coutinho 
Santa Rosa. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão aju-
dante geral, nascida em Recife, PE, no dia (11/02/1975), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Candido da Silva e de Maria Teresa da Silva.

O pretendente: ALEX BARBOSA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de al-
moxarifado, nascido nesta Capital, Pari, SP, no dia (11/02/1998), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvan Silva e de Silvia Ramos Barbosa Silva. A 
pretendente: JANINE GONÇALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (05/08/1998), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laurentino Pereira de Oliveira e de 
Edite Gonçalves de Souza.

O pretendente: JÉFFERSON BRÁSIDA CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de supermercados, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (17/01/1995), re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourinaldo Lins Cavalcante e 
de Maria Zuleide Brásisa Cavalcante. A pretendente: RENATA CARDOSO DE SANTANA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar fi scal, nascida em Suzano, SP, no dia (28/11/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Jose de Santana e 
de Marivalda Maria Cardoso de Santana.

O pretendente: PATRICK DE SOUSA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão cabe-
leireiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (24/04/1994), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar de Sousa Moreira e de Sandra Aparecida 
Alves. A pretendente: CHRISTYANE LIMA DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, SP, no dia (01/04/1984), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cosme Gonçalves da Costa e de 
Cantidia Lima da Costa.

O pretendente: CLAYTON GUIMARÃES, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (26/09/1992), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Deusimar Guimarães e de Maria do Carmo da Conceição Neta. 
A pretendente: EDINALVA DOS REIS LOPES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Itabocal, Irituia, PA, no dia (05/01/1995), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Ribeiro Lopes e de Ornélia Ribeiro dos Reis.

O pretendente: JOSÉ BERNABÉ NETO, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nas-
cido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (30/11/1979), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Bernabé e de Elizabeth Martins Bernabé. A pretendente: 
CINTIA FERNANDA CASSALHO, estado civil divorciada, profi ssão artesã, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (03/04/1985), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Roberto Cassalho e de Ivete Pereira da Costa Cassalho.

O pretendente: KLEITON TADEU QUEIROZ DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Lontra, MG, no dia (22/05/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oscar Alves dos Reis e de Terenice Queiroz dos Reis. 
A pretendente: VANESSA LIMA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Montes Claros, MG, no dia (06/12/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Magna Aparecida Soares Lima.

O pretendente: JOSIAS DE LIMA FALCÃO, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, 
nascido em Porto Calvo, AL, no dia (05/09/1977), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Natanael Falcão dos Santos e de Apresentação de Maria de Lima 
Falcão. A pretendente: MARINEIDE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Porto Calvo, AL, no dia (01/01/1992), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Gomes da Silva e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: SIDNEY BISPO DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Salvador, BA, no dia (21/02/1985), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amilton do Espirito Santo e de Ana Paula dos Santos 
Bispo. A pretendente: ANA CARLA PAZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Feira de Santana, BA, no dia (07/11/1987), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gabriel Rodrigues dos Santos e de Carmelita Paz 
dos Santos.

O pretendente: MAYCON JHONATAN DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão as-
sistente comercial, nascido em Caieiras, SP, no dia (11/10/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, fi lho de Raquel Aparecida de Oliveira. A pretendente: MIKAELE LOPES 
DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão instrutora, nascida em Jundiaí, SP, no dia 
(14/10/1995), residente e domiciliada em Francisco Morato, SP, fi lha de Valmi Lopes de 
Sousa e de Sandra Lopes de 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 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: folguista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Laje - BA, data-nascimento: 07/03/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Aguinaldo José dos Santos e de Telma Madalena dos 
Santos. A pretendente: MARINA DAS DORES SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços 
de alimentação, estado civil: solteira, naturalidade: Minas Novas - MG, data-nascimento: 
11/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Joaquim de Sousa 
Santos e de Maria Camargos dos Santos. R$ 11,55

O pretendente: TIAGO HENRIQUE DUARTE DOS SANTOS, profi ssão: advogado, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Jales - SP, data-nascimento: 11/07/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Egmar Afonso dos Santos e de Veranice Ma-
ria Duarte. O pretendente: LEONARDO MINERVINO CHRISTOL, profi ssão: administra-
dor de empresas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/03/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Homero Setti Christol 
e de Vanda Maria Minervino. R$ 11,55 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: FELIPE OLIVEIRA CARVALHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 16/10/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vitor Lourenço de Carvalho Filho e de Nilda Ramalho de 
Oliveira; A pretendente: MAYARA SILVA FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 08/07/1998, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Reginado Ferreira e de Ana Paula da Silva.

O pretendente: ORLANDO SOARES LIMOEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Santa Cruz da Vitória - BA, aos 26/12/1962, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Soares Limoeiro e de Lourdes Macêdo 
Santos; A pretendente: JOSELITA DOS SANTOS BAPTISTA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em Salvador - BA, aos 05/03/1973, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Arestides Baptista e de Maria 
José dos Santos Baptista.

O pretendente: JOAQUIM DANTAS DE CASTRO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
aposentado, nascido em Antenor Navarro - PB, aos 02/05/1945, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Dantas de Oliveira e de Maria Jose de 
Castro; A pretendente: MARIA CLEUZA DE AGUIAR, nacionalidade brasileira, solteira, 
de serviços domésticos, nascida em Campo Belo - MG, aos 04/09/1956, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Constança de Jesus.

O pretendente: EDUARDO FRANCISCO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de segurança da informação, nascido em Palmares - PE, aos 07/03/1992, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Quiteria Rodrigues da 
Silva; A pretendente: GABRIELA FERNANDA SOARES BARBOZA DE TOLEDO, 
nacionalidade brasileira, solteira, secretária, nascida em Santa Bárbara D` Oeste - SP, 
aos 30/08/1992, residente e domiciliada em Santa Barbara D` Oeste - SP, fi lha de Valdir 
de Toledo e de Eliane Soares Barboza de Toledo.

O pretendente: RONEY HIDEKI ISHIKAWA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
analista de sistemas, nascido em Santos - SP, aos 30/06/1964, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Yuichi Ishikawa e de Julieta Kimiko Ishikawa; A 
pretendente: DAMIANA CLEMENTE ALEXANDRE, nacionalidade brasileira, solteira, 
balconista, nascida em Flores - PE, aos 22/12/1972, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Clemente Alexandre e de Francisca Alves dos Santos.

O pretendente: SERGIO MATILDE DAMASIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de prensa, nascido em São Paulo - SP, aos 06/03/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Matilde Damasio e de Maria da Penha Damasio; A 
pretendente: TATIANA VICENTE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 29/01/1986, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Espedito Vicente da Silva e de Maria Alves Silva.

O pretendente: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
controlador de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 30/10/1988, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Araujo de Oliveira e de Raimunda da 
Silva Santos; A pretendente: LUANA APARECIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 25/07/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Laercio Paulo da Silva e de Vera Lucia Fuzatto da Silva.

O pretendente: ACÁCIO ROCHA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Rocha Souza e de Ivone do Carmo Silva; A pretendente: 
FABIANA PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, empresária, nascida 
em São Paulo - SP, aos 02/03/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Martiniano Gonçalves de Souza e de Edna Pereira de Souza.

O pretendente: RICARDO FLORÊNCIO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em Canguaretama - RN, aos 16/11/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Florêncio de Souza e de Maria do Carmo de Souza; 
A pretendente: MARLI PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, cabe-
leireira, nascida em São Miguel do Iguaçu - PR, aos 31/01/1975, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeci Pereira de Souza e de Angélica de Souza.

O pretendente: GABRIEL DE MATOS LIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
pedreiro, nascido em São João - PE, aos 12/07/1997, residente e domiciliado e domicililado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dioclecio Lira Feitosa e de Quiteria Gomes de 
Matos; A pretendente: ANNY HELLEN CONCEIÇÃO RAMOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 27/09/2000, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ana Cristina Conceição Ramos.

O pretendente: DOUGLAS ALVES DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, forneiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 29/07/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Luzia Alves de Sousa; A pretendente: NÍNIVI PINTO DE SANTANA, 
nacionalidade brasileira, divorciada, copeira, nascida em Ubatã - BA, aos 05/06/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Valeriano de Santana 
e de Gildete Xavier Pinto.

O pretendente: FELIPE SCHAFF MACHADO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
auxiliar de prevenção e perdas, nascido em Santa Maria - RS, aos 05/09/1989, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Solon Aratajú da Silva Machado e 
de Roselane Schaff  Machado; A pretendente: LEILA SINARA NUNES VIEIRA, nacio-
nalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, nascida em Teresina - PI, aos 
08/06/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio dos 
Santos Vieira e de Antonia Vilma Nunes Vieira.

O pretendente: ADILSON APARECIDO RAMOS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Itapecerica da Serra - SP, aos 07/03/1974, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson da Silva e de Fatima 
Ramos; A pretendente: MARILENE PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, babá, nascida em Calçado - PE, aos 14/08/1985, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pereira da Silva e de Maria Alzira da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ARCANJO LINS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, técnico eletrônica, nascido em São Paulo - SP, aos 26/04/1989, residente e 
domiciliado São Paulo - SP, fi lho de Francisco Antonio da Silva e de Valdilene Lins da 
Silva; A pretendente: CAMILA KAREN COSTA JORGE DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 30/06/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antônio Jorge da Silva e de 
Ronilda Anastacio da Costa.

O pretendente: RENATO ITALO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, cabeleireiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/11/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Wanderléa Pereira da Silva; A pretendente: BRUNA APARECIDA 
ALMEIDA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 24/01/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jose Carlos Clemente dos Santos e de Maria Geovania da Silva Almeida.

O pretendente: ANTONIO BEZERRA SOARES JUNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, repositor, nascido em São Paulo - SP, aos 18/08/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Bezerra Soares e de Marlene Vasconcelos 
Ferreira Soares; A pretendente: DAIANE MOURA DOS SANTOS, nacionalidade brasi-
leira, solteira, promotora de vendas, nascida em Osasco - SP, aos 14/03/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Francisco dos Santos e de 
Cleide Moura de Melo dos Santos.

O pretendente: GILBERTO SALES MARQUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
frentista, nascido em Diamante - PB, aos 18/07/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Sales Coutinho e de Josefa Marques da 
Silva; A pretendente: PAULA FRANCINETE DE MÉLO, nacionalidade brasileira, 
solteira, frentista, nascida em Jaboatão - PE, aos 05/02/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Peixoto de Mélo e de Maria José 
de Lira Mélo.

O pretendente: JACKSON MOREIRA ALVES, nacionalidade brasileiro, divorciado, mo-
torista, nascido em Itapetinga - BA, aos 28/08/1966, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Salvador Moreira Silva e de Idalina Alves Silva; A pretendente: 
LUCINEIDE SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em 
Itapetinga - BA, aos 18/03/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Vitorio da Silva Santos e de Doralice Maria Santos.

O pretendente: FABIO GOMES DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, divorciado, con-
trolador de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 27/07/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Gomes da Cruz e de Zuleide Conceição 
Raimundo; A pretendente: TATIANE PINHEIRO DE ASSIS, nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascida em Salvador - BA, aos 16/10/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Bomfi m Ferreira de Assis e de Maria das Dores 
de Jesus Pinheiro.

O pretendente: BRUNO PEREIRA NOBREGA, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/06/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rosa Maria Pereira Nobrega; A pretendente: TATIANA DE SOUZA 
SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 
02/10/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juvenil Macêdo 
Santos e de Nair Rosa de Souza.

O pretendente: EDNER MONIMA, nacionalidade haitiano, solteiro, encarregado de obras, 
nascido em Haiti, aos 09/09/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Vercilus Monima e de Saintanie Blanc; A pretendente: CHANTAL MONIMA 
DERILUS, nacionalidade haitiana, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em Haiti, aos 
24/07/1989, residente e domiciliada e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Saintano Derilus e de Yolande Romelus.

O pretendente: JADSON DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, auxiliar 
administrativo, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 12/02/1972, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Hilda dos Santos; A pretendente: ANDRÉIA 
BORLONI, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
13/12/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Borloni 
e de Lucia Fernandes Borloni.

O pretendente: REGINALDO CARNEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, açougueiro, nascido em Camacan - BA, aos 06/05/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carneiro dos Santos e de Maria Idália dos 
Santos; A pretendente: RENATA DA CONCEIÇÃO SANTANA, nacionalidade brasileira, 
solteira, balconista, nascida em São Paulo - SP, aos 24/10/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cavalcanti de Santana e de Maria Amara 
da Conceição.

O pretendente: FERNANDO LUÍS SATO, nacionalidade brasileiro, solteiro, engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/02/1976, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Kazuo Sato e de Maria Celia Sato; A pretendente: RUTH RENATI 
RACTZ MARTINS, nacionalidade brasileira, solteira, engenheira, nascida em Porto 
Alegre - RS, aos 20/10/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Renato Martins e de Ruth Maria Ractz Martins.

O pretendente: JAILSON BEZERRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 18/12/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jadson Bezerra da Silva e de Celia Regina 
Ferreira; A pretendente: ANDREIA REZENDE, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em Embu - Guaçu - SP, aos 04/10/1984, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Rezende e de Neide Batista 
da Silva Rezende.

O pretendente: LUCIANO BENTO DA CUNHA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 06/03/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Bento da Cunha e de Maria das Graças 
Pereira; A pretendente: LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, recepcionista, nascida em Lagoa de Itaenga - PE, aos 29/06/1993, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis José de Oliveira e de Janete 
Pereira de Almeida Oliveira.

O pretendente: CLAUDIO DE LIMA BARROS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em Maceió - AL, aos 07/12/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosenaldo Barros da Silva e de Aldinete de Lima 
Barros; A pretendente: THUANE GEISA SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 06/07/1990, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Genildo Antonio da Silva e de Silvia 
Avelina dos Santos Silva.

O pretendente: LUCAS ARAUJO ZEFERINO, nacionalidade brasileiro, solteiro, estagi-
ário, nascido em São Paulo - SP, aos 23/11/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rogério Augusto Zeferino e de Andrea Rodrigues de Araujo 
Zeferino; A pretendente: LAYS CHRISTINI RAMOS DA FONSECA, nacionalidade 
brasileira, solteira, analista teste ii, nascida em Diadema - SP, aos 20/06/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Rodrigues da Fonseca e 
de Sueli Pereira Ramos.

O pretendente: DANIEL TADEU IGLESIAS DOMINGUES, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 21/05/1984, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Domingues e de Aparecida Iglesias 
Domingues; A pretendente: CLECIUENE JACINTO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, garçonete, nascida em Engenheiro Caldas - MG, aos 19/11/1984, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Jacinto Cassimiro e de Maria 
Helena da Silva Cassimiro.

O pretendente: ZONDONAIDE SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, chapeiro, nascido em Distrito Boca do Córrego, Município Belmonte - BA, 
aos 28/05/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
Ademir Antonio da Silva e de Maria Rosalva Moreira dos Santos; A pretendente: 
ANA PATRICIA DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar 
de cozinha, nascida em São Paulo - SP, aos 08/02/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Paulo José de Souza e de Maria Angela da 
Silva Marques de Souza.

O pretendente: ERONIDES CORREIA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, viúvo, pin-
tor de contrução civil, nascido em Barra do Mendes - BA, aos 26/12/1960, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeto Correia da Silva e de Miralva 
Alves dos Santos; A pretendente: SUELI REGINA NASCIMENTO DIAS, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em São Paulo - SP, aos 25/07/1961, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Nascimento Dias 
e de Nailda Faria.

O pretendente: DENIS SILVA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
de sistemas, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 27/02/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eurides Silva de Almeida; A pretendente: DENISE 
OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida 
em Gama - DF, aos 05/05/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Denilvaci Oliveira da Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: WAGNER CAVALCANTE MENEGUCI, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 06/06/1979, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Cavalcante Meneguci e 
de Cicera Cavalcante Meneguci. A pretendente: LILIAN ROSA VIEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 01/03/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Miguel Vieira 
e de Rosa Dias Mendes.

O pretendente: THIAGO SILVA PARIGI, estado civil solteiro, profi ssão representante 
comercial, nascido em Ibitinga - SP, no dia 17/07/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Chagas Parigi e de Cerinilda Aparecida 
da Silva Parigi. A pretendente: GABRIELLA PEREIRA VILAS BOAS DE ALMEIDA, 
estado civil divorciada, profi ssão consultora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
12/01/1986, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Valmir Pereira e de 
Mariluci de Almeida Pereira.

O pretendente: TIAGO CASAGRANDE RAMOS, estado civil divorciado, profi ssão tatuador, 
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 09/09/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Ramos e de Shirley Casagrande Ramos. A 
pretendente: EDELWEISS BARBOSA MAGELA, estado civil solteira, profi ssão autôno-
ma, nascida em São João Evangelista - MG, no dia 01/03/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Juscelino Geraldo Magela e de Edna Maria 
Barbosa da Silva Magela.

O pretendente: MARCEL BARI DA ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão eco-
nomista, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 16/09/1988, residente 
e domiciliado no Guarujá - SP, fi lho de Marcos Etore de Andrade e de Solange Bari 
de Andrade. A pretendente: SAMIRA FALCÃO GUIMARÃES CAMPOS, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Cuibá - MT, no dia 05/07/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco de Campos 
Filho e de Ana Cláudia Falcão Guimarães Campos. Obs.: Edital recebido do Ofi cial 
do Guarujá - SP.

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

30ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0070707-
91.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Márcio Antonio Boscaro, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a ANDRE CARNEIRO 
RIBEIRO, CPF. 356.372.748-19, que nos autos da ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, requerida por EST-EMPREENDIMENTOS E SUPORTES TEC. E EDUCACIONAIS LTDA, 
foi DETERMINADO a INTIMAÇÃO do executado por EDITAL para que efetue o pagamento de R$ 
15.005,52 (atualizado até 09/10/2017), no prazo de 15 dias, a fluir após 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 Arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
para, em 15 dias, a fluir após o prazo para pagamento, ofereça impugnação, independentemente de 
nova intimação (Art. 525 do NCPC). Será o presente afixado edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. 

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008590-
18.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IRAN 
DE SOARES, Brasileiro, RG 27711964-9, CPF 191.829.338-47, Avenida Joao Pedro Cardoso, 531, 
Jabaquara, CEP 04355-001, São Paulo – SP, LÍLIAN DE SOARES, Brasileiro, RG 32.215.095-4, CPF 
305.769.648-16, Rua Eriberto Barros Cajazeiras, 205, Jardim Alva, CEP 04438-090, São Paulo – SP, 
WILMA DE SOARES, Brasileiro, Viúva, RG 6.820.898-4, CPF 249.785.258-88, Rua Eriberto Barros 
Cajazeiras, 205, Jdim Alva, CEP 04438-090, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de Ináia Mendes Castilho Barbosa, com o seguinte objeto: registro 
do compromisso de compra e venda de imóvel . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 0 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2017. 

O pretendente: VINICIUS WEIRICH, nascido em Romelândia (Paz de Romelândia) - 
SC, no dia 26/11/1991, estado civil solteiro, profi ssão garçom, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Darvi Weirich e de Sandra Nara Ferreira. A 
pretendente: JULIANA DE LIMA SILVA, nascida em Brejo da Madre de Deus (Feira 
Nova) - PE, no dia 24/07/1992, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Genivaldo Inácio da Silva 
e de Deziane de Lima da Silva.

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino

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

Empresas & Negócios

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confi ança,

ou ligue para
www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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