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BOLSAS
O Ibovespa: -0,84% Pontos: 
78.200,57 Máxima estável: 
78.864 pontos Mínima de -0,89% 
: 78.164 pontos Volume: 3,94 
bilhões Variação em 2018: 2,35% 
Variação no mês: 2,35% Dow 
Jones: -0,09% 
(18h33) Pontos: 25.363,68 
Nasdaq: -0,32% (18h33) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2348 Venda: R$ 3,2353 
Variação: -0,39% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: -0,49% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2461 Venda: R$ 
3,2467 Variação: +0,22% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2400 
Venda: R$ 3,3700 Variação: 
-0,59% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,87% ao 
ano. - Capital de giro, 10,85% ao ano. 
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.319,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,42% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,500 
Variação: +0,37%.

Cotação: R$ 3,2375 Variação: 
-0,63% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,1957  Venda: US$ 1,1957  
Variação: +0,17% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8630 Venda: R$ 
3,8650 Variação: -0,26% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8470 Ven-
da: R$ 4,0000 Variação: -0,32%.

tos: 7.140,84 Ibovespa Futuro: 
-0,69% Pontos: 78.700 Máxi-
ma (pontos): 79.025 Mínima 
(pontos): 78.510. Global 40 
Cotação: 899,747 centavos de 
dólar Variação: +0,59%.

“Biquínis e 
mensagens devem 
ser curtos para 
aguçar o interesse e 
longos o sufi ciente 
para cobrir o objeto”.
Carlos Heitor Cony (1926/2018)
Escritor brasileiro 

O Indicador de Cus-
tos Industriais subiu 
0,4% no terceiro 

trimestre na comparação 
com o segundo trimestre 
de 2017, descontados os 
efeitos sazonais. A alta foi 
puxada pelo aumento nos 
custos com tributos, energia 
e pessoal. As informações 
são da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), que 
divulgou o indicador ontem 
(10). No mesmo período, 
os preços dos produtos in-
dustrializados tiveram uma 
redução de 0,8%. Com os 
custos em alta e os preços 
em queda, a margem de lu-
cro das empresas diminuiu.

O custo tributário aumen-

Custos industriais sobem 
puxados por despesas com 
impostos, energia e pessoal

tou 2,9%, o de energia subiu 
2,5% e o de pessoal teve alta 
de 1,8% no terceiro trimestre 
frente ao segundo trimestre 
do ano passado.  A elevação 
do índice de custo tributário, 
observa a CNI, indica que 
as empresas começaram a 
pagar as dívidas tributárias 
contraídas durante a crise 
econômica. “A quitação das 
dívidas tributárias foi favo-
recida pela recuperação da 
economia e pelas adesões 
ao novo Refis”, diz o estudo.

Isso porque o indicador de 
custo tributário é estimado 
com base no custo efetivo, 
ou seja, o total efetivamente 
pago pela indústria dividido 
pelo produto industrial. Com 

a crise econômica, algumas 
empresas não conseguiram 
pagar os tributos devidos, 
o que resultou em um mo-
vimento descendente do 
indicador. Com o início da 
recuperação, as empresas co-
meçam a quitar as dívidas, o 
que impulsionou o indicador.

O impacto dos aumentos 
foi minimizado pela queda de 
5,4% no custo com capital de 
giro e na redução de 0,6% nos 
custos com bens intermediá-
rios. A retração dos custos 
com capital de giro é resultado 
dos sucessivos cortes na taxa 
básica de juro da economia. “A 
baixa demanda e a competição 
entre as empresas vêm con-
tendo o aumento dos preços 

Para aumentar a competitividade é preciso garantir a estabilidade macroeconômica,

com controle da dívida pública, infl ação na meta e taxas de juros baixas.

dos intermediários fabricados 
no Brasil”, explica o gerente-
-executivo de Pesquisas e 
Competitividade da CNI, 
Renato da Fonseca. 

“Para aumentar a competiti-

vidade da indústria brasileira é 
preciso garantir a estabilidade 
macroeconômica, com contro-
le da dívida pública, infl ação na 
meta e taxas de juros baixas”, 
diz Fonseca. Com isso, as em-

presas e o governo têm mar-
gem e segurança para ampliar 
investimentos em áreas que 
aumentam a produtividade, 
como infraestrutura, educa-
ção e inovação (AI/CNI).

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
a infl ação ofi cial do país, fechou 
em 2017 com alta acumula-
da de 2,95%, resultado 3,34 
pontos percentuais inferior 
aos 6,29% de 2016. É o menor 
número desde a taxa de 1998 
quando fi cou em 1,65%. Os 
dados foram divulgados ontem 
(10), pelo IBGE e indicam que, 
em dezembro, o IPCA fechou 
em 0,44%, fi cando 0,16 ponto 
percentual acima do resultado 
de novembro (0,28%). 

A infl ação de 2017 de 2,95% 
fi cou abaixo do piso inferior da 
meta fi xada pelo Copom, que 
era de 4,5% (com tolerância de 
1,5 ponto percentual para mais 
ou para menos). Para 2017, o 
governo havia fi xado uma meta 
infl acionária de 4,5%, com pos-
sibilidade de variação de 1,5% 
para cima ou para baixo, ou seja, 
entre 3% e 6%. Dos nove grupos 
que compõem o IPCA, o setor 
de Alimentação e Bebidas foi o 
que mais contribuiu para con-

Infl ação fechou em 2017 com 

2,95%. É o menor número 

desde a taxa de 1998

quando atingiu 1,65%.

O ministro da Ciência e Tec-
nologia, Gilberto Kassab, disse 
ontem (10) que a privatização 
dos Correios não é assunto 
em debate dentro do governo. 
“Quanto ao futuro dos Correios, 
se será privatizado ou não, essa 
discussão não existe na presente 
gestão. Na presente gestão, esta-
mos recuperando os Correios”, 
disse após participar do progra-
ma Por Dentro do Governo, da 
TV NBR. De acordo com relatório 
da CGU, em apenas cinco anos, 
de 2011 a 2016, a diferença entre 
os ativos e o passivo dos Correios 
encolheu 92,63%. 

Além da perda patrimonial, os 
resultados apontam a deteriora-
ção da capacidade dos Correios 
saldarem dívidas no longo prazo; 
aumento do endividamento da 
empresa e sua maior dependên-
cia de capitais de terceiros. O 
resultado da avaliação do CGU 
enfatiza que a empresa vem se 
revelando menos rentável.

Segundo Kassab, a atual 
gestão encontrou os Correios 
com uma administração de-
sorganizada e com défi cit de 
R$ 2 bilhões, sendo R$ 1 bilhão 
empenhado para o plano de 

O diretor-geral da Polícia 
Federal (PF), Fernando Se-
govia, disse ontem (10), em 
Brasília, que o órgão tem como 
meta concluir até o fi m deste 
ano as investigações de todos 
os inquéritos criminais que 
tramitam no STF, incluindo os 
da Operação Lava Jato. Infor-
mou ter efetivado o aumento 
de nove para 17 no número de 
delegados dedicados exclusi-
vamente a cerca de 200 inves-
tigações policiais que tramitam 
no Supremo. E que foi dobrada 
a equipe de peritos, de modo 
a destravar os inquéritos que 
aguardam laudos.

“A ambição é humana”, afi r-
mou Segovia ao ser questiona-
do se a meta seria mesmo factí-
vel. “É uma meta que a ministra 
Cármen Lúcia [presidente do 
STF] também quer, a doutora 
Raquel Dodge [procuradora-
-geral da República] também 
está imbuída desse propósito, 
e acho que o país merece ter 
uma resposta quanto a essas 
investigações”, acrescentou. 

As declarações do diretor-
-geral da PF foram dadas após 
uma reunião de quase 1h30 
no gabinete de Cármen Lúcia, 
na manhã de ontem (10). Ao 

Diretor-geral da PF,

Fernando Segovia.

Saúde nega risco de 
falta de vacina contra 
febre amarela

O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, disse ontem (10) que não 
há risco de desabastecimento da 
vacina contra a febre amarela 
no país. A pasta vai usar doses 
fracionadas em municípios se-
lecionados dos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, em 
uma tentativa de conter o surto 
identifi cado na região.

“Não há risco de desabasteci-
mento. Temos vacinas em quan-
tidade. Tínhamos 20 milhões de 
seringas para fracionamento que 
compramos no ano passado e não 
precisamos usar. Vamos fazer uso 
este ano. Vamos utilizar 15 milhões 
nessa operação Rio-Bahia-São 
Paulo. E temos ainda 5 milhões 
em estoque. Se houver novas áreas 
de circulação do vírus, estamos 
prontos para fazer a vacinação e 
evitar ao máximo a transmissão 
da febre amarela pelo mosquito 
silvestre”, afi rmou Barros.

Ele lembrou que o vírus da 
febre amarela sempre esteve 
presente no Brasil e que já havia 
uma extensa região no país onde 
a imunização contra a doença é 
permanente  (ABr).

SP vacinou sete milhões 
Cerca de 7 milhões de paulistas 

foram imunizados contra a febre 
amarela em 2017, segundo balanço 
da Secretaria de Estado da Saúde, 
divulgado ontem (10). O número é 
quase o mesmo dos casos ocorridos na 
década anterior (entre 2007 e 2016), 
quando foram vacinadas 7,6 milhões 
de pessoas. O órgão anunciou cam-
panha de vacinação contra a febre 
amarela do dia 3 a 24 de fevereiro. 
Desde janeiro de 2017, foram con-
fi rmados 29 casos, com 13 óbitos.

Um grupo de quase 100 
mulheres, dentre elas a atriz 
Catherine Deneuve, de 74 
anos, assinou uma carta que 
critica as campanhas mundiais 
contra o assédio sexual. O texto 
publicado no jornal francês “Le 
Monde” na última terça-feira 
(9), diz que “os homens têm 
sido punidos sumariamente, 
quando tudo o que fi zeram foi 
tocar o joelho de alguém ou 
roubar um beijo”. 

Além disso, aponta que, mes-
mo que o estupro seja crime, 
“tentar seduzir alguém, não é.” 
Para elas, os homens devem ser 
“livres para abordar mulheres”. 
As autoras, dentre elas a escri-
tora Catherine Millet e a atriz 
Ingrid Caven, ainda acreditam 
que há um novo “puritanismo” no 
mundo, pois, mesmo que exista 
abuso de poder masculino no tra-
balho, as denúncias “perderam o 
controle” e reforçam a condição 
das mulheres de “vítimas”.

De acordo com a carta, elas não 
se sentem representadas pelo fe-
minismo atual, pois o movimento 
“adquiriu uma face de ódio aos 
homens e à sua sexualidade”.

Deneuve: o movimento 

“adquiriu uma face de 

ódio aos homens e à sua 

sexualidade”.

São Paulo - O governador 
Alckmin comemorou ontem 
(10), o resultado do leilão do 
Rodoanel Norte, cuja oferta 
vencedora ofereceu um ágio de 
quase 91% em relação ao valor 
mínimo, e defendeu uma “re-
forma de Estado”, salientando 
que “isso já estamos fazendo 
em São Paulo e acho que é 
necessário ao Brasil”, disse 
o presidenciável tucano, que 
participou do leilão, realizado 
na sede da B3.

“Há mais que uma crise fi scal 
(no País), há uma bomba fi scal. 
Não tem mais como ter aquele 
Estado antigo, provedor de 
tudo. Sobra dinheiro no mun-
do, nós precisamos de bons 
projetos, segurança jurídica, 
boa regulação e fi scalização”. 
O governador anunciou o lei-
lão de concessão das linhas 5 
e 17 do metrô no próximo dia 
19. Para os próximos meses, 
continuou, devem ser lançados 
ainda o Fundo imobiliário do 
Estado, o edital para os ônibus 
intermunicipais da Artesp e a 
privatização da Cesp. 

Alckmin disse que o trecho 
1 do Rodoanel Norte deve ser 
entregue até julho, um atraso 
em relação à previsão inicial, de 

Governador Alckmin na sessão 

pública para abertura de 

propostas visando à concessão 

do Rodoanel Norte.

Tâ
ni

a 
R

êg
o/

A
B

r

A
rq

ui
vo

/A
B

r

EP
A

Shutterstock

C
la

ud
in

ei
 L

ig
ie

r/E
st

ad
ão

 C
on

te
úd

o

Infl ação ofi cial pelo IPCA em 2017 é 
de 2,95%, a menor taxa desde 1998

casa, com destaque para as 
frutas (-16,52%), que tiveram 
o maior impacto negativo (-0,19 
ponto percentual). Segundo o 
gerente de Índices de Preços 
ao Consumidor do IBGE, Fer-
nando Gonçalves, a defl ação 
dos alimentos foi consequência 
da produção agrícola, que teve 
uma safra cerca de 30% maior 
que a de 2016. “Essa situação 
levou o consumidor a pagar 
mais barato (-1,87%) do que no 
ano anterior. É a primeira vez 
que o grupo apresenta defl ação 
desde a implantação do Plano 
Real”, disse.

Se os alimentos contribuíram 
para reduzir a infl ação, prin-
cipalmente em razão da safra 
recorde, outros três segmentos 
– Habitação (6,26%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (6,52%) e 
Transportes (4,1%) - foram 
os que mais infl uenciaram o 
índice, com contribuição de 
2,45 pontos percentuais para a 
alta do IPCA/2017, que fechou 
o ano em 2,95% (ABr).

ter a infl ação. Responsável por 
cerca de 25% das despesas das 
famílias, o grupo acusou queda 
acumulada (defl ação) de 1,87%.

O resultado decorreu da 
redução de 4,85% no preço 
dos alimentos consumidos em 

Catherine Deneuve critica 
campanha contra assédio

O manifesto foi publicado 
dois dias após a premiação do 
Globo de Ouro, em que vários 
artistas se vestiram de preto 
como forma de protesto contra 
o abuso. Na festa do cinema, 
a apresentadora de televisão 
Oprah Winfrey fez um discurso 
infl amado criticando o racismo 
e o assédio (ANSA). PF quer concluir inquéritos  

até o fi m do ano

ser perguntado se a conclusão 
dos inquéritos inclui também 
as investigações contra o pre-
sidente Temer, Segovia disse 
que sim. “Foram enviadas as 
perguntas ao presidente Te-
mer, a gente aguarda a resposta 
dessas perguntas para que seja 
tomado um novo passo na in-
vestigação”, disse, referindo-se 
a um dos inquéritos que tem o 
presidente como alvo.  

Todas as investigações cri-
minais conduzidas pela PF que 
tramitam no STF envolvem a 
suspeita de políticos com foro 
privilegiado na Corte, entre 
parlamentares, ministros de 
Estado e o presidente da Re-
pública (ABr).

Alckmin celebra leilão e 
fala em ‘reforma de Estado’

abril, mas que o trecho 2 tem 
previsão de entrega mantida 
para dezembro. “O Rodoanel 
Norte conclui a principal obra 
rodoviária do Brasil. Você vai 
interligar o maio aeroporto bra-
sileiro, Cumbica, com o maior 
porto, em Santos”, comemorou.

A EcoRodovias arrematou o 
trecho Norte do Rodoanel por 
R$ 883,0 milhões, um ágio de 
90,97% em relação ao valor mí-
nimo estipulado para a disputa, 
de R$ 462,367 milhões (AE).

Kassab diz que governo não 
discute privatização dos Correios

desligamento voluntário do 
quadro de funcionários da em-
presa. “Impomos uma rigorosa 
recuperação e sua administra-
ção fi nanceira foi melhorada. A 
operação negativa está em R$ 
1 bilhão, mas estamos em ajus-
tes, como a venda de imóveis 
e o ajuste do plano de saúde, 
o que nos permitirá chegar ao 
equilíbrio do Correios”, disse.

O ministro explicou que a 
função dos Correios deve ser 
reestudada e que, natural-
mente, algumas funções vão 
desaparecer (ABr).

Kassab: a atual gestão 

encontrou os Correios ‘com 

um défi cit de R$ 2 bilhões’.
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OPINIÃO
Um livro ajuda o 
profi ssional que

deseja construir uma
carreira de sucesso 

Os desafi os são 

diários para todos 

os profi ssionais 

independente da área e 

é preciso estar um passo 

a frente para conquistar 

o seu espaço e fazer um 

trabalho excepcional. 

Pode parecer clichê, mas 

é preciso se reinventar 

para que você não seja 

esquecido e um novo 

profi ssional ocupe o seu 

espaço

Um dos itens que consi-
dero importante para a 
construção de qualquer 

carreira profi ssional é o Ma-
rketing Pessoal. Se você não 
sabe o Marketing Pessoal te 
ajudará a vender a sua imagem 
da melhor forma para que as 
pessoas passem a te olhar da 
maneira que você deseja.

O livro ‘Arte da Guerra’, de 
Sun Tzu, é uma boa escolha 
para que você entenda alguns 
itens primordiais que precisam 
ser avaliados antes de pensar 
sobre como construir a sua 
marca pessoal. Tirei um trecho 
do livro como referência para 
você começar a pensar sobre 
a construção da sua marca. 
“Se você conhece o inimigo 
e não conhece a si mesmo, 
não precisa temer o resultado 
de cem batalhas. Se você co-
nhece o inimigo e conhece a 
si mesmo, não precisa temer 
o resultado de cem batalhas. 
Se você se conhece mas não 
conhece o inimigo, para cada 
vitória ganha sofrerá também 
uma derrota”.

Três ensinamentos para sua 
carreira:
 • “Se você conhece o inimigo 

e não conhece a si mesmo, 
não precisa temer o re-
sultado de cem batalhas”. 
O primeiro passo é você 
conhecer a sua área de 
atuação para você entrar 
na disputa para se tornar 
um profi ssional de desta-
que. E quando me refi ro 
a área de atuação quero 
que você entenda sobre a 
sua área e busque todos os 
conhecimentos teóricos e 
práticos necessários para 
exercer o seu trabalho é 
necessário ter repertório 
para que o ‘milagre comece 

a acontecer’. As oportuni-
dades acontecem para as 
pessoas que vivem uma 
busca constante.

 • “Se você conhece o inimi-
go e conhece a si mesmo, 
não precisa temer o re-
sultado de cem batalhas”. 
Você tem repertório é um 
profi ssional capacitado e 
conhece o seu mercado, 
mas é preciso conhecer 
você. Quem é você como 
um profissional? Nesse 
caso você pode começar 
fazer a Analise Swot da sua 
vida profi ssional avaliando 
quais são suas forças e 
fraquezas para entender 
quais são as oportunidades 
e ameaças. Avaliar o seu 
perfi l profi ssional te ajuda-
rá a ter uma previa noção 
de quais serão os caminhos 
a serem seguidos.

 • “Se você se conhece mas 
não conhece o inimigo, 
para cada vitória ganha 
sofrerá também uma der-
rota”. Você pode saber 
perfeitamente quem você 
é como profi ssional, mas 
se você não tiver o conhe-
cimento necessário para 
exercer as suas atividades 
profi ssionais com uma boa 
noção do mercado viverá 
na corda bamba entre 
situações de sucesso e 
de fracasso. Entender a 
sua área de atuação e o 
perfi l do seu consumidor 
é essencial. Você precisa 
saber quem é que ‘paga a 
conta’ e para isso é válido 
entender um pouco de 
cada área da empresa para 
que você possa apresentar 
as soluções mais adequa-
das para a necessidade do 
seu cliente e/ou chefe.

Depois de avaliar os três 
itens que listei com base nos 
ensinamentos de Sun Tzu é 
hora de fazer a lição de casa e 
avaliar cada ponto para enten-
der quais ajustes são necessá-
rios para iniciar a construção 
da sua marca. Agora a frase que 
você precisa ler todos os dias 
para iniciar o seu dia de traba-
lho com mais inspiração é ‘as 
oportunidades multiplicam-se 
à medida que são agarradas’.

(*) - É apresentador de televisão, 
palestrante, locutor, empresário 

e especialista em comunicação e 
vendas.

Ciro Bottini (*)
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A Caixa Cultural recebeu cerca 
de 150 obras, entre fotografi as, 
aquarelas, desenhos, documen-
tos, esculturas e azulejos, para 
a exposição ‘A Construção do 
Patrimônio’. O objetivo é mostrar 
um panorama da história das 
políticas públicas de preservação 
no Brasil, além dos desafi os que 
envolvem a expansão do conceito 
de patrimônio. Promovida pelo 
Instituto Pedra, a exposição fi ca 
em cartaz até o dia 4 de março.

Com curadoria do ex-presi-
dente do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) Luiz Fernando de Al-
meida, no acervo estão registros 
e obras de Tarsila do Amaral, 
Mário de Andrade, Lucio Costa, 
Marcel Gautherot, Germano 
Graeser, Eric Hess, Oscar Nie-
meyer, Pierre Verger e uma 
réplica de Aleijadinho.

“A exposição traz uma espécie 
de provocação sobre o que temos 
hoje projetado para o futuro. Re-

Governo reforça distribuição de vacina para combater surto de febre amarela.

À época, foram encontrados 
na região macacos mortos 
infectados pela doença. 

De acordo com a Secretaria de 
Estado da Saúde, a reabertura 
foi possível após a realização de 
inventário dos parques e vacina-
ção da população do entorno.  A 
orientação é que somente visitem 
essas áreas pessoas vacinadas há 
mais de dez dias. 

O governo de São Paulo anun-
ciou também que fará o ‘Dia D 
de Vacinação’ contra a Febre 
Amarela no dia 3 de fevereiro. 
A campanha inédita no estado 
vai se estender até o dia 24 com 
a aplicação de doses fracionadas 
da vacina em 53 municípios prio-
ritários. A expectativa é vacinar 
6,3 milhões de pessoas nessas 
áreas, que foram defi nidas por 
integrarem corredores ecológi-
cos. Segundo a secretaria, esses 
municípios ainda não foram al-
cançados pelo vírus, mas o obje-
tivo é proteger preventivamente 
a população. O órgão destaca 
que não há ocorrência da febre 
amarela urbana desde 1942.

Muralha da China: país foi um dos destaques de crescimento

no turismo mundial.

O novo secretário-geral 
da Organização Mundial do 
Turismo (OMT), Zurab Pololi-
kashvili, informou ontem (10) 
que o turismo internacional 
aumentou 6% em 2017. Em 
discurso no Fórum Espanha 
Internacional em Madri, Polo-
likashvili estimou um aumento 
entre 3% e 4% na chegada 
de turistas estrangeiros no 
mundo em 2018, em linha com 
as previsões de crescimento 
anual da organização até 2030.

O secretário, que assumiu 
o cargo em 1º de janeiro, des-
tacou a progressão rápida da 
China como mercado emissor 
de turistas, impulsionando o 
aumento anual do turismo 
mundial. O crescimento da 
chegada de turistas estran-
geiros no mundo já havia sido 
antecipado em meados de de-
zembro pelo seu antecessor, 
Taleb Rifai, quando a OMT 
revisou para cima as previsões 
para o conjunto de 2017.

Após aumento de 7% até 
agosto, a organização indicava 
crescimento de 4,5% a 5% no 
fechamento do exercício. Ha-
bitualmente, os últimos meses 
do ano registram aumentos 
inferiores. No entanto, o forte 
crescimento se manteve até 
outubro graças, sobretudo, 
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Religiosos 
vivem mais, 
diz estudo 
norte-
americano

Frequentar ambientes 
religiosos ajuda a viver mais, 
de acordo com uma pesqui-
sa publicada pela “Public 
Library of Science” (Plos). 
Pesquisadores da Emory 
Rollins School de Saúde 
Pública recrutaram 18,3 mil 
norte-americanos na faixa 
dos 50 anos para participar 
de um estudo sobre o im-
pacto da religião nos índices 
de mortalidade. Os estudos 
foram realizados por 10 anos, 
entre 2004 e 2014.

Os resultados, revelados 
em dezembro de 2017, 
demonstram que, quem 
frequentou cultos religiosos 
pelo menos uma vez na se-
mana, possuía um risco de 
mortalidade inferior a 40%, 
em detrimento àqueles que 
não haviam participado das 
cerimônias. Os dados ainda 
mostram que os frequenta-
dores mais assíduos tinham 
menos chance de fumar ou 
ingerir bebidas alcoólicas, 
e eram mais propensos a 
agendar consultas médicas 
e fazer atividade física. De 
acordo com os pesquisa-
dores, o tipo de crença não 
altera os resultados.

“A religiosidade ativa é 
uma marca que caracteri-
za uma população que há 
menor risco de morte, em 
virtude de diversos fatores 
de proteção, como melhor 
estilo de vida e maior pro-
pensão a relações sociais”, 
explicou Raffaele Antonelli, 
professor de Medicina pela 
Universidade de Roma. “O 
espírito religioso se associa, 
geralmente, a uma atitude 
mental positiva, que ‘prote-
ge’ de doenças. Por isso, a 
religiosidade protege de de-
pressão, consequentemente 
associada a outras doenças e 
até a morte”, disse o médico 
(ANSA).

O governo da Malásia anunciou 
ontem (10) que pagará até US$ 
70 milhões se a empresa norte-
-americana Ocean Infi nity en-
contrar os restos do voo MH370, 
da companhia aérea Malaysia 
Airlines, que desapareceu no dia 
8 de março de 2014.

O acordo foi firmado pelo 
ministro dos Transportes, Liow 
Tiong Lai, e inclui que os detritos 
da aeronave devem ser encon-
trados em até 90 dias a partir do 
início das buscas.

Ainda segundo o representante 
do governo, há 85% de chances 
de encontrar os restos do Boeing 
777 em uma nova área de buscas, 
de 25 mil m², onde será realizada 
a missão. Para tentar localizar o 

Febre Amarela: parques 
reabrem em SP; governo 

anuncia Dia D de Vacinação
Três parques estaduais da região metropolitana de São Paulo que haviam sido fechados em outubro, 
por conta do risco de transmissão de febre amarela para humanos, foram reabertos ontem (10). São 
eles, o Horto Florestal, o Parque da Cantareira e o Parque Ecológico do Tietê, todos na zona norte

O secretário de Saúde, o mé-
dico infectologista David Uip, 
destacou que a divulgação dos 
números da doença no estado 
será feita às sextas-feiras e 
que o órgão informará apenas 
casos confi rmados. “São quatro 
parâmetros, sendo que dois são 
ambulatoriais. Nós usamos o 
dado epidemiológico, o diag-
nóstico clínico e dois exames 
fundamentais, o PCR e os 
exames imuno-histoquímico 

em tecidos. Ninguém fala em 
nome do estado a não ser nós”, 
disse ele ao se referir a dados 
desencontrados apresentados 
por municípios ou por laborató-
rios. Ele informou que o prazo 
máximo para confi rmação é de 
dez dias.

Uip explicou ainda que não 
se pode falar em surto em São 
Paulo. “Existe defi nição para 
cada um dos termos: surto, 
pandemia, epidemia. O que 

temos no estado é o aumento 
do número de casos”, disse 
o secretário ao destacar que, 
apesar da menor gravidade, o 
governo está tomando medidas 
preventivas para impedir mais 
transmissões. “Estamos aler-
tando, não estamos alarmando. 
O estado tem a situação em 
absoluto controle. Não vai ha-
ver epidemia, pandemia, mas, 
infelizmente, vamos ter mais 
casos”, disse (ABr).

Turismo mundial registrou 
crescimento de 6% em 2017

a destinos da Europa meridio-
nal, África do Norte e Oriente 
Médio. Pololikashvili destacou 
a importância da indústria tu-
rística, ao representar 10% do 
PIB mundial e ser o terceiro 
setor exportador do mundo.

Além disso, uma de cada dez 
pessoas no mundo trabalha 
diretamente ou indiretamente 
no setor. Para ele, com isso a 
OMT tem a responsabilidade de 
garantir que a área de turismo 
benefi cie todas as comunidades, 
sem deixar ninguém de lado. O 
crescimento sustentado do turis-
mo dá imensas oportunidades de 
conforto econômico e de desen-

volvimento, ainda que também 
enfrente numerosos desafi os. 
Entre esses, citou a seguran-
ça, os constantes câmbios nos 
mercados, a digitalização e os 
limites dos recursos naturais.

Pololikashvili se comprome-
teu a liderar a OMT durante 
seu mandato (2018-2021) 
com especial atenção ao refor-
ço de alianças entre os setores 
público e privado, ao emprego 
de qualidade, às oportunida-
des para todos, ao domínio 
da tecnologia e inovação, e à 
promoção da sustentabilidade 
e da luta contra a mudança 
climática (ABr/EFE).

Empresa ganhará até US$70 milhões
se achar voo MH370

avião, serão usados drones sub-
marinos para agilizar o processo 
de buscas e mapear com mais 
velocidade o fundo do mar do 
Oceano Índico. A última missão 
na região durou três anos e foi 
fi nanciada pela Malásia, China e 
Austrália - de onde eram a maior 
parte das 239 vítimas - ao custo 
de US$ 200 milhões. 

Eles vasculharam uma área 
gigantesca no mar, mas os restos 
atribuídos ao voo MH370 aca-
baram sendo encontrados por 
pessoas comuns em ilhas fora 
da área de buscas. O acidente 
é considerado um dos maiores 
mistérios da aviação internacio-
nal e, segundo um relatório de 
440 páginas apresentado pelos 

três países, é algo “inconcebí-
vel” e “socialmente inaceitável 
na vida moderna”.O voo partiu 
na noite do dia 8 de março de 
2014 do aeroporto de Kuala 
Lumpur e deveria ter pousado 
em Pequim na manhã do dia 
seguinte. 

No entanto, sabe-se que al-
guém desligou o transpônder 
(um aparelho que identifi ca a 
aeronave e permite a comunica-
ção) - ou que houve uma falha tão 
grave que ele parou de funcionar. 
Então, a aeronave mudou de rota, 
voltando em direção à Malásia. No 
entanto, o que motivou o retorno 
ou qual seria o “novo caminho” 
a ser feito, continua sendo um 
mistério (ANSA).

Exposição mostra 
preservação do 

patrimônio brasileiro

fl ete sobre o que aconteceu com 
o nosso patrimônio no intervalo 
entre o século XX e hoje. Nossas 
noções de patrimônio, o que era 
considerado patrimônio. Cada 
vez mais, a ideia não é muito 
consolidada. Patrimônio é uma 
construção a partir dos processos 
que nós fi zemos na contempora-
neidade”, disse o curador. A Caixa 
Cultural São Paulo fi ca na Praça 
da Sé, 111, no centro, e funciona 
de terça a domingo, das 9h às 
19h, com entrada gratuita (ABr).
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Cultura e evento: mais 
que faturamento, uma 
necessidade pública

Mesmo com um cenário 

político turbulento e 

lentidão no crescimento 

fi nanceiro, um ponto 

deve ser levado em 

consideração: toda 

população no mundo 

precisa de lazer, cultura 

e entretenimento 

Esses aspectos são essen-
ciais para uma socieda-
de mais feliz, mesmo 

diante das pressões do dia a 
dia. A contribuição cultural 
deve eclodir de todos os la-
dos, seja da área pública ou 
privada. Segundo a Unesco, o 
complexo integral de distintos 
traços espirituais, materiais, 
intelectuais e emocionais que 
caracterizam uma sociedade 
ou grupo social, inclui não 
apenas as artes e as letras, mas 
também os modos de vida, os 
direitos fundamentais do ser 
humano, sistemas de valores, 
tradições e crenças. 

E o que isso quer dizer? A 
cultura pode ser interpretada 
por diversos ângulos, ainda 
mais em um país que possui 
tantos públicos culturais di-
ferentes. Oferecer e produzir 
eventos de forma democrática 
é a grande questão e o fato é 
que toda forma de acesso à 
cultura é bem-vinda. 

Grande parte do volume de 
eventos no Brasil está alocado 
no setor privado, o que acaba 
contribuindo para o PIB na-
cional. Segundo a Associação 
Brasileira de Empresas e Even-
tos (Abeoc), o setor privado 
teve crescimento médio de 
14%, o que representa mais 
de R$ 200 bilhões. Dinheiro 

esse arrecadado de palestras 
motivacionais, encontros, sho-
ws, festivais, cinema, games 
entre outros. 

Nossa plataforma, por exem-
plo, foi responsável pelo 
processamento de mais de 
2 milhões de ingressos em 
2017, o que equivale a mais 
de 50 mil eventos privados. 
Tenho certeza de que isso não 
representa somente lucro, pois 
trabalhar com eventos cultu-
rais é apostar na felicidade, no 
acesso ao lazer, é uma forma 
de contribuir com a população 
mesmo com captação. 

Uma curiosidade que já não 
é novidade são os eventos 
direcionados para games. 
Você já parou para pensar o 
quanto o mercado de jogos 
representa? O setor registrou 
movimentação de mais de R$ 
670 milhões, segundo pesquisa 
Global de Entretenimento e 
Mídia 2017-2021, realizada 
pela PwC. Além de ser uma 
das áreas que mais cresce em 
faturamento, diversos organi-
zadores apostam no segmento 
por enxergar que existe uma 
variedade de possibilidades a 
serem exploradas, como jogos 
on-line, aplicativos, criação de 
comunidade etc. 

E para fi nalizar, o título já 
remete a uma clara posição: os 
eventos, de todos os modelos, 
são muito importantes para o 
andamento e funcionamento 
de uma sociedade. Por isso, 
encerro afi rmando – entreteni-
mento é mais que faturamento, 
é uma necessidade pública! 

(*) - É Country Manager da Eventbrite 
Brasil, plataforma líder global

em tecnologia para eventos
(www.eventbrite.com.br).

Hugo Bernardo (*)

A - Negócios da Periferia
No Brasil, mais de 90% dos negócios de impacto social selecionados 
pelas aceleradoras, incubadoras e fundos são formados por empresas 
comandadas por homens, brancos e com ensino superior completo; 
empreendedores que nasceram em um contexto social privilegiado. 
Para potencializar os negócios das periferias, A Banca – em parceria 
com Artemisia e FGV EAESP – criaram a ‘Aceleradora de Negócios 
de Impacto da Periferia’. A iniciativa está com as inscrições abertas 
até segunda-feira (15), para a seleção de cinco negócios de impacto 
social com atuação nos bairros M´Boi Mirim, Capela do Socorro, Capão 
Redondo e Campo Limpo. Os selecionados receberão até R$ 20 mil de 
capital-semente para investir no negócio. Inscrições e mais informações 
pelo link (https://www.aceleradoranip.com/). 

B - Escola de Robótica 
A escola de robótica e empreendedorismo Buddys busca franqueados 
pelo Brasil com a possibilidade de abrirem seus negócios até o mês de 
junho. A escola já fechou negócios nos estados de São Paulo, Minas, 
Espírito Santo, Santa Catarina e Rio. Para 2018, a meta é de fechar o 
ano com 50 unidades pelo país. O negócio é um investimento positivo, 
de acordo com um estudo realizado pela consultoria global The Bos-
ton Consulting Group. Ele diz que o mercado global de robótica está 
crescendo ainda mais rápido do que o esperado e deve alcançar U$ 87 
bilhões até 2025. Olhando o mercado, se observa enorme concorrência 
para franquias de escola de idiomas. De robótica, quase não há. Saiba 
mais em: (www.buddys.com.br).

C - Gestão Integrada
Com o objetivo de mostrar estratégias e táticas que integram a gestão 
da demanda com a gestão de estoques, armazenagem e transportes, 
o Grupo IMAM promove nos próximos dias 15 e 16, o curso “Gestão 
Integrada (Demanda, Estoque, Armazenagem e Transportes)”, em sua 
sede (Rua Loefgreen, 1057, Vila Mariana). A capacitação é voltada 
para os profi ssionais que atuam no planejamento e gestão da cadeia 
de suprimentos. Porém, em função do mercado brasileiro possuir 
diferentes entendimentos a respeito de Cadeia de Suprimentos 
ou Supply Chain Management, o curso integrará à proposta uma 
pesquisa de perfi l profi ssional e expectativas que possam validar a 
participação de todos. Mais informações: (www.imam.com.br) ou 
tel. (11) 5575-1400. 

D - Religadores Automáticos
A Schneider Electric, líder global em gestão de energia elétrica e 
automação, investe em sua subsidiária brasileira e designa a unidade 
de Curitiba como fornecedora global de seus religadores automáticos. 
Após seis meses de ajustes estruturais, a planta viu sua capacidade 
produtiva triplicar para atender aos mercados interno e externo. O 
Brasil é responsável por exportar para todo o mundo. Para dar conta 
da maior produção, a unidade paranaense praticamente dobrou sua 
mão de obra fabril. Os religadores automáticos são muito usados em 
redes de distribuição elétrica aérea em grandes centros urbanos, 
com alta concentração de usuários, e têm a função de reestabelecer 
mais rapidamente a energia, em caso de queda na maior parte das 
vezes associada a tempestades ou problemas técnicos (https://www.
schneider-electric.com.br/pt/).

E - Apoio à Startups 
A Mastercard anunciou, durante a terceira edição do Start Path Summit 
2017, o maior e mais diverso grupo do programa Mastercard Start Path - o 
projeto global da companhia para apoiar startups que estão em operação 
nos setores de tecnologia e fi nanças. São 11 companhias trabalhando 
na maior seleção de inovações que o programa já viu, entre elas novas 
maneiras de usar o blockchain, proteger identidades digitais, fazer do-
ações para organizações sem fi ns lucrativos e administrar informações 
de saúde. As vagas para a próxima turma virtual do programa Start 
Path já estão abertas. As startups interessadas em participar devem 
visitar (https://www.startpath.com/) até o próximo dia 15, para acessar 
informações adicionais e fazer sua inscrição. 

F - Alta Perfomance
Para oferecer capacitação adequada e de excelência aos profi ssionais 
que desejam obter alta performance pessoal e profi ssional, ou entrar 
nesse emergente mercado, o Instituto Holos e a Cloud Coaching, reali-
zam o curso Formação e Certifi cação em Mentoring, Coaching & Advice 
Humanizado – ISOR®, módulo Professional. O curso oferece certifi ca-
ção para que os profi ssionais possam atuar como Mentor e Coach do 
Sistema ISOR® junto a pessoas, profi ssionais e organizações e como 
Adviser caso cumpra os requisitos necessários. É um curso de nível 
internacional reconhecido pelo ICF - International Coach Federation / 
CCE Continuing Coaching Education. Acontece entre os próximos dias 
25 e 27. Informações em: (https://goo.gl/BiV8wH).

G - Intermediação de Entregas 
O Melhor Envio foi criado para pequenas e médias empresas de e-commerce, 
com objetivo de intermediar os serviços de entregas de seus produtos. Através 
de parcerias com as melhores transportadores, e negociações diferenciadas 
com os Correios, o serviço oferece ao cliente os melhores preços e facilidades 
na hora de enviar sua encomenda. O crescimento do Melhor Envio é um 
verdadeiro case de sucesso, a empresa que está no mercado desde 2015, 
começou com 38 entregas no primeiro mês e hoje conta com mais de 197 
mil envios realizados por todo Brasil. Em 2017 a empresa recebeu seu último 
aporte da Bossa Nova no valor de meio milhão de reais, o que garantirá novos 
projetos de expansão para esse ano. Saiba mais em (www.melhorenvio.com.br).

H - Ninho de Coruja
Pessoas com defi ciência interessadas em ingressar ou se reposicionar no 
mercado de trabalho, podem contar com o programa Ninho de Coruja, 
promovido pelo Instituto Rodobens, para aprimorar conhecimentos e 
habilidades profi ssionais. As inscrições para o processo seletivo são 
gratuitas e podem ser realizadas entre até o próximo dia 29, pelo link 
(https://goo.gl/5qsh6s). Com início marcado para fevereiro, as aulas 
serão realizadas no auditório da Rodobens, em São José do Rio Preto, e 
ministradas por colaboradores da empresa que contribuem de maneira 
voluntária com o instituto que é seu braço fi lantrópico. O programa 
recebe, em 2018, a sua quarta turma, tendo capacitado mais de 25 
profi ssionais, cinco deles contratados pela própria Rodobens. 

I - Linhas de Fundição 
Para atender ao mercado internacional, especialmente no que diz respeito 
às ligas especiais, a Termomecanica inicia o ano com duas novas linhas 
de fundição contínua em pleno funcionamento. Instaladas na unidade I, 
em São Bernardo do Campo, permitirão elevar a capacidade produtiva da 
unidade para até 190 mil toneladas por ano. Os investimentos da ordem 
de R$ 20 milhões foram destinados à aquisição dos fornos e infraestrutura 
de instalação. As exportações têm conquistado representatividade nos 
negócios da empresa ao longo dos últimos anos, e o mercado americano 
é hoje um grande consumidor das ligas especiais, cuja fabricação poderá 
ser impulsionada por esses investimentos.

J - Veículos Comerciais
A Mercedes-Benz do Brasil liderou as vendas de veículos comerciais no mer-
cado brasileiro em 2017. Durante todo o ano, mais de 20 mil unidades foram 
emplacadas no País, somando os volumes de caminhões e ônibus. Os volumes 
de vendas em 2017, no mercado brasileiro, foram de 14.670 caminhões, com 
28,2% de participação e 6.007 ônibus, sendo 51,1% de market share. O bom 
desempenho também aconteceu nas exportações: foram mais de 14.000 
unidades entre ônibus e caminhões. No caso dos caminhões, o aumento foi de 
25% em relação a 2016. Considerando os mercados interno e externo foram 
cerca de 35.000 veículos comercializados. O mercado total de caminhões no 
Brasil atingiu um volume de 51.941 unidades no ano passado, enquanto o 
segmento de ônibus alcançou mais de 11 mil unidades.  
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O decreto do presidente Temer sobre os cargos extintos foi 

publicado ontem (10), no DOU.

O decreto do presidente 
Temer com detalhes so-
bre os cargos que serão 

extintos, referentes a diversos 
órgãos, foi publicado ontem 
(10) no Diário Ofi cial da União 
e deve passar a valer até março.

A maioria da redução das 
despesas com pessoal está re-
lacionada à extinção de cargos 
atualmente vagos. É o caso 
de agentes administrativos de 
ministérios, odontólogos, auxi-
liares de enfermagem e agentes 
de saúde pública da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), 
na qual deixarão de existir 5 
mil cargos. Funções que hoje 
não são mais exercidas também 
estão na lista, como datilógra-
fos, agente de microfi lmagem, 
perfurador digital, que são 
quadros da Imprensa Nacional.

A medida foi anunciada em 

A taxa é bem inferior aos 6,07% acumulados em 2016.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor da Terceira Idade 
(IPC-3i), que mede a variação 
da cesta de consumo de famí-
lias majoritariamente compos-
tas por indivíduos com mais de 
60 anos de idade, fechou 2017 
em 3,80%. A taxa é inferior aos 
6,07% acumulados em 2016. 
O dado foi divulgado ontem 
(10) pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

Apesar da queda de um ano 
para outro, o IPC-3i fechou 
2017 com a taxa acima do Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
– Brasil (IPC-BR), que mede 
a infl ação para todas as faixas 
de idade e que fi cou em 3,23% 
no período. Considerando-se 
apenas o quatro trimestre de 
2017, o indicador acumulou 
alta de preços de 1,18%, taxa 
superior ao 0,68% do terceiro 
trimestre do ano. O compor-
tamento foi seguido por três 
das oito classes de despesas 
que compõem o índice,

Os alimentos passaram 
de uma defl ação (queda de 

Pedidos de 
recuperação judicial 
diminuíram em 2017

De acordo com Indicador Serasa 
Experian de Falências e Recupe-
rações, em 2017 foram requeridos 
1.420 pedidos de recuperações 
judiciais, número 23,8% menor 
do que o apresentado em 2016, 
quando o resultado (1.863) foi o 
maior para o acumulado do ano 
desde 2006, após a entrada em 
vigor da Nova Lei de Falências 
(junho/2005). 

Segundo os economistas da 
Serasa Experian, depois de ter 
atingido recorde histórico em 2016, 
refl etindo o auge do processo reces-
sivo iniciado em 2014, os pedidos 
de recuperação judicial recuaram 
em 2017 infl uenciados tanto pela 
retomada do crescimento econô-
mico quanto da pela redução con-
tínua das taxas de juros. As micro 
e pequenas empresas lideraram 
os requerimentos de recuperação 
judicial de 2017, com 860 pedidos, 
seguidas pelas médias (357) e 
pelas grandes empresas (203). Na 
comparação entre dezembro/2017 
e dezembro/2016, houve queda de 
18,6%, de 118 para 145. 

Em 2017 foram realizados 1.708 
pedidos de falência em todo o 
país, queda de 7,8% em relação 
aos 1852 requerimentos efetuados 
em 2016, quando foi registrado o 
maior número dos últimos quatro 
anos (1.852 em 2016; 1.783 em 
2015; 1.661 em 2014 e 1.758 em 
2013). Dos 1.783 requerimentos 
de falência efetuados em 2017, 
910 foram de micro e pequenas 
empresas, 392 de médias e 406 de 
grandes (Serasa Experian).
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A Venezuela quitou uma parce-
la no valor de US$ 262 milhões, 
que havia vencido em setembro, 
com o Brasil e evitou um calote, 
informou ontem (10) o jornal 
“Folha de S. Paulo”. De acordo 
com a publicação, o pagamento 
foi realizado na segunda-feira 
(8) por “meio da transferência 
de valores que a Venezuela tem 
como cotista” do FMI. No entan-
to, a parcela de US$ 270 milhões 
que vence neste mês não entrou 
no acerto.

O pagamento refere-se aos 
créditos relativos às exportações 
cobertas pela Agência Brasileira 
Gestora de Fundos Garantidores 
e Garantias (ABGF), que é uma 
empresa pública, do território 

nacional para os vizinhos ve-
nezuelanos. Caso não tivesse 
sido quitado em até 120 dias, 
ou seja, agora em janeiro, era 
o Brasil quem deveria pagar o 
fi nanciamento realizados pelos 
bancos, neste caso, Banco da 
China, BNDES e Credit Suisse.

Não apenas o Brasil tem dinhei-
ro a receber do governo de Ni-
colás Maduro, sendo que China, 
Rússia e até Moçambique já são 
afetados pelos atrasos nos paga-
mentos. Por conta da situação, 
diversas agências de classifi cação 
de risco já declararam que Ca-
racas está em “default seletivo”, 
ou seja, paga um credor de cada 
vez - atrasando as parcelas dos 
outros (ANSA).

Governo extingue 60 
mil cargos vagos ou que 

dependeriam de concurso
O governo federal formalizou a extinção de 60,9 mil cargos da administração pública que já estão 
vagos ou que dependeriam de novos concursos públicos

agosto do ano passado. Na 
ocasião, o ministério do Plane-
jamento afi rmou que, como os 
postos já estão desocupados, a 
extinção não geraria impacto 
econômico de imediato, mas 
evitaria o aumento de gastos 
no futuro. Outros cargos que 
devem fi car vagos no futuro 
também estão incluídos no 
decreto.

Outra mudança, que entra em 
vigor automaticamente é a proi-
bição de novos concursos públi-
cos ou a ampliação do número 
de vagas adicionais em relação 
ao que foi previsto inicialmente 
nos editais. Trata-se de planos 
de carreira para discotecário, 
guarda fl orestal, fotogravador, 
seringueiro, técnico em refrige-
ração, economista doméstico e 
revisor de textos, dentre vários 
outros (ABr).

Infl ação para terceira idade 
fecha 2017 em 3,8%

preços) de 2,19% no terceiro 
trimestre para uma infl ação 
de 0,45%, principalmente por 
causa das hortaliças e legumes, 
que passaram de uma defl ação 
de 16,26% para uma infl ação 
de 7,60%.

Outras classes de despesas 
que contribuíram para a alta do 
IPC-3i no período foram saúde 
e cuidados pessoais (de 1,21% 
para 1,47%) e habitação (de 

1,08% para 1,21%).
Cinco grupos tiveram que-

da na taxa do terceiro para 
o quarto trimestre de 2017: 
transportes (de 3,14% para 
2,51%), vestuário (de 0,62% 
para -0,07%), educação, lei-
tura e recreação (de 1,42% 
para 1,11%), comunicação 
(de 0,40% para 0,20%) e 
despesas diversas (de 0,74% 
para 0,65%) (ABr).

Venezuela quita dívida com 
Brasil e evita calote



O decepcionante 
preparo dos jovens
O orçamento público 

do Brasil tem se 

caracterizado por uma 

sucessão de défi cits que 

em 2018, segundo as 

estimativas, chegará a 

R$ 157 bilhões

Como planejar as contas 
internas e externas de 
forma que contribuam 

para gerar empregos e pos-
sibilitar o bom preparo da 
população? A grande questão 
é como dar equilíbrio e susten-
tabilidade à conta corrente do 
país com o exterior, sem ter de 
fi car eternamente dependente 
de fi nanciamento externo. É 
fundamental cortar despesas 
supérfl uas e investir em obras 
prioritárias com seriedade.

Como resultado do despre-
paro continuado a que as novas 
gerações foram submetidas, 
o Banco Mundial relata que 
embora as habilidades de 
brasileiros de 15 anos tenham 
melhorado, no ritmo atual de 
avanço, eles não atingirão a 
nota média dos países ricos 
em matemática por 75 anos. 
Em leitura, vai demorar mais 
de 260 anos. Não é só a ma-
temática; é o todo. Faltam 
clareza, naturalidade e racio-
cínio lúcido. 

A questão do despreparo 
continuado tem desvalorizado 
a população. As riquezas têm 
sido sugadas e transferidas 
em vez de reaplicadas. Em 
vez de esperança na melhora 
através do trabalho, semeia-se 
insatisfação e ódio. A beleza e 
a riqueza natural estão sendo 
detonadas pela exploração 
predatória do campo e desen-
volvimento caótico das cida-
des. Rios são transformados 
em dutos de esgoto e a água 
potável vai rareando enquanto 
o sistema desumano permane-
ce inalterado.

O sistema é complexo, pois 
se há tantas coisas para serem 
feitas no Brasil, há inércia e 
nada é feito. Florestas e rios 
destruídos, rodovias arruina-
das, cidades caóticas, moradias 
precárias, população sem 
adequado preparo. Enquanto 
o preço da gasolina e energia 
elétrica vai subindo, a Petro-
bras deverá pagar aos inves-
tidores US$ 2,95 bilhões em 
três parcelas, que começarão 
a ser desembolsadas após a 
aprovação preliminar do juiz 
da Corte Federal de Nova York, 
onde corre a ação coletiva, o 
que certamente será repassado 
aos consumidores. 

Não bastassem as falcatruas, 

as jogadas como a da refi naria 
de Passadena, agora mais essa 
como consequência da gestão 
irresponsável e corrupta. A 
situação mundial resulta da 
ausência de um projeto geral 
de humanização da vida e da 
falta de responsabilidade para 
com o futuro, mas diante de 
tantos problemas, como as 
contas estouradas e os con-
fl itos, importaria saber o que 
é bom para a humanidade. 
Globalização ou o que seria 
apropriado para restabelecer o 
equilíbrio geral entre os povos, 
entre os homens e a natureza? 

Nos séculos passados, euro-
peus navegavam em busca de 
ouro e mão de obra escrava 
para ampliar riqueza e poder. 
Hoje, o poder se refl ete na 
posse de dólares e bens que 
possibilitem renda, e tudo con-
tinua sendo permitido como 
naqueles tempos para acumu-
lar riqueza. Mas o planeta reage 
e as massas indolentes, em vez 
de buscar o aprimoramento, 
vão acumulando insatisfação 
e ódio, uma bomba que algum 
dia vai explodir.

Já estamos enfrentando o 
desequilíbrio climático. Ondas 
de calor sem chuvas secam 
tudo. Massas frias congelam. 
Chuvas e vendavais atuam 
destrutivamente por onde pas-
sam. As causas disso ainda são 
desconhecidas. Fenômenos de 
tal magnitude que o homem 
tem de se submeter sem que 
possa modifi car, pois, com sua 
unilateralidade, provocou o 
desequilíbrio geral que atinge 
o planeta.

Bons tempos quando havia 
empenho em solucionar as 
questões humanas. Isso acon-
teceu no passado. Hoje, as 
discussões se tornaram lutas 
para defender pontos de vista 
e conservar o poder; um falató-
rio sem sinceridade. O grande 
atraso decorre do descaso 
continuado com a população. 
O preparo das novas gerações 
tem sido decepcionante, fi can-
do bem abaixo do que era de 
se esperar. 

As novas gerações represen-
tam o futuro, e este deve ser 
programado com sabedoria 
e responsabilidade. A TV e a 
Internet, que se tornaram os 
meios de maior penetração, 
deveriam ser utilizadas nesse 
sentido. 
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Alencar Burti, presidente da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP), comenta sobre 
a infl ação ofi cial de 2017, a 
menor dos últimos 19 anos. “O 
Banco Central conseguiu pôr 
em prática uma admirável po-
lítica de reversão da infl ação a 
partir do manejo correto da taxa 
básica de juros, melhorando a 
economia como um todo. E essa 
política foi ajudada pela safra 
agrícola recorde, que permitiu 
a derrubada dos preços dos 
alimentos”. 

Burti comenta que em 2018 
os juros deverão continuar 
baixos, ajudando a controlar 
os preços, o que estimula as 
vendas de bens duráveis de 
maior valor como móveis, 
eletrodomésticos, veículos e 
material de construção. Estas 

foram, inclusive, as áreas mais 
prejudicadas pela recessão. 

A perspectiva, segundo ele, 
é de que, embora em 2018 a 
infl ação não fi que abaixo do 
piso da meta, fi que abaixo do 
centro (4,5%). “A nova política 
de preços da Petrobras deve 
continuar sendo um dos focos 
da infl ação. Já a safra agrícola vai 
ser boa, mas os alimentos deve-
rão perder a defl ação registrada 
ao longo de todo 2017”, analisa. 

Entretanto, ele alerta que o 
maior vilão da infl ação neste ano 
será a instabilidade política, que 
poderá pôr em risco o andamen-
to das reformas e gerar refl exos 
na taxa de câmbio. “As expec-
tativas em torno das eleições 
terão um papel importantíssimo 
no cenário econômico”, conclui 
(AI/ACSP).

Presidente da ACSP, Alencar Burti.

A defesa da deputada fede-
ral Cristiane Brasil (PTB-RJ) 
entrou ontem (10) no Tribunal 
Regional da 2ª Região (TRF2) 
com recurso contra a decisão 
do vice-presidente da Corte, 
desembargador Guilherme 
Couto de Castro, que rejeitou 
o pedido da Advocacia-Geral 
da União (AGU) para sus-
pender a liminar que impede 
a deputada de tomar posse 
como ministra do Trabalho. O 
recurso no TRF2 foi distribuí-
do para o desembargador Reis 
Friede, que está analisando o 
pedido. A AGU também infor-
mou que recorrerá da decisão 
do desembargador Guilherme 
Couto de Castro.

O juiz Leonardo da Costa 
Couceiro, titular em exer-
cício da 4ª Vara Federal em 
Niterói, concedeu liminar na 
segunda-feira (8) suspenden-
do a efi cácia do decreto que 
nomeou a deputada como 
ministra. A liminar foi conce-
dida em resposta a uma ação 
popular do Movimento dos 
Advogados Trabalhistas In-
dependentes. A entidade diz 
que a nomeação de Cristiane 

Deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ).

Os partidos separatistas da 
Catalunha anunciaram ontem 
(10) um acordo para reeleger 
Carles Puigdemont, deposto 
pelo governo da Espanha em 
outubro, como presidente da 
comunidade autônoma. A lista 
liderada por Puigdemont, a 
‘Juntos pela Catalunha’, foi a 
segunda mais votada nas elei-
ções regionais de 21 de dezem-
bro, conquistando 34 dos 135 
assentos no Parlamento local, 
atrás apenas do conservador 
e unionista Cidadãos, com 36.

No entanto, com o apoio de 
outros dois partidos, o Esquer-
da Republicana da Catalunha 
(ERC), com 32, e o Candidatura 
de Unidade Popular (CUP), 
com quatro, os separatistas 
garantiram a maioria das cadei-
ras. Restava apenas saber quem 
seria o líder do governo. Em au-
toexílio na Bélgica, Puigdemont 
foi destituído pelo governo da 
Espanha em outubro passado 

e denunciado por “rebelião” no 
processo de independência da 
Catalunha. Ele arrisca ser preso 
se voltar para solo espanhol.

Um porta-voz de sua lista 
anunciou que Puigdemont 
fará um discurso em vídeo ou 
mandará uma mensagem para 
ser lida na sessão de abertura 
da nova legislatura catalã, 
marcada para o próximo dia 
17, quando será formalizada 
sua nomeação como presiden-
te da comunidade autônoma. 
O Partido Popular (PP), do 
primeiro-ministro Mariano 
Rajoy, prometeu usar “todos os 
meios” para impedir a posse de 
Puigdemont. Segundo a legen-
da, uma indicação à distância, 
com o líder separatista no 
exílio, violaria o regulamento 
do Parlamento e o “espírito do 
parlamentarismo”, que exigem 
a presença física do candidato 
para expor seu programa de 
governo (ANSA).

Ex-presidente da Catalunha, destituído pelo governo espanhol, 

Carles Puigdemont.
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Os projetos mudam desde 
critérios de nomeação 
dos dirigentes dessas 

agências, ao tempo de mandato 
e o período de quarentena.

Atualmente são 11 as agên-
cias reguladoras federais em 
funcionamento: de Telecomu-
nicações (Anatel), de Energia 
Elétrica (Aneel), do Cinema 
(Ancine), de Aviação Civil 
(Anac), de Transportes Aqua-
viários (Antaq), de Transportes 
Terrestres (ANTT), do Petróleo 
(ANP), de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), de Saúde Suplemen-
tar (ANS), de Águas (ANA) e 
de Mineração (ANM).

A proposta mais detalhada é 
o projeto de autoria do senador 
licenciado Ricardo Ferraço. O 
texto estabelece o prazo de 
duração de quatro anos para o 
mandato de todos os dirigentes 
das agências reguladoras, proi-
bida sua recondução. 

Projeto 
proíbe exigir 
experiência 

em concursos 
A Câmara dos Deputados 

analisa o projeto do deputado 
Lelo Coimbra (PMDB-ES), que 
proíbe a exigência de experiên-
cia prévia nos concursos públi-
cos federais. O autor argumenta 
que “qualquer exigência além 
da qualificação profissional 
mínima para o desempenho 
do cargo, seja de cursos de 
formação específi cos ou mes-
mo experiência pregressa na 
atividade, é inconstitucional”.

A medida alcança todos os 
concursos públicos realizados 
pela União, autarquias e funda-
ções públicas federais. O texto 
faz uma ressalva para os requisi-
tos de experiência profi ssional 
previstos na Constituição para 
acesso a determinados cargos 
públicos. A proposta será 
analisada de forma conclusiva 
pelas comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço 
Público; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

O presidente Temer sancio-
nou, com vetos, a lei  que regula-
menta a profi ssão de técnico em 
biblioteconomia, profi ssional 
de nível médio encarregado 
de auxiliar os bibliotecários – 
profi ssionais de nível superior. 
A lei teve origem no projeto 
apresentado pelo deputado 
José Stédile (PSB-RS). Até 
então, apenas os profi ssionais 
com nível superior tinham sua 
atividade regulamentada.

Para exercer a atividade, será 
necessário diploma de nível 
médio de técnico em biblioteco-
nomia, expedido no Brasil, por 
escolas ofi ciais ou reconhecidas; 
ou diploma de nível médio de 
técnico em biblioteconomia 
expedido por escola estrangeira, 
revalidado no Brasil. Defi ne ain-
da que as atribuições do técnico 
em biblioteconomia incluem 
auxiliar nas atividades e serviços 

concernentes ao funcionamento 
de bibliotecas e outros serviços 
de documentação e informação; 
e auxiliar no planejamento e 
desenvolvimento de projetos 
que ampliem as atividades de 
atuação sociocultural das insti-
tuições em que atuam.

Para a deputada Erika Kokay 
(PT-DF), que foi relatora do pro-
jeto na Comissão de Trabalho, 
a lei é fundamental para defi nir 
as atribuições dos profi ssionais 
de nível médio e superior e 
para atender o disposto na lei 
que obriga todas as escolas a 
terem bibliotecas até o ano 2020. 
“Temos certeza da importância 
da regulamentação da profi ssão 
do técnico, até porque vamos 
precisar, nos próximos dez anos, 
de 150 mil novos profi ssionais 
para que todas as escolas te-
nham uma biblioteca”, disse a 
deputada (Ag.Câmara).

Erika: Esses profi ssionais são muito importantes para o processo 

de universalização das bibliotecas escolares.

Uma das propostas  estabelece o prazo de duração de quatro 

anos para o mandato de todos os dirigentes das agências

reguladoras, proibida sua recondução.

Vinícius Loures/Ag.Câmara
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Mudanças nas regras para 
escolha de dirigentes de agências
Três propostas que alteram a lei que trata da gestão de RH das agências reguladoras estão prontos 
para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado

Também sobre a quarente-
na, mas tratando especifi ca-
mente da Anatel, está pronto 
para votação o projeto que 
aumenta o prazo previsto de 
quatro meses para cinco anos. 
A proposta, do senador Otto 
Alencar (PSD-BA), também 
impede o exercício do cargo 
a indivíduos que ocupem, ou 
tenham ocupado nos cinco anos 
anteriores, funções de direção 
em empresas regulamentadas 
ou fi scalizadas pela autarquia.

Por fi m, também pronto para 
inclusão na pauta o projeto 
do senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), muda a forma de 
escolha dos dirigentes das 
agências reguladoras. O texto 
propõe que, no lugar da indi-
cação direta do presidente da 
República, os dirigentes sejam 
escolhidos pelo Senado a partir 
de listas tríplices elaboradas 
pelo Executivo (Ag.Senado).

Também exige dos dirigen-
tes experiência profissional 
ou acadêmica de, no mínimo, 
cinco anos na área de atuação 
da respectiva agência. Também 
fi ca proibido o exercício de qual-

quer outra atividade profi ssional 
pelo diretor ou presidente da 
agência, somente admitindo-
-se os casos de acumulação de 
cargos ou empregos públicos 
constitucionalmente previstos. 

Cristiane Brasil recorre ao TRF2 
contra decisão que impede posse

Brasil “ofende a moralidade 
administrativa”. 

Segundo o movimento dos 
advogados, a deputada “pra-
ticou pessoalmente graves 
violações das leis trabalhistas, 
fl agradas e comprovadas em, 
pelo menos, duas demandas 
judiciais”. Depois que seu 
nome foi anunciado como mi-
nistra do Trabalho, surgiram 
informações de que Cristiane 
tem dívidas trabalhistas com 
ex-funcionários. Com base nos 
argumentos, o juiz decidiu, 
preliminarmente, que conceder 
a liminar sem ouvir os réus se 
justifi caria “diante da gravidade 

dos fatos sob análise”. 
Ele destacou ter verifi ca-

do “fl agrante desrespeito à 
Constituição no que se refere 
à moralidade administrativa”, 
quando se pretende nomear 
para o cargo de ministro do 
Trabalho “pessoa que já teria 
sido condenada em reclama-
ções trabalhistas”.

Formada em Direito, a ca-
rioca Cristiane Brasil Fran-
cisco ingressou na carreira 
política em 2003 e exerceu 
três mandatos de vereadora 
da cidade do Rio de Janeiro. 
Em 2014, foi eleita deputada 
federal pelo estado (ABr).

Instabilidade política pode 
afetar economia em 2018

Puigdemont será reeleito 
presidente da Catalunha

Sancionada lei que 

de técnico em 
biblioteconomia



Priorizar a qualidade 

deixou de ser 

apenas uma opção 

para a maioria dos 

empreendedores

Com a concorrência 
aumentando cada vez 
mais, aplica-la nos 

serviços e produtos ofereci-
dos passa a ser um atributo 
fundamental para o sucesso 
de uma marca. Olhando pelo 
lado dos clientes, a disputa 
também é acirrada. Porém, 
as empresas sempre devem 
ter em vista que deverão 
enfrentar o mesmo cená-
rio: todos os consumidores 
querem ser bem atendidos, 
desejam receber sua compra 
no dia combinado, esperam 
um produto e/ou serviço de 
alta qualidade e claro, tudo 
isso a um valor acessível e 
compatível com a aquisição.

Diante dessas premissas, 
as organizações estão bus-
cando cada vez mais a im-
plementação de sistemas de 
gestão de qualidade visando 
controlar diversos fatores 
internos e também externos 
que afetam diretamente a 
qualidade de seus produtos 
e serviços. Dentre os prin-
cipais benefícios na adoção 
desse tipo de gestão, está a 
garantia do que foi acordado 
com o cliente será realmente 
cumprido e entregue. E por 
meio desses processos, ser 
possível analisar o porquê de 
algo ter dado errado e então, 
de maneira consistente, 
solucionar o problema para 
que este não se repita.

A gestão também pode 
afetar fortemente o con-
trole de desperdícios e 
consequentemente, ser 
um aliado na otimização 
de custos. Toda vez que o 
cliente recebe algo que não 
era o acordado, há um custo 
adicional com adaptações e/
ou a necessidade de retra-
balhos, além do mal-estar 
que é ocasionado. Sendo 
assim, o controle de todas 
os processos dentro de uma 
organização torna-se ponto 
fundamental para alcançar 
o sucesso.

Sabemos também, que na 
maioria das vezes, o cliente 
tem contato apenas com o 
produto fi nal. No entanto, se 
todos os setores da empresa, 
como o fi nanceiro, recursos 
humanos, a área de TI e o 

departamento de logística 
não estiverem alinhados, 
certamente o consumidor 
será impactado de alguma 
maneira. Pode-se usar como 
exemplo a obrigatoriedade 
de certifi cações em deter-
minadas áreas. 

A gestão da qualidade 
também possibilita esta 
fi scalização e, em caso de 
alguma inconsistência ou 
falta de documentação 
necessária, ela “alertará” 
que o colaborador não está 
apto para desenvolver de-
terminada função. Sem o 
acompanhamento de uma 
gestão de qualidade, o con-
sumidor fi nal será altamente 
impactado, visto que o aten-
dimento será feito por uma 
pessoa não qualifi cada para 
aquele determinado tipo de 
serviço.

Para controlar esses pro-
cessos, há muitas décadas 
atrás foram criadas normas 
mundiais que regulamentam 
os Sistemas de Gestão de 
Qualidade e impõe requisi-
tos para a implementação 
desse tipo de sistema. No 
Brasil, essas normas são 
regidas pela ABNT NBR 
ISO 9001, e a partir dela 
as empresas devem criar 
seus Sistemas de Gestão, 
implementando todos os re-
quisitos solicitados por tais 
normas que, de tempos em 
tempos, são auditados por 
uma entidade certifi cadora 
externa e independente, 
que visa assegurar que 
essa norma de qualidade foi 
implantada na empresa e é 
mantida de modo adequado.

Por isso tudo, é importan-
te que as empresas sigam o 
mais fi elmente possível as 
regras criadas em seus Siste-
mas de Gestão de Qualidade, 
já que o principal objetivo 
dessa implementação é o 
aumento da satisfação do 
cliente e a garantia da im-
plantação de metodologias 
que garantam a melhoria 
contínua de todos os pro-
cessos da empresa. 

E em um mercado cada 
vez mais concorrido, é 
fundamental possuir uma 
garantia de que realmente o 
seus produtos e serviços são 
efi cazes e claro, possuem 
a qualidade que o cliente 
busca.

(*) - É responsável pela área de Pós-
Vendas da Seal Telecom.

A importância dos 
processos de qualidade 

em uma empresa
Silvio Luiz Guerini (*)

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões 
neste jornal, consulte 

sua agência de 
confi ança,

ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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PROMOÇÃO PARA O CARGO DE CONFIANÇA
Funcionário que recebe sobreaviso será promovido para cargo de 
confiança, com acréscimo de 40% no salário. Temos que continuar 
pagando o sobreaviso e horas extras? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EM QUE MOMENTO A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SERÁ CONVER-
TIDA EM DEFINITIVA, EXISTE UM PRAZO LEGAL PARA A CONVERSÃO?

Informamos que não há previsão legal para que a aposentadoria por 
invalidez se torne definitiva. Consequentemente não há prazo legal. 
Sem ter previsão sobre essa conversão, não há regras, nem idade.

CÁLCULO DO DSR NAS FÉRIAS
Existe previsão legal para que o DSR seja utilizado no cálculo das férias? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL
Funcionário que recebe Periculosidade ou Insalubridade como deve ser 
informado na SEFIP. Quais os impactos futuros? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO TERÁ DIREITO A 05 DIAS DE DESCANSO POR LICENÇA 
PATERNIDADE PELO NASCIMENTO DO FILHO, ENTRETANTO PRE-
TENDE ABRIR MÃO DE GOZAR A LICENÇA, COMO PROCEDER PARA 
EVITAR PROBLEMAS TRABALHISTAS?

Informamos que por se tratar de um direito constitucional, a 
empresa deverá conceder a licença paternidade e o empregado 
usufrua dos dias da forma que pretender, pois não há previsão 
sobre a não concessão da licença paternidade, consequentemente 
qual documento seria válido para se resguardar.

REGRAS PARA TRABALHO AOS DOMINGOS
Quais são as regras que regem o trabalho aos domingos, existe 
limite de domingos trabalhados? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Condomínio Edificio Adolpho Droghetti
Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária
Na qualidade de administradores e por determinação da
Sra. Síndica, vimo pelo presente convidar os senhores
proprietários a participar da Assembleia Geral Ordinária
do Condomínio Edifício Adolpho Droghetti a ser realizada
na Avenida Senador Queiros, 279 sala 85, no próximo dia
22 de Janeiro de 2018, às 14:00 horas em primeira cha-
mada com número regulamentar e legal de presentes ou
às 14:30 horas em segunda e última chamada, com qual-
quer número de participantes, a fim de deliberarem sobre
os seguintes assuntos: 1) Composição da mesa que diri-
girá os trabalhos, formada pelo presidente e pelo secretá-
rio; 2) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assem-
bleia anterior; 3) Eleição do corpo diretivo do Edifício
composto por Sindico, Subsíndico e Membros do Conse-
lho; 4) Apresentação e analise dos custos para contratar
e manter os novos colaboradores do edifício conforme
assembleia anterior e votação para confirmar o aumento
do corpo de colaboradores; 5) Análise e votação da previ-
são orçamentária para o exercício de 2018; 6) Discussão
e aprovação do horário de funcionamento do Condomínio
e das vagas das Garagens (abertura e fechamento nos
dias de semana e aos Sábados; 7) Assuntos gerais, sem
realização de votação. A Administração.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74

AVISO AOS ACIONISTAS - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração em reunião realizada, em 29 de dezembro de 2017, 
deliberou sobre a distribuição de remuneração aos Acionistas sobre a forma de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”), o qual 
será imputado aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao segundo semestre do exercício de 2017 e que será ratifi ca-
da em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2018, de acordo com a Lei das S.A, conforme segue: 01 - VALOR: Os 
juros sobre capital próprio serão pagos à razão de R$ 1.814,07 por ação (valor bruto). 02 - IMPOSTO DE RENDA NA FON-
TE:  Haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15% (quinze) por cento de acordo com o artigo 9º, da Lei 
nº 9.249/95 o que resultará no pagamento do valor líquido de R$ 1.541,96 por ação (valor líquido). 03 - ÉPOCA DE PAGA-
MENTO: O pagamento será efetuado até o dia 30 de abril de 2018. 04 - FORMA DE PAGAMENTO: O acionista poderá 
optar, no endereço constante no item 05 deste aviso, por uma das seguintes formas: a - pagamento através de cheque, ou b - 
depósito em conta corrente bancária, mediante “DOC” eletrônico ou “TED”, conforme os respectivos valores. 05 - LOCAL 
DE ATENDIMENTO: Para exercício de seu direito ou obtenção de informações, os Senhores Acionistas poderão procurar o 
Setor de Ações, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 9º andar em São Paulo/SP - fone (011) 2847-7589. São Paulo, 02 de 
janeiro de 2018. BANCO BMG S.A. Marco Antonio Antunes – Diretor Geral Executivo, Eduardo Mazon – Diretor Executivo.

BANCO

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 02.10.2017
Data, Local, Hora: 02.10.2017, às 10:00, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar, parte, São Pau-
lo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Jorge Lauriano Nicolai 
Sant’Anna, Secretário: Eduardo Mazon. Deliberações Aprovadas: 1. Eleição de novo diretor, nos termos do Pro-
cesso Administrativo SUSEP nº 15414.620441/2017-94, a qual foi concedida por meio da Carta Homologatória nº 
215/2017/SUSEP/DIORG, eleger Denis Jorge Namur Rangel, advogado e contabilista, OAB/SP nº 276.530 e no 
CRC/SP nº 169.908/O-7, RG nº 19.492.290-X, SSP/SP, CPF/MF nº 162.861.998-88, residente em São Paulo/SP, para Di-
retor Executivo Administrativo Financeiro, responsável (i) administrativo fi nanceiro (Circular Susep nº 
234/2003); (ii) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade (Re-
solução CNSP nº 321 de 15.07.2015); com mandato até a AGO de março de 2019 e declara que não está impedido 
de exercer atividades mercantis, e que preenche as condições estabelecidas na regulamentação em vigor, em espe-
cial, aquelas da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP nº 330, de 9.12.2015, e Circular SUSEP 
nº 526, de 25.02.2016, toma posse mediante assinatura do termo de posse, nos termos do artigo 1º, § 5º do Anexo II 
da Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015. 2. A Diretoria passa a ser composta por 4 diretores: i) Jorge Lauriano Ni-
colai Sant’Anna, brasileiro, casado, engenheiro, CPF/MF nº 091.910.328-65, RG nº 13208535 SSP/SP para Diretor 
Presidente, responsável: (i) por relações com a Susep (Circular Susep nº 234 de 28.08.2003); (ii) pela contratação 
de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados (Carta Circular Susep/CGRAT nº 1 de 
29.02.2016); (iii) e pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados 
(Carta Circular Susep/CGRAT nº 1/2016); (ii) Renata Oliver Coutinho, brasileira, casada, administradora de empre-
sas, CPF/MF nº 290.009.888-29, RG nº 29.834.590-0, para Diretora Técnica, responsável: (i) técnico e atuarial (Cir-
cular Susep nº 234/2003 e Resolução CNSP nº 321/2015); (ii) pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP 
nº 143 de 27.12.2005 (Carta Circular Susep/CGRAT nº 1/2016); e (iii) Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, 
engenheiro, R.G. nº 7.669.530, SSP/SP e CPF/MF nº 002.975.098-96, para Diretor da Seguradora, responsável: (i) 
pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98 (Circulares Susep nº 234/03 e nº 445/12); (ii) pelos controles inter-
nos (Circular SUSEP nº 249/04); e (iii) pelos controles internos específi cos para a prevenção contra fraudes (Circular 
Susep nº 344/07). (iv) Denis Jorge Namur Rangel, advogado e contabilista, OAB/SP nº 276.530 e CRC/SP nº 
169.908/O-7, RG nº 19.492.290-X SSP/SP, CPF/MF nº 162.861.998-88, para Diretor Executivo Administrativo 
Financeiro da Seguradora, responsável: (i) administrativo fi nanceiro (Circular Susep nº 234/2003); (ii) pelo acompa-
nhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP nº 321 de 
15.07.2015), todos residentes em São Paulo/SP. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.10.2017. Acionista: 
BMG Participações em Negócios Ltda. (por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna (Administrador) e Eduardo Mazon (Ad-
ministrador). JUCESP nº 580.106/17-2 em 28.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

O exame endoscópico é utilizado para o 
diagnóstico e tratamento de diversas doenças 
que atingem adultos e crianças. Visando a 
melhoria na saúde dos pequenos, esse pro-
cedimento pode ser prescrito como exames 
de rotina, além de situações de urgência e 
emergência – nestes casos, são indicados 
principalmente quando há ingestão aciden-
tal de corpos estranhos, moedas, baterias e 
pedaços de brinquedos, por exemplo, ou de 
produtos que contenham substâncias lesivas, 
como a soda cáustica, e para episódios de 
sangramento digestivo.

Para sua realização, é necessário que 
inicialmente a criança seja submetida à 
anestesia ou sedação.  Em posição lateral, o 
exame acontece seguindo o mesmo protocolo 
do adulto. Coloca-se um protetor bucal, a fi m 

de impedir que a boca seja fechada, e, em 
seguida, insere-se o esofagogastroduodenos-
cópio, aparelho responsável pela visualização 
da faringe até o intestino.

Além disso, a endoscopia também é uti-
lizada para diagnosticar alguns problemas 
como dores abdominais, vômitos, difi culdade 
de deglutição e diarreia crônica. O mesmo 
procedimento tem função terapêutica nos 
casos de locais hemorrágicos ou com poten-
cial hemorrágico, por exemplo.

Para tirar dúvidas frequentes a respeito 
deste procedimento, a Dra. Silvia Regina 
Cardoso, presidente do Núcleo de Pediatria 
da Sociedade Brasileira de Endoscopia Di-
gestiva (Sobed), fala um pouco sobre sua 
recomendação. “A endoscopia digestiva 
alta pode ser realizada em todas as idades, 

inclusive em recém-nascidos e crianças com 
baixo peso. Os equipamentos utilizados 
são geralmente os mesmos utilizados para 
pacientes adultos”, explica.

Para a endoscopia digestiva alta, normal-
mente o único preparo necessário é o jejum, 
que varia de acordo com a idade da criança 
e o tipo de alimentação. Por exemplo, para 
crianças em aleitamento materno exclusivo é 
necessário jejum de 4 horas, já para maiores de 
três anos é necessário jejum de 8 horas para 
alimentos sólidos e de três horas para a maioria 
dos alimentos compostos por líquidos claros. 

“Diferentemente dos adultos, o exame é 
normalmente realizado sob anestesia geral, 
que apresenta curta duração, e o paciente 
tem alta poucas horas após o procedimento, 
sendo bastante seguro”, conclui (Sobed).

Você sabia que crianças podem fazer endoscopia?

São documentos, textos, 
fotografi as e objetos que 
recontam parte dessas 

jornadas de pesquisa realizadas 
entre 1934 e 1956.

“Algumas das ações que ele 
fez no passado têm sido resgata-
das como pioneiras na mistura 
entre arte e ciência. Nossa 
abordagem é sobre as expedi-
ções que ele fez pensando-as 
como intervenções artísticas. 
O conceito de artista-etnógrafo 
é posterior ao Flávio, ganha 
relevância nos anos 1970”, ex-
plica Renato Rezende, um dos 
curadores da mostra, aberta 
ontem (9) na Caixa Cultural, 
na Praça da Sé. 

Parte do material, como as 
fotos tiradas por Flávio no 
Peru, na expedição aos Andes, 
nunca foi exposta, de acordo 
com o curador. Essa coleção, 
em especial, foi organizada 
por um método semelhante 
ao proposto pelo fi lósofo ale-
mão Aby Warburg, em que as 
imagens são agrupadas por 
semelhanças, em detrimento 
de critérios espaciais ou his-
tóricos.

“A maneira como ele dispõe 

A Caixa Cultural, na Praça da Sé,

abre a exposição ‘Flávio de Carvalho - Expedicionário’.

Exposição reúne material de 
expedições de Flávio de Carvalho
A exposição ‘Flávio de Carvalho – Expedicionário’ reúne o material produzido pelo artista modernista 
em cinco viagens pelo Brasil e ao exterior
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(1956), amplamente noticiada 
pela imprensa à época devido 
a série de extravagâncias do 
projeto. Flávio pretendia fazer 
um longa-metragem colorido – 
A Deusa Branca –, misturando 
ficção e documentação. Na 
exposição será exibido um fi lme 
que retrata os diversos percal-
ços enfrentados pelo grupo e 
os equipamentos cinematográ-
fi cos na fl oresta.

Além da abordagem não usual 
de pensar Flávio de Carvalho 
como um artista-etnográfi co, 
Rezende explica que a mostra 
também leva a compreender 
a arte brasileira que surge de-
pois do neoconcretismo, que 
tem como nomes-chave Hélio 
Oiticica e Lygia Clark. Uma das 
ações mais conhecidas de Flávio 
é a Experiência nº 2, quando, 
em 1931 quase foi linchado 
por uma multidão ao caminhar 
contra uma procissão usando 
boné, em sinal de evidente 
desrespeito. Em 1956, desfi lou 
com uma espécie de vestido 
pelas ruas da cidade de São 
Paulo, novamente provocando 
espanto (ABr).

as fotografias no álbum, nas 
pranchas, lembra muito os 
procedimentos do Warburg. 
Fazendo relações entre ima-
gens que se repetem”, enfa-
tiza o curador. Porém, apesar 
da semelhança no método, 
Rezende destaca que Flávio 
não conhecia o trabalho do 
alemão.

Os registros foram seleciona-
dos a partir do acervo deixado 

pelo multiartista – Flávio foi 
pintor, desenhista, arquiteto, 
cenógrafo, decorador, escri-
tor, teatrólogo, engenheiro e 
performer – para a Unicamp. A 
primeira das viagens de Flávio, 
realizada entre 1934 e 1935, 
foi a expedição à Europa, que 
rendeu uma série de ensaios 
reunidos no livro ‘Os Ossos do 
Mundo’.

Podem ser vistas também 

Estudo publicado em 2009 estimou que 
15,2% dos brasileiros sofrem com enxaque-
ca. Cerca de 40% da população foi diagnos-
ticada com prováveis sintomas. Portanto, 
estima-se que metade dos habitantes do 
País possam ser vítimas do mal.

“A enxaqueca é uma cefaleia (dor de ca-
beça) primária, aquela que não é causada 
por outra doença. O diagnóstico é clínico e 
se caracteriza por uma dor que se localiza 
em um dos lados da cabeça. Tem duração 
entre quatro e 72 horas, quando não tratada; 
pode ser do tipo pulsátil (latejante), de forte 
intensidade e piora com o esforço ou com a 
movimentação da cabeça. 

As crises são, frequentemente, associadas 
a enjoo, às vezes, a vômitos, intolerância à 
claridade e ao barulho; e o exame neuroló-
gico deve ter resultado normal”, esclarece 
o neurologista Marcelo Ciciarelli, membro 
titular da ABN (Associação Brasileira de 
Neurologia), especialista em cefaleias e 
ex-presidente da Sociedade Brasileira de 
Cefaleia. A despeito de não haver consenso 
sobre o aumento das crises de enxaqueca 
no verão, “é evidente que exposição à luz 
durante esse período do ano é muito maior 
e o estímulo pode funcionar como um gati-

Enxaqueca no verão:
cuidados que devem ser tomados

para minimizar o estímulo luminoso. Outra 
dica do neurologista é beber bastante água.

“Independentemente da estação do ano, 
o paciente deve procurar o médico no caso 
de novas dores de cabeça, ou que iniciaram 
após um traumatismo craniano ou um es-
forço físico. O especialista também deve ser 
procurado nos episódios de dores de cabeça 
associadas a sinais de infecção, a paralisias, 
sonolência e confusão mental. Já no caso 
de dores crônicas, o profi ssional de saúde 
deve ser consultado quando elas ocorrem 
três ou mais vezes ao mês, por um período 
maior do que três meses”, ressalta Ciciarelli.

Como em outras enfermidades, a au-
tomedicação tem de ser sempre evitada: 
“Devemos lembrar que as dores de cabeça 
podem ser sintoma de outro problema, alguns 
potencialmente graves como os tumores, as 
hemorragias cerebrais, as sinusites e nesses 
casos os analgésicos podem mascarar tais 
enfermidades”. Ciciarelli também destaca que 
a automedicação pode levar a um uso indis-
criminado de analgésicos, o que, dependendo 
da quantidade, pode promover aumento da 
frequência e da intensidade da dor e provocar 
uma dor que é chamada de cefaleia por uso 
excessivo de medicação (ABN).

lho para as crises. Um estudo mostrou que 
pacientes com enxaqueca com aura têm 
mais crises e mais fotofobia (intolerância à 
claridade) nessa época”.

Enxaqueca com aura caracteriza-se por 
fenômenos sensoriais, ou seja, envolve os 
sentidos como a visão, e também os fenô-
menos motores, aqueles que infl uenciam no 
movimento muscular. Esses fenômenos são 
temporários e duram entre 5 e 60 minutos. 
É um tipo de enxaqueca que acomete cerca 
de 10 a 15% dos pacientes e tem duas fases 
distintas: a de aura (chamada aura de en-
xaqueca) e a dor de cabeça propriamente 
dita. Portanto, para evitar que as crises se 
tornem mais frequentes, é aconselhável 
diminuir o tempo de exposição ao sol e, se 
isso não for possível, utilizar óculos escuros 

Processo Nº 0030099-54.2017.8.26.0002, 8º Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Nos termos do
art. 513, § 2º, alínea IV, do CPC, o réu será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na
forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Proceda-se a intimação por edital, com prazo
de 20 (vinte) dias. A Defensoria continuará responsável pela defesa do executado nesta fase de
cumprimento de sentença. Considerando que a citação da fase de conhecimento ocorreu por edital,
servirá a presente decisão como edital complementar de intimação do(s) executado(s) TANIA MARA
DOS SANTOS, CPF 092.575.528-10, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor indicado
no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (R$ 28.512,78, atualizado até setembro de 2017),
acrescido de custas, se houver, cumprindo a sua publicação a função do artigo 257 do CPC, sendo
desnecessária qualquer outra providência, já que a própria publicação única significará publicidade no
Diário de Justiça Eletrônico e na própria internet. Fica a parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art.523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa
de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ademais, não efetuado o
pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor,
poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição
do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas no art.2º, inc. XI, da Lei
Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada.                                              (11 e 12)
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Especial

Elton Alisson/Agência FAPESP 

A constatação é de estudo realizado por um consórcio 
internacional que estimou a incidência do primeiro 
episódio psicótico em cinco países europeus – In-

glaterra, França, Holanda, Espanha e Itália – e no Brasil. 
Aqui,  o trabalho foi coordenado por Paulo Rossi Menezes, 
professor do Departamento de Medicina Preventiva da FM-
-USP, e por Cristina Marta Del Ben, professora do Depar-
tamento de Neurociências e Ciências do Comportamento 
da FMRP da USP. 

“Esse é o segundo estudo feito no Brasil sobre a incidência 
dos primeiros episódios psicóticos e o mais recente estudo 
da incidência internacional de transtornos psicóticos foi re-
alizado na década de 1980”, 
disse Menezes. Nos últimos 
anos, pesquisas têm indicado 
que a incidência do primeiro 
episódio psicótico apresenta 
uma variação entre regiões 
e grupos populacionais. Em 
países europeus, tem sido 
observada maior incidên-
cia desses transtornos em 
grandes centros urbanos em 
comparação com pequenas 
vilas e áreas rurais e em 
grupos étnicos minoritários, 
como imigrantes negros do 
Caribe e da África.

A fi m de corroborar ou 
refutar essas observações, 
os pesquisadores do consór-
cio fi zeram um trabalho de 
identifi cação de pacientes 
que apresentavam o pri-
meiro episódio psicótico. 
A investigação foi feita em 
17 centros urbanos e rurais dos seis países participantes, 
entre 2010 e 2015. No Brasil, o levantamento foi feito em 
26 municípios da região administrativa de Ribeirão Preto, 
no interior de São Paulo. Os pesquisadores identifi caram 
2.774 pacientes que apresentaram um primeiro episódio de 

Pesquisa identifi ca populações mais 
vulneráveis a transtornos mentais graves

Homens jovens, minorias étnicas e moradores de áreas 
com baixos indicadores socioeconômicos têm maior 
propensão a apresentar um primeiro episódio psicótico, 
como é defi nida a manifestação inédita de transtornos 
mentais que incluem esquizofrenia, transtorno afetivo 
bipolar e depressão com sintomas psicóticos – como 
alucinações, ideias delirantes e desorganização do 
pensamento

transtornos psicóticos, dos 
quais 1.578 eram homens e 
1.196 mulheres, com idade 
média de 30 anos.

As análises dos dados 
indicaram uma variação de 
oito vezes na incidência dos 
transtornos psicóticos entre 
as áreas estudadas. Enquan-
to em Santiago, na Espanha, 
a incidência foi de seis novos 
casos por 100 mil habitantes por ano, em Paris, na França, 
o número subiu para 46 novos casos também por 100 mil 
habitantes por ano. Na região de Ribeirão Preto, a incidên-

cia foi de 21 novos casos por 
100 mil habitantes por ano.

“O estudo confi rmou que 
a incidência do primeiro 
episódio psicótico varia 
muito entre grandes centros 
urbanos e regiões mais rurais 
e indicou que os fatores de-
terminantes centrais para 
essa grande variação são, 
provavelmente, ambientais”, 
disse Menezes. “Até o fi m 
do século XX acreditava-se 
que os principais fatores 
etiológicos [origem e causa] 
de transtornos psicóticos 
seriam genéticos, mas os 
dados do estudo apontam 
que os fatores ambientais 
desempenham um papel 
muito relevante”, afi rmou. 

O estudo também apontou 
que há maior incidência de primeiro episódio psicótico em 
homens de 18 a 24 anos em comparação com mulheres na 
mesma faixa etária, o que confi rma um dado relativamente 
consistente na literatura. De acordo com o pesquisador, 
estudos anteriores já indicavam maior incidência de pri-
meiro episódio psicótico em homens jovens e também 
que, conforme os homens se aproximam da idade de 35 
anos, a incidência de transtornos mentais neles tende a se 
equiparar à das mulheres. 

Em mulheres adultas, entre 45 e 54 anos, a incidência 
de transtornos mentais é um pouco maior do que a dos 
homens nessa mesma faixa etária. “Não se sabe exatamente 
a razão dessa diferença da incidência do primeiro episódio 
psicótico entre sexos e faixas etárias. Mas isso pode estar 
relacionado ao processo de amadurecimento cerebral, uma 
vez que o cérebro atinge sua maturidade entre os 20 e 25 
anos. Nesse período, os homens parecem fi car mais vul-
neráveis do que as mulheres para desenvolver transtornos 
mentais”, disse Menezes.

Os pesquisadores também constataram alta incidência 

de primeiro episódio psicótico em minorias étnicas e em 
áreas com menor porcentagem de casas ocupadas por 
seus proprietários. “Isso sugere que as condições socio-
econômicas das pessoas e do ambiente onde vivem têm 
papel importante na etiologia dos transtornos psicóticos. 
É preciso compreender melhor os mecanismos envolvidos 
para explicar a variação da incidência desse problema entre 
populações”, avaliou Menezes.

Os pesquisadores pretendem analisar os dados sobre o 
histórico de vida dos pacientes, além de suas condições 
socioeconômicas, e compará-los com controles da popula-
ção (pessoas que não apresentaram esse quadro) a fi m de 
analisar os fatores de risco para o desenvolvimento de um 
primeiro episódio psicótico. Experiências traumáticas na 
infância e experimentar maconha na adolescência ou início 
da vida adulta, por exemplo, são fatores que aumentam o 
risco de transtornos mentais, segundo Menezes.

“Se conseguirmos identifi car os fatores de risco para o 
desenvolvimento desses transtornos mentais em popula-
ções mais vulneráveis, é possível intervir para diminuir a 
incidência”. Transtornos psicóticos são responsáveis por 
uma proporção signifi cativa da carga global de doenças, em 
razão da incapacitação que causam. Têm ainda evolução 
bastante variada e podem levar a graus elevados de inca-
pacitação. “Grande parte dos pacientes requer cuidados 
especializados em centros de psiquiatria e saúde mental”, 
afi rmou Menezes.

Em mulheres adultas, entre 45 e 54 anos, a incidência 
de transtornos mentais é um pouco maior do que

a dos homens nessa mesma faixa etária.

Júlia Gracioli/Jornal da USP

Pesquisa na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) 
da USP confi rma o que já vem sendo largamente difundido 

por especialistas, que ter uma vida saudável, especialmente para 
o idoso, depende tanto da prática regular de exercícios físicos, 
como de uma boa noite de sono.

Ao analisar um grupo de idosos hipertensos submetidos 
a dois tipos de treinamento, exercício aeróbico isolado ou 
treinamento combinado aeróbio e de força, o fi sioterapeuta 

Pesquisa confi rma benefícios do 
exercício físico no sono de idosos

Thiago Bonardi concluiu que houve melhora nos aspectos 
emocionais, na qualidade do sono e, ainda, esses idosos 
se tornaram mais ativos fi sicamente. Os participantes 
relataram sentir melhora na saúde e na autoestima, prin-
cipalmente em relação ao peso e à composição corporal.

O pesquisador explica que essa melhora pode estar re-
lacionada a substâncias produzidas pelo corpo durante e 
após o exercício, como as endorfi nas, serotonina e opióides. 
Bonardi lembra que a prática regular de exercícios físicos 
no idoso traz inúmeros benefícios, entre eles a redução 
dos triglicerídeos e da gordura corporal devido ao aumento 
do gasto calórico diário, diminuição da pressão arterial e 
também das lesões causadas por quedas e, ainda, ganho 
de massa muscular.

“Os exercícios também ajudam a prevenir doenças car-
díacas e vasculares, hipertensão arterial, diabetes, câncer 
de mama e próstata, obesidade, osteoporose, estresse e 
depressão”, afi rma Bonardi.

Participaram do estudo 44 idosos, com idade entre 60 
a 75 anos, divididos em três grupos. O primeiro grupo fez 
exercício aeróbio; o segundo grupo combinou exercícios 
aeróbio e de força; e o terceiro grupo era controle, não 

fez exercício. O treinamento durou dez semanas, com 
exercícios em esteira e musculação, e as atividades foram 
continuamente supervisionadas. 

A avaliação do sono foi realizada por um monitor de ativi-
dade física, os movimentos dos idosos eram registrados em 
intervalos de um minuto em um minuto por um período de 96 
horas antes da primeira e após a última sessão de treinamento.

Os dois tipos de exercícios realizados, aeróbio isolado e trei-
namento combinado aeróbio e de força, melhoraram de forma 
semelhante à qualidade do sono dos participantes. Segundo 
Bonardi, foi reduzido o índice de fragmentação do sono, ou seja, 
diminuíram os despertares frequentes, que podem ser breve 
ou de longa duração. Todos os idosos passaram por avaliação 
cardiológica que mediu a capacidade máxima de esforço.

Com o exercício, foi reduzido o índice
de fragmentação do sono nos idosos.

De acordo com estudo, idosos hipertensos tiveram 
melhora no sono com exercício físico.
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A cibersegurança tem 

gradativamente se 

tornado um tópico de 

preocupação mundial

Especialmente depois 
dos ataques DDoS de 
larga escala, que quase 

paralisou o que entendíamos 
por segurança de rede. Em 
contrapartida, grandes em-
presas operam a criação de 
um novo “ecossistema” de 
segurança de rede, a proteção 
de três elos - usuários, clientes 
e dispositivos.

O ataque DDoS ameaçou a 
porta de segurança de rede

Não é exagero afi rmar que 
globalmente estamos passan-
do por uma crise que adentrou 
pela “Porta de segurança de 
Rede”. Especifi camente em 
2016 quando o site de uma 
joalheria americana foi ataca-
do por hackers. O endereço 
eletrônico operava com taxa 
de usual de 3500 solicitações 
via HTTP por segundo e, após 
investigações, todas essas soli-
citações partiram de câmeras 
IP. O ataque DDoS partiu de 
um botnet que atingiu 25 mil 
câmeras de rede, o maior que 
se têm notícia.

Mas este foi apenas o ponto 
de partida, em outubro do 
mesmo ano os Estados Unidos 
sofreram o maior ataque do 
tipo, os websites de pratica-
mente toda costa leste saíram 
do ar e, mais uma vez, descobri-
mos que o problema partiu de 
câmeras e outros dispositivos 
inteligentes. Foram alguns 
eventos desse tipo que trouxe-
ram novos desafi os ao IoT e a 
Segurança IP. Autoridades ao 
redor do mundo se esforçam 
em pensar leis e diretrizes para 
a Internet das Coisas e, mais do 
que isso, esses casos mostram 
que os incidentes estão intima-
mente atrelados aos sistemas 
de videomonitoramento.

Sim, há vulnerabilidades 

na Rede de 

videomonitoramento 

baseada em IoT

Com a tecnologia IP, IoT e 
Big data, os sistemas de vide-
omonitoramento alcançaram 
um novo patamar. No entanto, 
enfrenta também novos pro-
blemas: As novas tecnologias 
estão por toda parte porque 
atendem as principais neces-
sidades de segurança e de 
custo-benefício. Na maioria 
das vezes, os equipamentos 
de videomonitoramento estão 
conectados com banda larga 
não protegida ou via internet 
móvel para diminuir os custos 
de largura de banda e uso de 
dados. Há também o uso de 
aplicativos de videomonitora-
mento remoto e isso cria um 
ambiente relativamente fácil 
para potenciais hackers.

E ainda, faltam regulamen-
tações para a edifi cação de 
projetos – a cibersegurança é 
ignorada com a falta de regu-
lação e diretrizes. Outro pro-

blema é que muitos usuários 
apostam em senhas simples 
como “1234 admin” ou equiva-
lentes que facilitam a entrada 
de hackers no sistema.

Finalmente, alguns fabrican-
tes de dispositivos de segu-
rança exportam para diversos 
países e, em ordem de eco-
nomizar, utilizam fi rmwares 
genéricos ou de Open Source, 
ou adotam produtos OEM sem 
reforçar a segurança. Como 
resultado, dispositivos de 
segurança de diversas marcas 
são combinados em um projeto 
com uma senha fraca e, em 
comum, as mesmas vulnerabi-
lidades que uma vez expostas, 
difi cilmente são corrigidas.

Estabelecendo um novo 

ecossistema de Segurança 

em Rede

Desde os ataques em 2016, 
os dispositivos de ciberse-
gurança IoT receberam mais 
atenção para prevenir que 
dados e informações sejam 
roubados, proteger os siste-
mas de videomonitoramento 
contra sabotagem e prevenir 
ataques de botnet. Estabelecer 
uma nova dinâmica interde-
pendente de segurança para 
todas as pontas da cadeia de 
segurança de rede é crucial 
para resistir aos ataques. Um 
equipamento atacado por um 
hacker representa um dano a 
privacidade individual, social 
e até nacional. Na trilha para 
promover um novo patamar de 
segurança de rede, empresas 
como a nossa têm investido em 
estabelecer uma nova estrutu-
ra e sistema de cibersegurança 
para clientes fi nais (ensinando 
bons hábitos de segurança) 
e para instaladores (criando 
programas de verifi cação de 
manutenção regular e também 
ensinando como evitar o ata-
que DDoS).

No ano passado criamos o 
DHCC - Dahua Cybersecuri-
ty Center, que visa fornecer 
produtos e soluções mais 
robustas e seguras para os 
nossos clientes. As operações 
consistem em relatórios de 
vulnerabilidade de segurança, 
comunicados e notícias sobre 
cibersegurança para a nossa 
base de clientes global.

É papel dos fabricantes 
incorporar elementos de segu-
rança desde o processo de Pes-
quisa e Desenvolvimento de 
produtos. Como um próximo 
passo, estamos considerando 
configurar um esquema de 
teste padrão para dispositivos 
de monitoramento de rede e 
adicionar processos de Q&A e 
não há dúvida que será neces-
sário investir mais em pesquisa 
e desenvolvimento, treinar 
contingentes profissionais, 
implementar gerenciamento, 
controle rígidos e cooperar 
com a indústria de TI – uma 
nova oportunidade de agregar 
valor às companhias. 

(*) É diretor comercial de projetos da 
Dahua Technology

A necessidade de criar
um novo ecossistema
de segurança de rede

Fernando Guerra (*)

News@TI
TCL revela lançamentos de TVs globais na 
CES 2018

@A TCL, uma das três maiores fabricantes de televisores do mundo 
e líder mundial em aparelhos eletrônicos, sinalizou hoje, na CES 

2018 em Las Vegas, suas intenções de continuar inovando em 2018 
com a divulgação de suas mais recentes Smart TVs e outras tecnolo-
gias Smart, incluindo o seu carro-chefe, a TV QLED X6, a Smart TV 
UHD Série C6 e a Série P5. “Os produtos que estamos lançando hoje 
incorporam as tecnologias mais importantes e dinâmicas da indústria 
atual, e que continuam a manter a TCL na vanguarda mundial da pro-
dução de tecnologia Smart e prestação de serviços de aplicativos de 
internet", disse Tomson Li, Presidente e CEO da TCL Corporation. "A 
TCL teve um excelente 2017 e, o que é mais importante, estamos muito 
confi antes de que 2018 será outro ano de sucesso tanto nos Estados 
Unidos quanto globalmente", acrescentou (www.semptcl.com.br).

ABB e Formula E fecham parceria

@A ABB e a Fórmula E acabam de fechar uma parceria inovadora 
que irá fortalecer a mobilidade elétrica para um futuro susten-

tável. A Fórmula E estabeleceu-se como o esporte automobilístico 
internacional totalmente elétrico desde a primeira corrida realizada 
em Pequim, em setembro de 2014. A ABB, líder global em tecnologia, 
traz seu nome, inovação e liderança em tecnologia para a competição, 
que passa a ser conhecida como "ABB FIA Formula E Championship". 
Com sua expertise em eletrifi cação e liderança em soluções de carre-
gamento para veículos elétricos e  a maior base instalada de estações 
de carregamento ultrarrápido em todo o mundo, a ABB é o parceiro 
ideal da Fórmula E (www.FIAFormulaE.com).

O objetivo do eSocial de 
simplifi car e informatizar as 
informações hoje dispersas 
em diferentes meios e pla-
taformas, fundamental na 
modernização da fi scalização 
e transparência trabalhista no 
Brasil, exige das empresas, 
neste primeiro momento de 
implantação, elevados esfor-
ços de adequação em seus 
processos. Nesse cenário, a 
Questor, uma das principais 
provedoras de soluções tec-
nológicas voltadas à área de 
contabilidade fi scal do país, 
vem desenvolvendo projetos 
customizados que ganham 
importância no apoio às empresas nesse momento crucial de 
transformação organizacional para adaptação ao novo modelo 
do governo. 

De acordo com uma recente pesquisa da Fenacon (Federação 
Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas), somente 
4,4% dizem estar prontas para a operação do novo sistema. O 
levantamento revelou que 42,9% das companhias ainda não 
iniciaram a implantação, enquanto o restante está começando 
a se adaptar agora (29,1%), ou em fase intermediária (23,7%). 
O principal desafi o, segundo o relatório, é conseguir mudar a 
cultura organizacional e repensar os processos.

Considerada uma das mais destacadas empresas contábeis do 
país, a Rui Cadete Consultores, sediada em Natal (RN), contou 
com o Sistema Operacional Questor para realizar a unifi cação e 
qualifi cação de seus cadastros. O projeto, iniciado em Agosto e 
concluído em Setembro, contemplou o mapeamento de todas 
as ocorrências previstas na Lei, planejamento de execução 
destas com prazos e responsáveis, treinamento da equipe de 
atendimento e aos seus clientes. Desta forma, a Rui Cadete 
conseguiu adequar toda a carteira de clientes a estarem quali-
fi cados ao eSocial. “O projeto nos possibilitou uma regulariza-
ção cadastral com o Fisco trabalhista e previdenciário e maior 
organização das rotinas internas da empresa. Desenvolvemos 
uma ferramenta de levantamento de indicadores e diagnóstico 

dos clientes perante as obri-
gatoriedades. A Questor tem 
nos apoiado desde 2011, com 
todos os módulos necessários 
para atender com efi ciência 
nossas demandas”, ressalta 
Ethel Cristina Maia Mesquita, 
Diretora Administrativo Fi-
nanceiro da Rui Cadete.

Já a Soma Contabilidade e 
Auditoria, empresa catarinen-
se com quase 30 anos atuando 
na prestação de serviços de 
contabilidade, utilizou a tec-
nologia Questor para sanar os 
problemas cadastrais na ade-
quação ao eSocial. O processo 
de implementação levou cerca 

de cinco meses, de agosto a dezembro, e priorizou a qualifi cação 
interna do sistema, auditorias, além da unifi cação dos cadastros 
gerais. “A Questor nos forneceu treinamentos, tutoriais e auxílio 
integral no suporte da ferramenta. Desta forma, foi possível 
antecipar o processo sem a pressão dos prazos, transparecendo 
maior segurança aos nossos clientes e melhorando a qualidade 
da informação” explica Eugênio Vicenzi, da Soma.

Fernando Abrantes, Diretor de Tecnologia da ORCOSE - Orga-
nização Contábil Serafi m – uma das mais tradicionais empresas 
contábeis do país, explica que o objetivo principal do projeto era 
preparar todos os clientes para o eSocial de forma antecipada. 
“Primeiramente focamos na parte cadastral visto a exigência 
bem detalhada de informações que este projeto possui. Com o 
auxilio do sistema da Questor conseguimos apontar as falhas 
cadastrais de forma dinâmica para então levantar as informa-
ções com os clientes”, diz Abrantes. O processo iniciado em 
Junho, que promoveu a qualidade no atendimento ao cliente, 
já está com 70% dos trabalhos concluídos. “Trata-se de uma 
mudança total na maneira de executar os trabalhos, no qual 
o cliente passa a ser parte integrante do início até ao fi m do 
processo. Por isso precisávamos de uma tecnologia capaz de 
atender todo o aspecto legal pertinente aos setores contábil, 
fi scal e folha de pagamento. Os sistemas da Questor, por meio 
de sua equipe, têm atendido com excelência todas as demandas 
atuais”, completa Abrantes.

Tecnologia agiliza processo de adaptação das 
empresas ao eSocial

Mais de três quartos (79%) dos consumidores de serviços 
de contact centers no Reino Unido acreditam que as 
empresas devam possibilitar um modo dos clientes se 

envolverem online, segundo pesquisa da Enghouse Interactive 
realizada neste ano com 1000 pessoas. Quando a mesma pergunta 
foi feita em 2014, apenas 29% dos entrevistados disseram que 
isso era importante, demonstrando como as atitudes mudaram 
ao longo dos últimos três anos.

"Essa última pesquisa mostra um aumento signifi cativo", diz 
Jeremy Payne, vice-presidente de marketing internacional da 
Enghouse Interactive, "e com 53% dos entrevistados selecionando 
o e-mail como seu método preferido de comunicação, é claro que, 
seja qual for seu mercado-alvo, as empresas devem ter uma rede 
online estratégica em vigor para competir". 

No entanto, quando a interação humana é necessária, 88% dos 
consumidores disseram que é importante ser encaminhado rapida-
mente para um especialista. Este é um igualmente surpreendente 
aumento de 66% em relação à pesquisa de 2014. “Não está claro se 
esses resultados mostram uma crescente impaciência, uma crescente 
complexidade dos problemas do consumidor, maiores expectativas de 
atendimento ao cliente ou uma combinação dos três”, observa Payne. 

Mas é evidente que ser capaz de se comunicar com alguém 
que conheça sua história, que tenha os dados certos pronta-
mente disponíveis e possa oferecer um serviço personalizado é 
altamente avaliado pelos clientes. De acordo com isso, 60% dos 
entrevistados citaram a transferência de chamada de um agente 
para outro como um dos três fatos que mais os incomodam. 

Brasil 
Maurício Visnardi, country manager da Enghouse Interactive 

no Brasil, analisa que essas mudanças de atitude também são 
refl etidas nos brasileiros, especialmente quando o foco é a forma 
de interação no atendimento de clientes, considerando, inclusive, 
a mescla de gerações na faixa economicamente ativa. 

No entanto, mesmo havendo ainda a preferência pelo atendimen-
to por voz, por meio de um contato telefônico, o comportamento 
do cliente vem mudando muito rapidamente: “Cada vez mais é 
maior o número de pessoas que querem resolver seus problemas 
ou interagir com as empresas sem a necessidade de falar com 
o agente. Para esse público crescente o melhor atendimento é 
aquele que fl ui sem a necessidade de muitas interações. Arrisco 
em dizer que no momento ainda exista um grande número de 
pessoas que preferem falar com alguém porque não confi am nas 
alternativas oferecidas atualmente, por achar que não trarão a 
resposta às suas necessidades”, pontua Visnardi. 

Segundo o executivo, dentro desse cenário há um outro tipo 
de desafi o: fazer com que as tecnologias de autosserviços atuais 
atendam às necessidades dos clientes de forma efi ciente e que 
proporcionem uma experiência positiva, ou seja, que resolva 
o problema / desejo do cliente sem que este tenha que passar 
para um contato humano em 100% dos casos: “Questões mais 
rotineiras podem facilmente ser resolvidas através de processos 
bem desenhados e da tecnologia adequada”.    

Esses resultados mostram que os revendedores, os proprietários 
de marcas e os provedores de serviços de hoje devem fornecer 
uma escolha de opções de contato: “O e-mail é popular porque 
ele "data selos" à comunicação, fornece um registro de corres-
pondência facilmente pesquisável e pode ser visto em vários 
dispositivos”, destaca.  

“No entanto, é interessante que, quando se trata de uma 
consulta que precisa de entrada humana, não queremos apenas 
falar com qualquer pessoa, queremos a pessoa certa que possa 
resolver nosso problema rapidamente", observa. 

Visnardi entende que quando existem difi culdades para falar 
com um agente ao vivo, isso só causará agravamento em todo 
o processo, mas se tornará ainda mais grave se o atendimento 
não for resolvido logo na primeira interação: “A maneira de fazer 
isso é adotar um sistema de inteligência no roteamento destas 
chamadas e criar uma solução que dê uma visão unifi cada de 

Pesquisa revela que 79% dos 
consumidores querem entrar em 

contato com empresas online
De acordo com dados da Enghouse Interactive, mudanças de atitudes em relação ao atendimento ao 
cliente e tecnologia imprimem um novo comportamento no mercado de contact center

todas as interações do cliente, para garantir que todos os agen-
tes tenham uma visão completa do histórico multicanal de um 
cliente, independente do canal que tenha escolhido em outras 
interações com a mesma empresa", explica Visnardi. 

Os resultados da pesquisa também fornecem uma indicação do 
que acontece com empresas e marcas que falham na entrega do 
serviço. Metade (50%) daqueles solicitados se recusam a fazer 
negócios com essa marca ou provedor de serviços novamente. No 
entanto, embora o e-mail seja o método mais popular de comuni-
cação, a mídia social é de longe o canal mais popular para queixas. 

Além da obrigatoriedade por um atendimento omnichannel 
de qualidade, há uma forte tendência pelos autosserviços em 
todos os nível e plataformas, desde um contato por telefone, em 
que o cliente pode chegar ao ponto de até realizar negociações, 
por exemplo, sem a necessidade de falar com um agente, até 
as interações com componentes advindas das possibilidades da 
IoT, onde o cliente passará a interagir com as empresas, seus 
produtos e serviços, de diversas maneiras: “Ainda nestes casos 
podemos considerar que são nada mais do que “outros canais” 
de interação que devem ser gerenciados de forma única para 
manter a boa experiência do cliente”. 

Por outro lado, o próprio cenário econômico brasileiro manterá 
a necessidade de as empresas reduzirem continuamente seus 
custos para simplesmente se manterem competitivas ou, em 
muitos casos, vivas no mercado. Com isso, consequentemente, a 
necessidade de empregarem mais tecnologia para atingirem tais 
objetivos. A jornada passará sempre pela automação contínua 
de seus processos, além de disponibilizarem aos seus clientes 
mecanismos de autosserviços para que sejam devidamente 
atendidos. Cada vez menos encontraremos o aspecto humano 
muito relevante neste cenário, querendo ou não. A correlação dos 
desafi os fi nanceiros com a transformação natural do comporta-
mento do cliente, que não preferirá mais o contado com alguém 
do outro lado da linha, as interações serão através de inúmeros 
canais, mas sem o aspecto humano, que diminuirá ainda mais 
nos próximos anos. 

As empresas terão a real necessidade de entender, por exemplo, 
de forma unifi cada, como foi a experiência de um determinado 
cliente que realizou sua compra através da internet depois de ter 
tirado suas dúvidas quanto ao produto que estava pesquisando 
com uma interação via chat, que recebeu informações deste 
processo de compras através de algumas mensagens de email, 
que recebeu este mesmo produto via entrega por um drone, 
que pesquisou sobre as instruções e dicas de uso via conteúdo 
website e posts em comunidades virtuais ou em redes sociais, 
onde o mesmo produto foi extensamente avaliado.

Visnardi acredita que a maratona das empresas não para por aí, 
pois terá que engajar o cliente para que o mesmo esteja sempre em 
contato e atendido da melhor forma possível onde, quando e da 
forma que este escolher: “As tecnologias que possibilitem condi-
ções de ajudar as empresas neste cenário cada vez mais complexo 
terão o controle quando o assunto for atendimento ao cliente”.
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Esta quinta é o vigésimo quinto dia da lunação. Mercúrio passa para o signo de Capricórnio e a comunicação fi ca mais realista 

e até econômica. Após muito discurso é hora de buscar mais objetividade. No início da manhã a Lua faz conjunção com Júpiter, 

o que nos deixa mais confi antes e expande as emoções. A Lua em bom aspecto com Plutão e em conjunção com Marte ajuda nas 

decisões dando mais coragem, mas sem dramas. As emoções podem vir à tona, sendo importante agir. O Sol em bom aspecto com 

a Lua dá maior vitalidade. A boa comunicação facilita os contatos. Perto da uma da tarde a Lua fi ca fora de curso e o resto da 

tarde será um bom momento para refl exão e mudanças de ponto de vista sobre qualquer situação.
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A Lua minguante em Escorpião ajuda 
a pôr um fi m as situações pendentes 
e aquilo que já não dá mais. Mas é 
preciso acreditar em suas aspirações 
que ainda podem se realizar neste 
fi nal de mês. Cultive o alto-astral e 
intensifi que as atividades físicas. 
91/891 – Amarelo.

A Lua minguante ajuda a por um fi m 
nos assuntos e colocar as responsabi-
lidades em dia. Neste momento deve 
controlar a avaliação, a palavra e a 
crítica, ter muito tato. Faço algo novo 
guiado pela intuição e sensibilidade. 
Na vida a dois, o desejo é de novidade.  
42/742 – Azul.

Mercúrio passa para o signo de 
Capricórnio e a comunicação fi ca 
mais realista e até econômica. Após 
muito discurso é hora de buscar mais 
objetividade. O dia dá uma inspi-
ração para a genialidade e a busca 
pela liberdade e pela independência. 
54/154 – Azul.

Perto da uma da tarde a Lua fi ca 
fora de curso e o resto da tarde será 
um bom momento para refl exão e 
mudanças de ponto de vista sobre 
qualquer situação.  As atitudes egoís-
tas e individualistas estão reforçadas 
e prejudicam suas relações sociais e 
amorosas. 96/496 – Branco.

As emoções podem vir à tona, sendo 
importante agir. O Sol em bom aspec-
to com a Lua dá maior vitalidade. A 
boa comunicação facilita os contatos. 
Controle as emoções e use de tato 
nas palavras que geram situações 
tensas no trabalho. 56/256 – Amarelo.

Muita habilidade e sensibilidade ao 
tratar as pessoas ajudarão a fazer e 
a manter bons relacionamentos. O 
momento é de difi culdades que po-
derão ser superadas usando de tato 
e diplomacia, seguindo seu coração 
e a intuição ao tomar atitudes e não 
irá errar. 12/312 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Plutão 
e em conjunção com Marte ajuda 
nas decisões dando mais coragem, 
mas sem dramas.  O Sol dia 20 vai 
para a casa quatro, a casa da família, 
o aproxima de suas raízes e leva a 
contato mais próximo com as coisas 
do passado. 98/598 – Cinza.

No início da manhã a Lua faz 
conjunção com Júpiter, o que nos 
deixa mais confi antes e expande 
as emoções. Situações difíceis 
serão resolvidas usando de tato e 
calma. Ao fi nal da tarde, vamos nos 
sentir revigorado e animados. Noite 
propícia a bons relacionamentos. 
97/597 – Azul.

Todos fi cam mais espontâneos e irão 
querer mais movimento, o que vai 
fazer que no fi nal de semana seja 
ótimo para passeios, caminhadas 
ou outras atividades. Um novo ciclo 
de vida começará com o Sol na 
casa dois, dia 20, melhorando seus 
ganhos e dando maior motivação. 
36/336 – Verde.

Desde as primeiras horas da manhã 
cultive o alto-astral e intensifi que 
as atividades físicas. A sua boa dis-
posição ajuda a contatos intensos e 
amizades que fi carão mais próximas. 
Pode realizar viagens e fazer mu-
danças importantes na vida depois 
do aniversário, desde prepare tudo. 
55/355 – Cinza.

Evite tomar atitude baseada na sua 
própria individualidade, pois isso 
será responsável por problemas 
no amor. Dedique-se a execução 
do seu trabalho inteiramente, sem 
restrições. Use a intuição para não 
errar na fase mais delicada do ano 
que vai começar este mês. 23/523 
– Branco.

Certas dúvidas provocam difi culda-
des e podem trazer perturbações. 
Antes de negociar, veja se não vai 
comprometer as suas condições 
fi nanceiras e provocar perdas. Pro-
cure aceitar conselho ou sugestões 
sem questionar os pontos de vista 
diferentes. 25/625 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 11 de Janeiro de 2018. Dia de São Teodósio, São Sálvio, 
Santa Honorata e Dia do Anjo Lelahel, cuja virtude é o idealismo. Dia 

do Enfermo. Hoje aniversaria o ator  e diretor de cinema Alfonso Arau 
que completa 86 anos, o poeta Carlos Nejar que nasceu em 1939 e a 
atriz Patrícia Pillar que completa 54 anos.

O nativo do dia
O Capricorniano deste dia e grau é tenaz e insistente em seus propó-
sitos, podendo obter o êxito pelo esforço e pela correta utilização de 
seus talentos. Dinâmico e empreendedor com capacidade comunicativa 
e pensamento independente. Gosta de viagens e aventuras, pois tem 
necessidade de estar sempre em ação. Apesar da aparência ousada sofre 
de confusão interior, pois oscila entre a fé e a dúvida tornando-se inde-
ciso. A grande possibilidade de tornar-se uma pessoa admirada poderá 
ser transformada em uma liderança positiva e respeitosa. Possui muita 
energia e vitalidade. Deve evitar a ansiedade e falta de praticidade.

Dicionário dos sonhos
INUNDAÇÃO- Ver uma grande, abandono no amor. 
Ser vítima dela, doença grave. Afogar- se nela, traição. 
Salvar- se, tem amigo leal. Outras pessoas nela, terá 
difi culdades no amor. Perder bens, felicidade no jogo. 
Ver números da sorte: 16, 24, 32, 44 e 79.

Simpatias que funcionam
Para melhorar no seu emprego ou conseguir um 

emprego novo: Comece por pegar em uma folha 
virgem de papel verde. Trate de escrever sete vezes: 
“meu anjo da guarda me venha ajudar, para um novo 
emprego arrumar ou o meu emprego conservar ou meu 
salário aumentar”. Com o papel deverá embrulhar sete 
dentes de alho e guardar tudo muito bem escondido em 
uma gaveta no seu local de trabalho ou no lugar onde 
guarda os seus documentos relacionados com a sua 
vida profi ssional. Se você procurar um novo emprego, 
pode esconder tudo num local bem próximo da empresa 
onde quer trabalhar, para que ninguém encontre essa 
simpatia de emprego.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Torneio
do espor-
te de Ber-
nardinho 

Braço, 
em inglês

Dono do
cavalo Pé
de Pano

(TV)

Número
inteiro

indeter-
minado

Anísio
Teixeira,
educador

baiano

Terra, 
em inglês

Reação
típica da
pessoa 

"estourada"

"(?) pêsa-
mes!", pa-
lavras de
consolo

Desprovi- 
do de sen-

so ético

A "casa"
do filósofo
Diógenes

(Ant.)

(?) Gay 
paulistana:
a maior

do mundo

Cerca
viva que

limita
jardins

Classe
(?): verbo 
ou adjetivo

(?) social:
Facebook
ou Twitter
(Inform.)

Grito 
de dor

comum na
topada

Divisão didática da 
Literatura brasileira
Símbolo grego da
beleza masculina

Unidade de Pronto
Atendimento (sigla)

Obra como
"A Viúva
Alegre"

Tipo de empresa que contribui para a
redução da informalidade nos

pequenos
negócios

Situação
benéfica

aos traba-
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com a
crise eco-

nômica
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(p. ext.)
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com o
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funkeiro
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A chegada
ao topo,
para o

alpinista

As cédulas
brasileiras

A quem 
pertencem
os filhos,
segundo a
tradição 

muçulmana

(?) Abrão,
jornalista
Marcelo
(?), ator

Satélite
(abrev.)
Pequena
fazenda

Cami-
nhava

Brado em
touradas

Chapéu
militar

Arvoredo
frutífero

Armação
de óculos
Cada som
da salva

Obra, em
latim

Ar, em
inglês

Infecção
produzida
por larvas 
de moscas

Avenida
(abrev.)

Tipo de sa-
que (tênis)

3/ace — air — arm. 4/land — opus. 5/berne — catra. 7/opereta.

ágina 8

Carol Hubner retorna em “A Banheira”.

A atriz será Fernanda na montagem de Gugu Keller.

A nova temporada da peça 
“A Banheira” conta a estória 
que se desenrola quando o pai 
de família leva para sua casa 
uma amante completamente 
diferente dos padrões, um 
pouco inusitada, porém um 
ladrão aparece no apartamento 
prendendo os dois no banheiro. 
Durante o imbróglio instituído 
ainda descobrem que a amante 
é parente da mulher traída. 
A montagem é uma comédia, 
escrita pelo dramaturgo Gugu 
Keller e se destaca por seu 
humor ágil, dinâmico e leve, 
além de cativar a todos e cola-
borar signifi cativamente para 
a inserção do universo teatral 
na sociedade brasileira. A lin-
guagem é coloquial e faz com 
que o público se identifi que 

Cena do espetáculo infantil “As Três Marias”.

O espetáculo “As Três 
Marias”, do Coletivo 
Estopô Balaio e Núcleo 
Chicote de Língua 
guarda e revela o 
sonho das crianças de 
bairros erguidos às 
margens de rios

A peça foi construída a 
partir da pesquisa e da 
experiência do Coletivo 

com as crianças dos bairros 
do Jardim Romano, em São 
Paulo, e Jardim Fiorelo, em 
Itaquaquecetuba, com as quais 
o grupo desenvolve diversas 
atividades. Tudo é contado por 
meio do olhar de três crian-
ças, Maria Melancolia, Maria 
Alegria e Maria Faminta, que 
traz de forma sensível ques-
tões sociais como: moradia, 
acessibilidade à bens cultu-
rais, distribuição de renda, 
alimentação e o modo de vida 
nas periferias. As crianças 
localizadas no cinturão peri-
férico dessas regiões crescem 

Repente
O “Cantoria de Norte a Sul”, 

espetáculo de Cantoria de Viola 
Nordestina, o Repente, com a 
dupla de cantadores Chico de 
Assis e João Santana abordará, 
de modo espontâneo e des-
contraído, temas variados e de 
interesse comuns, históricos e 
atuais, interagindo com a pla-
teia e atendendo a solicitações 
de temas e estilos ao som das 
violas nordestinas, declamará 
poemas rimados, matutos e de 
cunho socioambiental e, como 
de costume no Repente, se con-
frontará num desafi o de versos. 
Dentre os estilos do Repente, 
serão apresentados: Sextilhas; 
Quadrão Perguntado; Martelo 
Agalopado; Voa Sabiá; Galope à 
Beira-mar; e Coqueiro da Bahia.

 
Serviço: Teatro do Instituto Brincante, R. 

Purpurina, 412, Vila Madalena, tel. 3816-0575. 
Hoje  (11) e sexta (12) às 21h. Entrada franca.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Cena da peça “Agora e na Hora”.

André Gonçalves, Amandha Lee e Rodolfo Mesquita dão vida 
a 13 personagens na peça Agora e na Hora que usa humor para 
questionar a natureza humana. Com status de celebridade em 
sua paróquia, o jovem padre Emanuel de apenas 30 anos, é 
diagnosticado com câncer em estado avançado após sofrer 
um desmaio durante a missa. Com pouco tempo de vida e 
inconformado com a inesperada notícia, abandona a batina 
e parte em busca de respostas em outros credos. Pregações 
evangélicas, Santo Daime, sessões espíritas e consultas a uma 
mãe de santo norteiam a sua busca, ao longo da qual descobre 
as drogas e o sexo, além das discussões fi losófi cas que faz com 
um amigo de infância que se tornou trafi cante.

Serviço: Teatro Folha (Dentro do Shopping Pátio Higienópolis), Av. Higienópolis, 618, 
tel. 3823-2323. Sextas às 21h30, sábados às 20h e 22h  aos domingos às 20h. Ingressos: 
R$ 40 e R$ 50. Até 25/02.

“As Três Marias”

Jo
ão

 J
ún

io
r

com a água que se lança sobre 
as casas e ruas, regularmente, 
no período das chuvas. A perda 
de móveis, doenças e até mortes 
caracterizam a realidade infantil 
desses bairros. Assim, nasce 
As Três Marias, espetáculo que 
relata a vida de três meninas 
que vivem numa vila alagada ao 

redor da cidade e que todos os 
dias acordam cedo para tentar 
se despedir da mãe, que vai 
trabalhar de trem. Essa des-
pedida diária nunca é possível, 
pois a mãe sai de casa antes do 
nascer do sol. O que resta às 
crianças é o dia a dia na vila e 
o contato com a avó que mora 

no rio. A avó enquanto metáfora 
da água é quem traz a poesia. A 
água é quem alimenta o sonho 
e o desejo de saber o que existe 
para além do horizonte.

 
Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. 

Sábados e domingos às 12h. Feriado, 25 de 
janeiro, quinta às 12h. Ingressos: R$ 17 e R$ 
8,50 (meia). Até 04/02.

“Agora e na Hora”

Le
o 
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Controle
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 
que você saiba...Que a simples apreensão com a chegada de algo ruim 
colocou muitos em uma situação de perigo extremo.
Não há um meio mais rápido de atrair um infortúnio do que acreditar 
que ele está chegando. O pensamento é uma força poderosa, e é uma 
ferramenta criativa para a qual muitas pessoas dão pouca energia -- ou 
abandonam diante de qualquer ameaça à segurança ou estabilidade.
Com o que você está preocupado hoje? Por quê? Em vez de fi car 
preocupado com isso, não seria melhor usar seu tempo mental para 
visualizar um resultado positivo? Utilize sua mente dessa maneira hoje 
e você terá usado uma das mais extraordinárias ferramentas que Deus 
colocou em suas mãos para a criação dos seus amanhãs.
Amor, Seu Amigo

Neale Donald Walsch

“A Banheira”

favorecendo ao espetáculo e 
quebrando o preconceito da 
simplicidade da fala. “A Ba-
nheira” leva também a refl exão 
sobre os valores da vida atual. 
Com Du Kammargo, Silvio To-

ledo, Carol Hubner, Reginaldo 
Faidi e Carolina Stofella.

Serviço: Teatro Ruth, R. dos Ingleses, 
209, Bela Vista, tel. 3239-2358. Sextas e 
sábados às 21h30. Ingressos: a partir de R$ 
70 e R$ 35 (meia).  
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O ano de 2017 foi 

marcado por uma 

mudança substancial da 

legislação trabalhista e 

não se pode ignorar que 

seus efeitos se farão para 

o futuro das relações de 

trabalho

As alterações legislativas, 
em geral, não produzem 
efeitos imediatos. No 

caso da Reforma Trabalhista, 
foi inaugurado um processo 
de transformação cuja imple-
mentação depende de todos, 
empregadores, empregados, 
sindicatos, juristas e magis-
trados. Há evidência de que 
a proposta da Reforma é de 
saída do modelo tradicional 
de proteção do Estado para 
privilegiar a relação contratual 
e a boa-fé. 

A partir da Reforma Traba-
lhista e com a possibilidade de 
contratação de pessoa jurídica 
ou de trabalhador autônomo 
para o exercício de atividade 
fi m do tomador, a evidência 
de fraude não poderá mais ser 
analisada pelo viés do tomador, 
detentor de capital, aspecto 
que a legislação trabalhista 
deixou intacto porque é do 
modelo capitalista de relação 
de trabalho que a assumpção 
do risco da atividade econômi-
ca pressupõe a submissão do 
prestador de serviços. 

Conforme afi rma Alain Su-
piot (“Et si l’onrefondaitle-
droitdutravail”. Le Monde 
Diplomatique, nº 763, 64e. 
année. Octobre 2017) a revo-
lução produzida pelos meios 
informatizados deslocou o 
centro de gravidade do poder 
econômico, situado menos 
na propriedade material dos 
meios de produção que na 
propriedade intelectual dos 
sistemas de informação. O 
exercício do poder econômico 
está concentrado nos objetivos 
a serem atingidos e não estri-
tamente nas ordens de sua 
execução.

Todavia, a Reforma impõe 
que a comprovação de vínculo 
de emprego não se faça mais 
pela presunção de que a capa-
cidade econômica do tomador 
pressuponha a incapacidade 
intelectual e mental do pres-
tador de serviços.

Neste sentido, a 4ª Câmara 
do TRT da 15ª Região, negou 
o vínculo de emprego sob o 
fundamento de que a relação 
contratual foi permeada pela 
autonomia da vontade e que 
o fato de as partes terem 
celebrado cinco contratos de 
prestação de serviço autônomo 
não afastou a prevalência de 
que a boa-fé, como princípio 
de direito não pode ser des-
prezado (Processo 0162800-
63.2009.5.15.0083).

No caso, tratou-se de traba-

lhadora que postulou a des-
caracterização de vínculo de 
emprego muito embora tenha 
reconhecido em juízo que man-
tinha inscrição como autônoma 
na prefeitura e na Previdência 
Social e que, portanto, era pes-
soa conhecedora de seus atos e 
compromissos e que, segundo 
o Desembargador Dagoberto 
Nishina Azevedo a condição 
cultural a autora revelou que 
se trata de “pessoa inserida na 
minoria da população de nível 
intelectual privilegiado e, ao 
contratar, obviamente tinha 
plena ciência do tipo de vínculo 
a que estava se submetendo”.

Este é um exemplo clássico 
de litígio trabalhista que sem-
pre fora acolhido no modelo 
protecionista da CLT em que 
a presunção de vínculo de 
emprego se impunha, ainda 
contra elementos jurídicos 
fundamentais para a validade 
e efi cácia do ato. As decisões 
ignoravam a condição intelec-
tual do trabalhador e a boa-fé 
na celebração do contrato, 
gerando grave insegurança 
jurídica, especialmente para 
o tomador se serviços.

Não se está aqui a dizer que o 
vínculo trabalhista de emprego 
é exclusividade de trabalha-
dores de trabalho manual ou 
que se deva fazer a diferença 
com o trabalho intelectual, 
condição esta que é vedada 
pela Constituição Federal. O 
que o acórdão revela é que o 
contrato de emprego deve ser 
defi nido no momento de sua 
celebração e que a pretensão 
de sua descaracterização deve 
levar em conta a fraude e a 
má-fé da parte contratante e 
a incapacidade de oposição 
do contratado, caso contrário 
o ato jurídico se consuma e se 
torna efetivo.

Dirão alguns que a presença 
da subordinação e da pessoali-
dade seria motivo sufi ciente a 
comprovar a fraude e mandar 
aplicar a legislação trabalhista. 
Entretanto, as relações traba-
lhistas evoluíram para outros 
modelos em que a pessoalida-
de não implica subordinação, 
caso, por exemplo, do exercício 
de atividade intelectual (Lei nº 
11.196/05), do cooperado, do 
corretor de seguros. 

E, acrescente-se que na 
Lei nº 13.467/17, o trabalho 
intermitente é a prova mais 
absoluta de que a pessoalida-
de e vínculo de emprego não 
geram necessariamente a su-
bordinação pois o trabalhador 
pode recusar a convocação do 
empregador. O tempo de 2018 
é de revisão de pensamentos 
e de adequação aos novos 
modelos de produção de tra-
balho sem, contudo, gerar um 
empobrecimento intelectual 
nas relações trabalhistas.

(*) - É advogado, professor
de Direito Trabalhista da FGV,

PUC-SP e FACAMP.

2018: a reconstrução 
do direito do trabalho

Paulo Sergio João (*)
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Os varejistas estão ino-
vando rapidamente 
para oferecer novas 

soluções, tecnologias e, con-
sequentemente, experiências. 
Com os pagamentos, a etapa 
fi nal do ciclo de compras no 
e-commerce, a demanda por 
novidades se intensifi ca e estas 
questões tornam-se decisivas 
para fi delizar clientes. Nada de 
checkouts lentos, plataformas 
de pagamento cheias de cliques 
ou cadastros extensos para 
efetuar a compra - estes são 
apenas alguns dos atritos que 
podem ser um entrave para 
toda a jornada de compra.

Algumas tecnologias de pa-
gamento prometem derrubar 
as barreiras da experiência do 
consumidor em 2018, e podem 
ser conferidas abaixo:
 • Pagamento recorrente em 

débito sem autenticação 
- No Brasil, até poucos 
meses atrás, não exigir 
autenticação para pagar 
era algo exclusivo para os 
assinantes com cartões de 
crédito. Para os cartões de 
débito, por outro lado, era 
mandatório que as transa-
ções online passassem por 
uma camada adicional de 
autenticação, direcionan-
do o consumidor para a 
página do banco emissor, 
onde ele precisava digitar 
sua senha e autorizar o 
pagamento. E isso é um 
impeditivo para empresas 
que querem oferecer uma 
experiência de cobrança de 
mensalidades recorrentes 
“invisível” ao cliente, no 
débito. Portanto, muitas 
não estavam oferecendo a 

modalidade de débito como 
forma de pagamento. 

Mas isso afetava muita gente? 
Dados da ABECS apontam que 
de janeiro a setembro de 2017, 
os brasileiros realizaram 5,4 bi 
de transações por cartões de 
débito, contra 4,4 bi em cartões 
de crédito. O uso do cartão de 
débito teve um crescimento de 

As 5 tecnologias de pagamento
que vão transformar a experiência 

digital do consumidor
O ecommerce brasileiro cresce rapidamente e não está mostrando sinais de desaceleração. Dados do Ebit estimam 
movimentação no comércio eletrônico de R$ 48,8 bilhões em 2017, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. 
Conforme a compra de produtos e serviços online se torna mais popular, os consumidores também fi cam mais exigentes

cerca de 10% quando compara-
do ao mesmo período de 2016 
- já para o cartão de crédito, o 
crescimento foi de 4%. 

Por isso, a Adyen desenvol-
veu para seus clientes brasilei-
ros, entre eles o Uber e a Netfl ix, 
a opção inédita de cadastrar 
pagamentos com cartão de 
débito sem a necessidade de 
autenticação. Isso foi possível 
graças à plataforma tecnológica 
da empresa, que baseia suas 
estratégiasde combate à frau-
des no tratamento inteligente 
de um alto volume de dados.
 • Pagamento via aplicativo 

- Muitas empresas ainda 
utilizam o navegador como 
seus canais mobile de ven-
das. Em um cenário onde 
52% das compras online são 
feitas por dispositivos mó-
veis, como apontam dados 
globais da Adyen de outubro 
de 2017, muitos varejistas 
online estão olhando esta 
oportunidade para alavan-
car suas lojas in-app.

Realizar o pagamento em 
uma plataforma acessível e 

intuitiva, sem precisar se des-
viar da experiência de compra 
ou sair do aplicativo para 
pagar, é o principal atrativo 
desse tipo de compras para 
os consumidores, algo que a 
99 e o iFood, também clientes 
da Adyen, oferecem aos seus 
usuários. Quem disponibilizar 
a facilidade do cliente adquirir 

produtos e serviços via app, 
certamente sairá na frente dos 
concorrentes na corrida para 
fi delizar mais consumidores. 
 • Atualização automática 

dos dados de cartões - Até 
pouco tempo atrás, refazer 
cadastros em sites, apps e 
plataformas de e-commer-
ce era uma barreira obriga-
tória para quem precisava 
emitir um novo cartão por 
qualquer motivo - de perda 
a roubo. A nova tecnologia 
de atualização automática 
de dados simplifi ca esse 
processo, derruba essa 
barreira e agiliza a vida do 
consumidor.

Lançada pela Adyen com 
o nome de Account Updater, 
essa tecnologia inédita elimina 
a necessidade de recadastra-
mento dos dados de pagamento 
por parte do cliente. Agora, 
esse processo pode ser feito 
diretamente pelos e-commer-
ces clientes da Adyen, que  
manterão as informações dos 
dados de cartão nas bandeiras 
Visa e Mastercard, sempre 
atualizadas. Isso evita o churn 
involuntário, interrupções ou 
atrasos na entrega de produtos 
e serviços para os consumi-
dores, que muitas vezes têm 
suas assinaturas canceladas ou 
suspensas por falta de dados 
atualizados. 
 • Carteiras digitais - Cartões 

de crédito, débito e boleto 
já não são as únicas formas 
de pagar por compras onli-
ne no Brasil. Empresas de 
pagamento e as gigantes de 
tecnologia estão trazendo 
suas carteiras digitais ao 
país. Um exemplo é o Pa-
gar com Google, lançado 
globalmente pelo Google 
em novembro deste ano, 
em parceria com a Adyen, 
que foi a primeira empresa 
a processar os pagamentos 
via o novo serviço.

O Pagar Com Google permite 

que consumidores realizem 
compras com um único toque 
em dispositivos móveis que 
operem com Android ou em 
navegadores Chrome, sem a 
necessidade de inserir repe-
tidamente as informações de 
pagamento ou endereço de 
entrega, que agora podem fi car 
armazenados em um perfi l di-
gital do usuário no sistema do 
Google. Já estão integrados ao 
Pagar Com Google, por meio da 
plataforma da Adyen, empresas 
como iFood, Hotel Urbano e 
Peixe Urbano.
 • Inteligência de dados - 

Dados da Serasa Experian 
apontam que 79% das em-
presas brasileiras utilizam 
dados de Big Data para 
melhorar o atendimento 
e proporcionar melhores 
experiências para os con-
sumidores. No entanto, 
boa parte das empresas 
ainda não percebeu que os 
hábitos de pagamento são 
uma fonte valiosa de dados 
para aumentar conversão, 
melhorar experiência de 
compra e alavancar negó-
cios.

O processo de pagamento 
permite captar e analisar múl-
tiplas informações, entre envio 
para aprovação e retorno. Servi-
ços como o RevenueAccelerate 
da Adyen permitem identifi car, 
por exemplo, a causa raiz por 
trás das transações negadas. 

Em média, 15% das transa-
ções online globais são decli-
nadas. Deste total, 5% ainda 
podem ser convertidas em 
pagamentos autorizados, pois 
apenas dois terços delas acon-
tecem por razões como fraude 
ou cartões inválidos. 

Inteligência em tratamento 
de dados é a chave para gerar 
mais conversões e, consequen-
temente, para que os consumi-
dores tenham uma experiência 
melhor com suas transações 
aprovadas (Adyen). 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: ARUANÃ ALVES AMÁ, solteiro, analista, natural de São Bernardo do 
Campo - SP, nascido em 19/06/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Irani Amá e de Maria Irene Alves. A pretendente: ALINE CRISTINA CARDOSO, solteira, 
nutricionista, natural de São Paulo - SP, nascida em 05/07/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio Cardoso e de Fátima Cristina Cardoso.

O pretendente: BRUNO ROBERTO MANOEL LOPEZ, solteiro, advogado, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 22/12/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de José Roberto Lopez e de Rita de Cássia Manoel Lopez. A pretendente: MARIANA 
CARVALHO GALERA, solteira, engenheira, natural de São Paulo - SP, nascida em 
04/05/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Emilio Carlos Mendia 
Galera e de Suelda Maria de Almeida Carvalho.

O pretendente: FLAVIO SERIGNOLLI, solteiro, bancário, natural de São Paulo - SP, nascido 
em 27/07/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lupercio Serignolli 
e de Ivanete Suali Piedade Serignolli. A pretendente: DEBORA NAOMI DE SOUZA, sol-
teira, médica, natural de São Paulo - SP, nascida em 14/02/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Conrado Grava de Souza e de Hatsune Yamada de Souza.

O pretendente: ANDREI VENTURINI MARTINS, solteiro, professor, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 16/04/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Dorival Rodrigues Martins e de Maria Geni Venturini Martins. A pretendente: FER-
NANDA MARTINS JOSEPH, solteira, advogada, natural de São Paulo - SP, nascida em 
23/05/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Joseph Junior 
e de Ana Maria Martins Carreira Joseph.

O pretendente: THIAGO PEDROSA GONÇALVES, solteiro, vendedor, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 24/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria 
Hilda Gonçalves. A pretendente: PATRICIA KYOKO MARQUES MATSUKAWA, divorciada, 
assistente comercial, natural de São Paulo - SP, nascida em 27/09/1984, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Kenji Matsukawa e de Izabel Marques Matsukawa.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO DA SILVA CAETANO, solteiro, servente de pedreiro, 
natural de Ibimirim - PE, nascido em 30/11/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Nerço Caetano da Silva e de Maria Ozita da Silva Caetano. A pretendente: 
RONALSA ANTONIA BEZERRA DA SILVA, solteira, do lar, natural de Tupanatinga - 
PE, nascida em 17/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José 
Manoel da Silva e de Benta Antonia Bezerra.

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

Empresas & Negócios

Pesquisa realizada pelo insti-
tuto IBOPE Repucom a pedido 
da Motion Picture Association 
– América Latina (MPA-AL) 
mostra que os dez sites de pi-
rataria de fi lmes mais acessados 
por brasileiros arrecadaram 
pelo menos R$ 17 milhões com 
publicidade entre agosto de 2015 
e agosto de 2016. A pesquisa 
leva em conta apenas os anún-
cios feitos em sites de pirataria 
audiovisual por meio de redes de 
publicidade online. Na prática 
atual, agências de publicidade 
contratam redesde propaganda 
online para introduzir anúncios 
de seus clientes em websites 
e aplicativos, que incluem no 
portfólio os sites ilegais.

Os sites piratas são interes-
santes para estes intermediários 
de publicidade pelo altíssimo 
volume de acessos e, consequen-
temente, pelos muitos cliques 
que geram para o anunciante. Os 
dez maiores sites ilegais do Brasil 
receberam 135,3 milhões visitas 
mensais em 2016, segundo o 
IBOPE Repucom. “É necessário 
que o mercado de publicidade 
online seja saneado e deixe de fi -
nanciar a atividade ilícita no país. 
Isso deve ser feito por meio da 
adoção de critérios não econôm-
icos de escolha dos espaços para 
veiculação de anúncios. A busca 
indiscriminada por mais cliques 

Sites de vídeos piratas 
têm receita publicitária
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O pretendente: THIAGO DIAS RUFINO, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 22/12/1988, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Rufi no e de Aparecida 
Sueli Dias Rufi no. A pretendente: BEATRIZ CARVALHO DOS SANTOS, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-
nascimento: 25/07/1989, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Wilson Bispo dos Santos e de Catarina de Carvalho.

O pretendente: THIAGO CASTELHANO CONRADO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1989, residente e 
domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Rui Conrado e de Claudia Castelhano 
Conrado. A pretendente: ELAINE SANTANA DO AMPARO ARAUJO, profi ssão: 
arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/10/1988, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Amaro José 
de Araujo e de Maria Santana do Amparo.

O pretendente: RONNIE LAYON DE SOLDI, profi ssão: analista contábil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 24/11/1987, residente 
e domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Walker de Soldi e de Hélida Silvana Passador 
de Soldi. A pretendente: BIANCA RAVINIS LOMBARDI, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1996, residente e domiciliada 
na Vila Lucia, São Paulo, SP, fi lha de Bethel Lombardi e de Eliana Ravinis Lombardi.

O pretendente: VÍCTOR SOARES PEREGO, profi ssão: consultor de segurança da 
info, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
11/11/1989, residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, fi lho de José Carlos 
Perego e de Rita Neide Soares Perego. A pretendente: DIANA ROMÁN MERCADO, 
profi ssão: consultora de técnologia da in, estado civil: solteira, naturalidade: em Campinas, 
SP, data-nascimento: 17/09/1992, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de Carlos Armando Román Perez e de Carmen Alicia Mercado de Román.

O pretendente: LUIZ FERNANDO NOVAES CARNEIRO DA SILVA, profi ssão: 
tecnólogo, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/12/1987, residente e domiciliado no Parque Independencia, São Paulo, SP, fi lho 
de Nielson Carneiro da Silva e de Isabel Novaes da Silva. A pretendente: KAREN 
DOMINGUES TEIXEIRA, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Santo André, SP, data-nascimento: 29/11/1990, residente e domiciliada em Santo 
André, SP, fi lha de Francisco Damião Teixeira e de Edna Aparecida Domingues Teixeira.

O pretendente: RENÊ ROSSI DE FIGUEIREDO, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1966, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Renato Melo de 
Figueiredo e de Neide Rossi Figueiredo. A pretendente: KEILA FALAVINHA, profi ssão: 
fi sioterapeuta, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 08/08/1974, residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, fi lha de 
Jair Falavinha e de Ivone Marli Ferrarezi Falavinha.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

acaba expondo anunciantes à 
associação de sua marca a ativ-
idades ilegais, como a pirataria”, 
diz Ygor Valério, vice-presidente 
Jurídico e de Proteção de Con-
teúdos da MPA-AL.

Em outubro de 2015, o dep-
utado federal Sandro Alex, 
subrelator da CPI dos Crimes 
Cibernéticos da Câmara, rev-
elou caso em que anúncio do 
governo brasileiro aparecia 
inadvertidamente em sites de 
pirataria de conteúdo. Depois 
da revelação do parlamentar, a 
Presidência alterou as normas 
de uso de redes de propaganda 
online. O IBOPE Repucom levou 
em conta o cost per thounsand 
(CPT) de cada banner das pági-
nas piratas. O CPT é a métrica 
utilizada para avaliar o retorno 
para o site daquele banner que 
expõe. É com base nos cliques 
de um anúncio que uma página 
é remunerada pelos anunciantes. 
Baixe infográfi co que explica 
como funcionam as redes de 
anúncios em sites pirata: (http://
we.tl/RzfLYPVnra) - (MPA-AL).

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
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        Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: IVAM IBARRA RODRIGUES, profi ssão: policial civil, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1974, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Luiz Mauricio Rodrigues e de Guilhermina Ibarra Rodrigues. 
A pretendente: CATIANE PEREIRA POSIDONIO, profi ssão: professora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 30/03/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Posidonio de Oliveira Irmão e 
de Laurinda Fagundes Pereira.

O pretendente: KAIQUE DE ARAUJO MINEIRO, profi ssão: assistente de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 26/04/1994, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Ivandi dos Santos Mineiro e de Doris 
Deie de Araujo Mineiro. A pretendente: ANDRESSA ALVES GOMES, profi ssão: au-
xiliar de frente de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 04/02/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Henrique Gomes e de Edinês Alves Gomes.

O pretendente: MUHAMMAD ATIF, profi ssão: administrativo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Karachi Central, Paquistão, data-nascimento: 21/08/1987, residente e 
domiciliado em City Karachi Central - Paquistão, fi lho de Talib Hussain e de Rehana. 
A pretendente: ADRIANA LOPES CORRÊA, profi ssão: técnica hemoterapia, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1976, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto de Andrade Corrêa e de 
Maria Severina Lopes.

O pretendente: ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 09/05/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Rogerio de Oliveira 
Silva e de Ana Lucia dos Santos Silva. A pretendente: HOZANA STEPHANY LOPES 
LOURENÇO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Natal, RN, data-nas-
cimento: 26/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ho-
zano Lourenço e de Geralda Lopes.

O pretendente: WELITON SOARES CRISPIM JÚNIOR, profi ssão: analista de TI, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 29/04/1993, residente e 
domiciliado em Salvador, BA, fi lho de Weliton Soares Crispim e de Eylane Soares Sena 
Crispim. A pretendente: RAISSA ALVES BARBOSA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1995, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dalven Costa Barbosa e de Leila Alves Ferreira.

O pretendente: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: ajudante de co-
zinha, estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 12/04/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Gonçalves da 
Silva e de Roseli Vitoria Gonçalves da Silva. A pretendente: TATIANA DA SILVA, pro-
fi ssão: supervisora de salão, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 13/09/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jorge Henrique da Silva e de Cleonice da Silva.

O pretendente: RAFAEL BARBOSA NIMETH, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Nimeth e de Zilda Barbosa Nimeth. 
A pretendente: VALDENICE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: Gerente de loja, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 23/01/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José da Silva e de Vilma 
Pereira da Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: soldador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 28/06/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato de Souza 
e de Umbelina dos Santos. A pretendente: ANA CELIA PEDROSO COSTA, profi s-
são: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Rosário, MA, data-nascimento: 
25/02/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Avelino Costa 
e de Maria dos Remédios Pedroso.

O pretendente: ULISSES RODRIGUES BONFAR, profi ssão: publicitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Fernandes Bonfar e de Ivone de 
Almeida Rodrigues Bonfar. A pretendente: CAMILA CHAVES DOS SANTOS, profi s-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geremias 
Pereira dos Santos e de Suelidia Chaves Pereira dos Santos.

O pretendente: PEDRO SOARES DE SOUZA NETO, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Água Doce, MA, data-nascimento: 15/02/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Soares de Souza Filho e de Francis-
ca Maria dos Santos Souza. A pretendente: MARIANA DA SILVA ALVES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Tutóia, MA, data-nascimento: 18/09/1997, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Pereira Alves e de 
Daurilene Saminez da Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Belmonte, BA, data-nascimento: 10/10/1972, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cacionilio Marcolino dos San-
tos e de Maria Santos de Souza. A pretendente: ADILMA CARMO ASSIS, profi ssão: 
agente comunitária de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/03/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adão da Costa Assis e de Dulce Josefa de Carmo.

O pretendente: ROBERTO LUIZ FERREIRA FILHO, profi ssão: atendente, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Luiz Ferreira e de Luzia Maria da 
Rocha Ferreira. A pretendente: ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir Moreira de Sousa 
e de Maria Cristina Feitosa da Silva.

O pretendente: GILSON DE SOUZA PRIMO, profi ssão: zelador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 22/02/1971, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Joaquim Domingues Primo e de Angela de Souza 
Primo. A pretendente: VIVIANA RAMALHO DE ALCANTARA, profi ssão: babá, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Francisco Badaró, MG, data-nascimento: 06/01/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geovanni de Alcantara e 
de Auristelina Ramalho de Oliveira.

O pretendente: EDUARDO MANOEL DOS SANTOS, profi ssão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Paudalho, PE, data-nascimento: 26/10/1976, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Manoel dos Santos e de Maria 
José da Silva. A pretendente: RONAIR ROCHA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 14/01/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton dos Santos e de Maria de 
Lourdes Rocha dos Santos.

O pretendente: CRISMAN FERNANDES DE MOURA, profi ssão: chapeiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Fernandes de Moura e de Ma-
ria Mercia de Oliveira de Moura. A pretendente: ALICE NOBRE ORQUIZA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jamil Donizeti Orquiza e 
de Rosa Nobre Machado Orquiza.

O pretendente: JEFFERSON GALINDO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Domingos da Silva e de Do-
ralice Galindo da Silva. A pretendente: PATRICIA DE SOUZA MARIANO, profi ssão: 
aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/08/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Mariano 
e de Regina Helena Ferreira de Souza.

O pretendente: ROGÉRIO MORALES GONÇALVES, profi ssão: ajudante de cozinha, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1979, re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Carlos Gonçalves e de Eva Mo-
rales Gonçalves. A pretendente: ANA PAULA MORAES COIMBRA, profi ssão: balco-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Francisco Coimba 
e de Rosilda Moraes da Silva.

O pretendente: WEMERSON DE CASTRO MACHADO, profi ssão: açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nascimento: 10/05/1971, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Lotério Machado 
e de Lourdes de Castro Machado. A pretendente: JOZINEIDE ALEXANDRINA DE 
SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ilheus, BA, data-nascimen-
to: 28/06/1958, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose de 
Souza Filho e de Idalia Miranda de Souza.

O pretendente: HUGO RODRIGUES CASSIANO, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 26/09/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rodrigues Lopes e de Adnalva Cassiano Ro-
drigues. A pretendente: CÉLIA MILENA DA SILVA, profi ssão: teleatendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1998, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Weliton Luis da Silva e de Rosa Maria da Silva.

O pretendente: MAURÍCIO PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pinheiro da Silva e de Beatriz Maria Silva. A 
pretendente: JOANA MARIA GOMES, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Paulistana, PI, data-nascimento: 18/06/1975, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Gomes e de Maria Martina Gomes.

O pretendente: DANIEL BARBOSA DA SILVA, profi ssão: ajudante de operador, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/05/1963, resi-
dente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Gino Barbosa da Silva e de Manoelina 
Bernardes da Silva. A pretendente: RITA DE CÁSSIA TOLEDO, profi ssão: camareira 
de TV, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1964, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dionisio de Toledo e de 
Maria Florencio de Toledo.

O pretendente: LUCIANO PIOLOGO NETO, profi ssão: empresário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Piologo e de Roseli Maria Souza da Silva 
Piologo. A pretendente: MARIANA LUIZA DISESSA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wanderley do Carmo Disessa e de 
Luzia Vieira Disessa.

O pretendente: ELVIS LUIZ DA SILVA SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 16/02/1986, residente e domicilia-
do em Diadema, SP, fi lho de Edelson Luiz Pinto de Souza e de Maria Anunciada da Silva 
Souza. A pretendente: ELIANE FRANCISCA PONTES BORGES, profi ssão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: Queimados, RJ, data-nascimento: 05/09/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira Borges Filho 
e de Joana Francisca Pontes.

O pretendente: BRUNO SANTOS FERREIRA, profi ssão: auxiliar de compras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ondamar Antonio Ferreira e de Gicel-
ma Batista Santos Ferreira. A pretendente: MAYARA CRISTINA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio da Silva e 
de Adriana Elvira Manca da Silva.

O pretendente: FELIPE MATEUS VOLPI RODRIGUES, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 15/05/1992, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Francisco Fabio Volpi Rodrigues e de 
Geslaine Maria Volpi Rodrigues. A pretendente: SUELLEN GALDINO AVELINO, profi s-
são: técnica de edifi cações, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, 
SP, data-nascimento: 31/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Paulo Avelino Alves e de Suelma Galdino Avelino.

O pretendente: JOSEMAR RODRIGUES DE LIMA, profi ssão: marcineiro, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz de Lima e de Lindinalva 
Rodrigues de Lima. A pretendente: CINTHIA FERREIRA DOS REIS, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Helena Ferreira 
dos Reis.

A pretendente: KLEIZIN PAMELA GUIMARÃES DA PAZ, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliomar Baia da Paz e de Mariluci 
Guimarães. A pretendente: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberval Guedes dos 
Santos e de Sueli Aparecida dos Santos.

O pretendente: ROBSON ROSA MOREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ruivaldo Gomes Moreira e de Carmeli-
ta Rosa da Mata. A pretendente: EVELIN SILVA SOUSA, profi ssão: auxiliar técnico 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/08/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Dijalma Silva Sousa e de 
Maria das Dores Andrade da Silva.

O pretendente: EMERSON MENDES ROSA, profi ssão: feirante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 09/10/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Mendes Rosa e de Maria das 
Graças Mendes. A pretendente: JENNIFER XAVIER DO NASCIMENTO, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 01/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vag-
ner Xavier do Nascimento e de Maria Granja de Souza Nascimento.

O pretendente: MATHEUS MOREIRA DE SOUZA, profi ssão: protético, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 07/06/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Henes Vieira de Souza e de Sônia de 
Jesus Moreira de Souza. A pretendente: AMANDA DE SOUZA OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aloisio Pereira de Oliveira 
e de Maria Marta Sant’Anna de Souza.

O pretendente: LEVI GIRÃO DE OLIVEIRA, profi ssão: professor, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto de Oliveira e de Maria de Fatima 
Girão de Oliveira. A pretendente: MÔNICA CRISTINA DA CRUZ, profi ssão: cabelerei-
ra, estado civil:, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 28/10/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Olavo da Cruz e de 
Ruth da Silva Cruz.

O pretendente: JOSÉ BAUER DA SILVA, profi ssão: esquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1993, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Simone da Silva. A pretendente: INGRYD 
CRISTINA DA SILVA PRETER LEDESMA, profi ssão: autônoma, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Preter Ledesma e de Fatima Regina da 
Silva Macedo.

O pretendente: MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro Silva Santos e de Maria de 
Lourdes Santos. A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nas-
cimento: 04/03/1970, residente e domiciliada em João Pessoa, PB, fi lha de Euclides 
Rodrigues da Costa e de Alzira do Nascimento Rodrigues.

O pretendente: DANIEL MEDEIROS CORDEIRO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 09/01/1960, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Glaucio Fernando de Moraes Cordeiro e de Maria 
de Jesus Medeiros Cordeiro. A pretendente: MARLENE PEDRO DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Maringá, PR, data-nascimento: 12/07/1958, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pedro da Silva e de 
Quitéria Olegária da Silva.

O pretendente: PAULO ROBERTO DA SILVA CAMPOS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1995, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luiz Roberto de Campos e de Paula Regina da 
Silva Campos. A pretendente: SILVIA GOMES DE LIMA OLIVEIRA, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Gomes de Oliveira 
e de Maria do Socorro de Lima Oliveira.

O pretendente: REGINALDO NEVES, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos Neves e de Elsa Beraldo Neves. A 
pretendente: JOSILEIDE FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São José da Tapera, AL, data-nascimento: 12/06/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Ferreira de Souza e de Judite 
Ferreira de Souza.

O pretendente: JOSÉ LUIZ DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1970, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião da Silva e de Romilda dos Santos Silva. A pre-
tendente: GRACE GISÉLE DE SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/04/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Caetano de Santana e de Olga Maria de Santana.

O pretendente: VINÍCIUS BISPO DA SILVA, profi ssão: assistente administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alicio Bispo da Silva e de Rita de Cas-
sia da Silva. A pretendente: TATIANE SEVERO DA SILVA, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aparecido Severo da 
Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: SIDMAR GREGÓRIO MARTINS, profi ssão: instalador dth, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 26/05/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Honorio Martins e de Ana 
Maria Gregório Martins. A pretendente: MARIANA SANTOS ROCHA, profi ssão: téc. 
de saúde bucal, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Darci Teixeira 
Rocha e de Maria Santos Rocha.

O pretendente: JEFFERSON FELLIPE ALMEIDA DE SANTANA, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidney Dantas de San-
tana e de Valdelice Santana de Almeida. A pretendente: THAYS RODRIGUES DOS 
SANTOS VALÉRIO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Marcos Aparecido Morais Valério e de Eliane Rodrigues dos 
Santos Valério.

O pretendente: EVERALDO VALENTIM MARTINS, profi ssão: ajudante, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genésio Martins e de Maria Va-
lentim Martins. A pretendente: SHEILA ALMEIDA LINS DE AZEVEDO, profi ssão: 
aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Augus-
to Lins de Azevedo e de Iva Almeida Lins de Azevedo.

O pretendente: IVANILDO APARECIDO SATURNINO DA SILVA, profi ssão: carpin-
teiro, estado civil: divorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 08/11/1982, 
residente e domiciliado em Poá, SP, fi lho de Damião Saturnino da Silva e de Maria 
Francelino Silva. A pretendente: PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: 
vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimen-
to: 05/05/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joelma 
Aparecida dos Santos.

O pretendente: ELONILSON FONSECA DE PAIVA, profi ssão: gesseiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 15/02/1983, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Moisés de Paiva e de Pautilia da Fonseca Limeira. A 
pretendente: PATRICIA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1978, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Eustaquio de Oliveira e de 
Layde Ricardo Santos.

O pretendente: ALBERTO ALVES DE SOUZA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santa Luzia, BA, data-nascimento: 27/12/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Petronilio de Souza e de Maria D’Ajuda 
Alves Barbosa. A pretendente: SUELIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: 
cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Terezinha, BA, data-nascimento: 
04/02/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ra-
mos dos Santos e de Maria do Carmo Nascimento dos Santos.

O pretendente: ZAQUEU SIQUEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/09/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdevino Martins Siqueira e de Justina Borges Siqueira. 
A pretendente: GLACIANE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josiel Alves da Silva e de Maria Conceição Pereira 
de Jesus Silva.

O pretendente: DANILO SABINO SANTOS, profi ssão: operador de máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo da Silva Santos e de Rita 
Maria Sabino Santos. A pretendente: LARISSA ANGELINA GRAVETTE, profi ssão: 
auxiliar administrativo aprend, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-
nascimento: 12/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Daniel Gravette e de Andreia Angelina da Silva.

O pretendente: SEBASTIÃO GARCIA DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Paraíso do Norte, PR, data-nascimento: 20/01/1964, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemente Garcia de Oliveira 
e de Clemencia Barbosa de Souza Oliveira. A pretendente: MARIA APARECIDA BE-
ZERRA SOARES, profi ssão: copeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Ipueiras, 
CE, data-nascimento: 15/12/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz José Bezerra e de Maria Soares Bezerra.

O pretendente: FLÁVIO SILVA REIS, profi ssão: aux. de higienização, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1984, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joseilton Reis e de Domingas dos Reis Silva. 
A pretendente: KELLY PEREIRA SANTIAGO, profi ssão: aux. de higienização, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 09/06/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Pereira Santiago e de Jacilene 
Messias dos Santos.

O pretendente: VICTOR AUGUSTO OLIVEIRA CYPRIANO, profi ssão: barbeiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edemilson Cypriano e de Rosieni 
Leite de Oliveira. A pretendente: JULIA AMORIM DOS SANTOS, profi ssão: cabelei-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1999, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Oliveira Viana dos Santos e de Jailma 
de Oliveira Amorim.

O pretendente: ADEMIR PEREIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Iturama, MG, data-nascimento: 12/12/1968, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Julio Pereira e de Idalina Martins Pereira. A pretendente: PA-
TRICIA MARIANO, profi ssão: copeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de 
Vasconcelos, SP, data-nascimento: 07/08/1979, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adolfo Mariano e de Jamilia Cravo Mariano.

O pretendente: THIAGO DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clodoaldo Amaro da Silva e de Odete Maria da Silva. A 
pretendente: ERICA CORTEZ DO CARMO, profi ssão: analista administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1980, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Francisco Sebastião do Carmo e de Celia Cortez 
do Carmo.

O pretendente: RENATO DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1985, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson de Paula Crispim de Oliveira e de Natan 
da Silva de Oliveira. A pretendente: PRISCILA DOS SANTOS AZEVEDO, profi ssão: 
operadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 07/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elmo 
Azevedo e de Rosa Pedro dos Santos.

O pretendente: ROBSON ALVES VALENTE JÚNIOR, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Alves Valente e de Sandra 
Nazilde Nogueira Dias Valente. A pretendente: SILVANEI DA SILVA ALMEIDA, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 
29/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Fer-
nandes de Almeida e de Marina da Silva Almeida.

O pretendente: ANGELO DA SILVA DIAS, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Dias e de Leila Maria da Silva. A preten-
dente: SHAYENE MONFRE, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Braz de Fatima Monfre e de Edite Petrina Gomes Monfre.

O pretendente: ERIVALDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Gameleira, PE, data-nascimento: 27/02/1979, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias Miguel Pereira e de Maria José da 
Silva. A pretendente: EDIVÂNIA MARIA DOS SANTOS, profi ssão: impressora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Água Preta, PE, data-nascimento: 14/02/1981, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Severino Elias dos Santos e de Terezinha Amara 
da Conceição.

O pretendente: RENATO SANTANA SILVEIRA, profi ssão: maitre, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1991, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Vladimir Silveira e de Marlene Santana Silveira. A preten-
dente: QUÉREN HAPUQUE PEREIRA GALVÃO, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 22/02/1996, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ariovaldo dos Santos Galvão e de Ivanice 
Maria Pereira Galvão.

O pretendente: JEFERSON LOPES DOS SANTOS, profi ssão: preparador de má-
quina, estado civil: solteiro, naturalidade: Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 
06/03/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Pereira dos Santos e de Cristina Ferreira Lopes. A pretendente: GISELE VIEIRA DA 
SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/08/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cicero Vieira da Silva e de Maria Gildete Silva Vieira.

O pretendente: RENATO GUIMARÃES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar contábil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo José dos Santos e de 
Vilma Guimarães dos Santos. A pretendente: JÉSSICA ALVES DA SILVA, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimen-
to: 16/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juciene 
Teixeira da Silva e de Neusa Alves Dias.

O pretendente: ALAN SANTOS LINS, profi ssão: aux. de controle e qualidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Costa Lins Neto e de Maria 
de Lourdes dos Santos Lins. A pretendente: ADRIANA APARECIDA BALESTERO, 
profi ssão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 15/05/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Alberto Balestero e de Angela Maria Balestero.

O pretendente: MAXSUL SILVA DOS SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ribeirão, PE, data-nascimento: 15/07/2000, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de José Marcelo dos Santos e de Fabiana Francisca da Silva. A 
pretendente: VITORIA GABRIELE ROCHA, profi ssão: estudante, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniele Esteves de Melo Rocha.

O pretendente: HELTON TAVARES DE MELLO, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto de Mello e de Sueli 
Maria Prevides de Mello. A pretendente: ADRIANA KELLY VIDAL SIQUEIRA, pro-
fi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: Afogados da Ingazeira, 
PE, data-nascimento: 24/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ailton Lucena Siqueira e de Maria Aparecida Vidal Siqueira.

O pretendente: HENRIQUE ALVES CIRINEU, profi ssão: assistente de suporte técni-
co, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sueli Maria Alves Cirineu. 
A pretendente: DANIELLE TEIXEIRA DIAS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson Teixeira Dias e de Shirley da 
Silva Coimbra Dias.

O pretendente: JOHNES RODRIGUES DA SILVA SANTOS, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1989, residente 
e domiciliado neste Capital, SP, fi lho de Cicero Querino da Silva Santos e de Mari-
nalva Rodrigues da Silva Santos. A pretendente: LUANA DE SOUZA VIEIRA, profi s-
são: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Jose 
Vieira e de Maria Amelia de Souza Vieira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: LUCAS ZUCCOLOTTO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, portfolio manager, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (14/06/1985), 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de José Augusto Pereira 
da Silva e de Fernanda Braga Zuccolotto. A pretendente: CAMILA ROMY SCHNEIDER, 
de nacionalidade brasileira, solteira, administradora, natural de Maringá, PR, no dia 
(07/06/1989), residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Alseu 
Nestor Schneider e de Rosiclei da Silva.

O pretendente: FELIPE CORTONA PIRIS, de nacionalidade brasileira, solteiro, far-
macêutico, natural nesta Capital, Cerqueira César SP, no dia (20/09/1983), residente  e 
domiciliado no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lho de Victor Pelagio Piris Urbieta e de 
Neusa Cortona Piris Urbieta. A pretendente: LUCIANA CHACON DÓRIA, de nacional-
idade brasileira, solteira, psicóloga, natural de João Pessoa, PB, no dia (14/06/1986), 
residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lha de Girlan Dória de Lucena 
e de Helenita Chacon Dória de Lucena.

O pretendente: MARCELO BATTISTELLA BUENO, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
advogado, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, nascido no (30/07/1974), residente e 
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Luis Cardoso Bueno e 
de Silvia Maria Battistella Bueno. A pretendente: FLÁVIA SERRETTI, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, administradora de empresas, natural de Belo Horizonte, MG, nascida 
no dia (15/08/1975), residente na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Brenno Alfredo 
Serretti Junior e de Maria Lúcia Nogueira Serretti.
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
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