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BOLSAS
O Ibovespa: +1,7% Pontos: 
81.189,16 Máxima de +1,7% : 
81.189 pontos Mínima estável: 
79.828 pontos Volume: 13,97 
bilhões Variação em 2018: 6,27% 
Variação no mês: 6,27% Dow 
Jones: +1,18% (18h28) Pontos: 
26.098,13 Nasdaq: +1,07% 
(18h28) Pontos: 7.301,31 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2131 Venda: R$ 3,2136 
Variação: -0,42% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,29 Venda: R$ 3,39 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2318 Venda: R$ 
3,2324 Variação: +0,33% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2130 
Venda: R$ 3,3630 Variação: 
-0,21% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,82% ao 
ano. - Capital de giro, 10,11% ao ano. 
- Hot money, 1,09% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.339,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,16% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 137,720 
Variação: -0,02%.

Cotação: R$ 3,2300 Variação: 
-0,03% - Euro (18h28) Compra: 
US$ 1,222  Venda: US$ 1,222  
Variação: -0,3% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9400 Venda: R$ 
3,9420 Variação: -0,38% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8800 Ven-
da: R$ 4,0870 Variação: -0,24%.

vespa Futuro: +1,75% Pontos: 
81.600 Máxima (pontos): 81.640 
Mínima (pontos): 80.045. Global 
40 Cotação: 893,657 centavos 
de dólar Variação: estável.

“Macrobiótica é um 
regime alimentar 
para quem tem 77 
anos e quer chegar 
aos 78”.
Sérgio Porto (1923/1968)
(Stanislaw Ponte Preta)
Escritor brasileiro

Após seis anos de queda, 
o número de veículos 
zero quilômetro que 

foram adquiridos por meio 
de fi nanciamento voltou a 
crescer em 2017. Foram 
1,8 milhão de unidades fi -
nanciadas no ano passado, 
alta de 3,5% em relação ao 
resultado de 2016, mostra 
levantamento feito pela B3, 
que considera automóveis, 
comerciais leves, caminhões, 
ônibus e motocicletas.

O aumento das vendas fi -
nanciadas, segundo analistas, 
é refl exo da redução da taxa 
básica de juros, a Selic, e do 
fato de o desemprego ter 

B3: após 6 anos de queda, 
fi nanciamentos de veículos 
novos crescem 3,5% em 2017

começado a cair em 2017. As 
condições mais favoráveis, que 
reduzem o risco de calote, le-
varam o brasileiro a demandar 
mais crédito e diminuíram um 
pouco a restrição dos bancos 
em liberar o dinheiro.

De acordo com a Fenabrave, 
associação que representa as 
concessionárias de veículos, 
o nível de aprovação de pe-
didos de fi nanciamentos, que 
durante o período de retração 
do setor era de três a cada 10, 
subiu para quatro a cada 10 
no segundo semestre do ano 
passado. Em 2012, quando 
as vendas bateram recorde, 
chegou a ser de sete a cada 

10. O crescimento das vendas 
fi nanciadas, no entanto, foi 
menor do que o do mercado 
de veículos como um todo, 
que também inclui as vendas 
à vista. 

Enquanto os fi nanciamen-
tos subiram 3,5%, o mercado 
avançou 9,2%. Boa parte da 
discrepância se deve ao fato 
de que a retomada do merca-
do, que subiu em 2017 depois 
de quatro anos de queda, foi 
impulsionada principalmente 
pela demanda de consumi-
dores de maior renda, que 
dependem menos do crédito 
e foram menos afetados pela 
crise econômica.

O aumento das vendas fi nanciadas é refl exo da redução da Selic,

e do fato de o desemprego ter começado a cair em 2017.

Em um recorte que con-
sidera somente os veículos 
leves novos, os fi nanciamentos 
cresceram 7% no ano passado 

em relação a 2016, para 1,138 
milhão de unidades, a primeira 
alta desde 2012. O volume 
representa 52% das vendas 

totais de veículos leves em 
2017, um pouco abaixo dos 
53% registrados no ano an-
terior (AE).

Enem é hoje
O resultado do Enem 2017 

será divulgado hoje (18), às 11h, 
no mesmo horário da entrevista 
coletiva com o ministro da Educa-
ção. O resultado individual estará 
disponível na internet, na Página 
do Participante. Inicialmente, a 
divulgação estava prevista para o 
dia 19, mas, no início da semana, o 
Ministério da Educação anunciou a 
antecipação da data. Os estudantes 
podem usar o resultado em proces-
sos seletivos para vagas pelo Sisu.

Mairiporã decretou 
calamidade pública

A cidade de Mairiporã decre-
tou situação de emergência e 
calamidade na saúde pública 
por 180 dias, devido à febre 
amarela que já causou a morte 
de 10 pessoas no município. A 
prefeitura informou que até o 
último sábado (13) havia 42 
pacientes. Foram recolhidos 
230 macacos mortos, 97 deles 
com febre amarela confi rmada.

O decreto permite contrata-
ções emergenciais, a entrada 
forçada em imóveis particula-
res para combate do criadouro 
de mosquitos e o remanejamen-
to de servidores para atender 
às demandas prioritárias da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Mairiporã atingiu alto índice de 
imunização – mais de 90% da 
população recebeu a vacina. 

No estado de São Paulo, a 
meta é atender a 8,3 milhões de 
pessoas ainda não vacinadas. O 
início da campanha com vaci-
nas fracionadas (subdivididas 
em até cinco partes, contendo 
0,1 mililitros da vacina) foi 
antecipada para o próximo dia 
29 (ABr). 

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) aumentou 9,7% 
em janeiro, quando comparado 
a janeiro do ano passado, al-
cançando 83,6 pontos. Quando 
a comparação se dá com de-
zembro de 2017, o crescimento 
cai para 2,3%. Os dados foram 
divulgados ontem (17) pela 
Confederação Nacional do 
Comércio CNC. O resultado, 
que ainda se situa abaixo da 
zona de indiferença, que é de 
100 pontos, indica “uma lenta 
recuperação do otimismo das 
famílias”, na avaliação da as-
sessora econômica da entidade 
Juliana Serapio.

Para a economista, “os con-
sumidores seguem melho-
rando suas avaliações sobre 
a economia, mas o nível de 
endividamento das famílias, 
principalmente o daquelas com 
menor poder aquisitivo, leva 
à cautela nos gastos, atuando 
como um fator restritivo ao 
consumo”. A publicação da 
CNC destaca o fato de que o 

O endividamento das famílias 

leva à cautela nos gastos, 

atuando como um fator 

restritivo ao consumo”.

O BNDES, em parceria com 
o Sebrae, disponibilizará R$ 
6 bilhões em uma linha de 
crédito para micro e pequenos 
empreendedores. As conces-
sões deverão atingir 280 mil 
negócios enquadrados nessa 
modalidade, ao longo de dois 
anos.

Anunciada ontem (17), a ini-
ciativa foi concebida, de acordo 
com as duas instituições, para 
superar dois problemas que os 
micro empresários enfrentam 
na tentativa de obter fi nancia-
mento: os elevados juros cobra-
dos e o excesso de burocracia.

Uma pesquisa de 2016 do 
Sebrae indicou que, para quase 
a metade deles (47%), a redu-
ção da taxa de juros cobrada 
seria a melhor solução. Por sua 
vez, uma maior maleabilidade 
na lista de garantias exigidas 
para que o fi nanciamento seja 
aprovado foi citada por 27% 
dos entrevistados.

Na maioria das vezes, as saí-
das encontradas são negociar 
prazos de pagamento com for-
necedores e recorrer a cheques 

Presidente do Sebrae, 

Guilherme Afi f Domingos.
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Brasília - Após o afastamento 
de quatro vice-presidentes da 
Caixa, o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, confi rmou 
ontem (17), que oito vice-presi-
dentes que continuaram em seus 
cargos terão de passar por uma 
nova avaliação técnica da parte 
do Conselho de Administração 
do banco. “O novo estatuto da 
Caixa, que será aprovado nesta 
sexta-feira, prevê que esses 
diretores também passem por 
uma nova avaliação. Já os quatro 
vice que foram afastados terão de 
apresentar suas defesas, também 
ao Conselho”, disse Meirelles. 

Perguntado se esse não seria 
um bom momento para que a 
Caixa reavaliasse sua estrutura 
e a necessidade de 12 vice-pre-
sidências, o ministro disse que 
a prioridade era o afastamento 
dos quatro executivos acusa-
dos pelo Ministério Público e a 
aprovação de um novo estatuto, 
mas deixou aberta a possibili-
dade dessa discussão no futuro. 
“Em determinado momento, a 
estrutura de comando poderá 
ser reavaliada pelo Conselho 
de Administração do banco”. 

Questionado sobre qual a 
participação da Fazenda nas 
discussões para reduzir o custo 
do cheque especial, o ministro 
disse apenas que o Ministério 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.
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Washington - O Bolsa Família 
não é um “bom programa social”, 
por não ter mecanismos que per-
mitam a independência de seus 
beneficiários, afirmou ontem 
(17), o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia. “Criar um progra-
ma para escravizar as pessoas 
não é um bom programa social. 
O programa bom é onde você 
inclui a pessoa e dá condições 
para que ela volte à sociedade e 
possa, com suas próprias pernas, 
conseguir um emprego”, disse o 
parlamentar durante discurso no 
Brazil Institute do Wilson Center, 
em Washington.

Em entrevista depois do 
evento, Maia disse que o Bolsa 
Família gera “dependência”, 
por não criar uma “porta de saí-
da” para os participantes. “Essa 
dependência atrela as pessoas 
ao Estado”. Ele defendeu mu-
danças que criem obrigações 
em relação à saúde, educação 
e saneamento, que levaria as 
pessoas as serem “estimuladas 
a sair do programa”. Em sua 
opinião, a ausência de obriga-
ções para os benefi ciários os 
transforma em “dependentes”. 

Maia afi rmou que o Bolsa 
Família é um programa “liberal” 
e não de esquerda, mas criticou 
a maneira como ele foi imple-
mentado. “É engraçado que o 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.
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Considerada uma das maio-
res estrelas do cinema francês, 
Brigitte Bardot revelou ontem 
(17) que muitas das denúncias 
de assédio sexual realizada nos 
últimos meses são “hipócritas” 
e diversas atrizes “atiçam” 
os produtores para garantir 
papéis em fi lmes. “Eu nunca 
fui vítima de assédio sexual. E 
me parecia encantador que me 
dissessem que eu era bonita ou 
tinha uma boa bunda. Esse tipo 
de elogio é agradável”, disse a 
atriz em entrevista à revista 
“Paris Match”.

Na publicação, Bardot ain-
da indicou que a polêmica 

provocada pelas atrizes no 
que diz respeito aos abusos 
sexuais “ocupa o lugar de 
temas importantes sobre os 
quais deveríamos debater”. 
Conhecida por fazer muito 
sucesso na década de 1960, 
a francesa, que se aposentou 
há anos do cinema e tem se 
dedicado à defesa dos animais, 
também acusou as atrizes de 
“atiçarem” os produtores para 
conseguir trabalho. “Depois, 
para que falem delas, contam 
que foram vítimas de abusos”, 
ressaltou. “Na verdade, mais do 
que benefi ciá-las, isso as preju-
dica”, indicou Bardot (ANSA).

Conhecida por fazer muito sucesso na década de 1960, Bardot se 

dedica à defesa dos animais.

ANSA

Intenção de consumo das famílias 
aumenta quase 10% em janeiro, diz CNC

com 2017. O percentual de 
famílias que se sentem mais 
seguras em relação ao emprego 
atual é de 33,4%, ante 33,1% em 
dezembro. Também em relação 
às perspectivas de mercado de 
trabalho, houve aumento de 
2,2% em relação a dezembro de 
2017, embora na comparação 
anual, tenha havido uma leve 
redução de 0,1%.

Entre os componentes re-
levantes ligados ao consumo, 
três apresentaram alta: Nível 
de Consumo Atual, Momento 
para Duráveis e Perspectiva de 
Consumo. O principal destaque 
entre esses componentes foi o 
item Momento para Duráveis, 
que apresentou crescimento de 
5,4% no comparativo mensal e 
de 18,4% em relação a janeiro 
de 2017. A CNC ressalta o fato 
de que “apesar da melhora de 
todos os subíndices, a maior 
parte das famílias, 56,5%, 
declarou estar com o nível de 
consumo menor do que no ano 
passado”.

único componente da pesquisa 
que aparece acima da zona de 
indiferença é o Emprego Atual, 
que em janeiro atingiu 109,6 
pontos, o maior valor desde 
julho de 2015.

O subíndice registrou aumen-
to de 0,3% em relação ao mês 
anterior e 4% na comparação 

Bardot acusa atrizes de 
‘atiçarem’ produtores

Maia diz que Bolsa Família 
escraviza benefi ciários

Brasil cresceu tanto no governo 
do PT e o número de pessoas 
dependentes do Bolsa Família 
aumentou. Tem alguma coisa 
errada. Se o Brasil está fi can-
do mais rico, por que há mais 
pessoas pobres dependentes 
do Bolsa Família? Essa era uma 
distorção grande”.

Maia admitiu que poderá dis-
putar a sucessão de Temer caso 
obtenha números mais eleva-
dos nos levantamentos sobre 
intenção de voto. “Hoje não, eu 
tenho 1% nas pesquisas. No dia 
em que eu tiver 7%, as coisas 
melhoram muito”, declarou, 
em resposta a pergunta sobre 
sua eventual candidatura (AE).

Novo estatuto da Caixa 
será aprovado amanhã

tem conversado junto com o 
Banco Central e as instituições 
fi nanceiras para debater o as-
sunto. Segundo ele, não há ainda 
nenhuma medida defi nida que 
poderia ser citada no momento. 

Meirelles também foi ques-
tionado pelos jornalistas sobre 
negociações em torno da cessão 
onerosa da Petrobras que deve 
ser revista em prazo de até 
60 dias. Na terça-feira (16), 
o presidente da companhia, 
Pedro Parente, esteve reunido 
com o ministro. “O presidente 
da Petrobras pediu que olhás-
semos o assunto com atenção 
e iremos fazer isso”, limitou-se 
a comentar (AE).

Linha de crédito de R$ 6 bilhões 
para pequenos negócios

pré-datados ou especiais e ao 
cartão de crédito empresa-
rial. “Os bancos se tornaram 
grandes demais para atender 
aos pequenos empresários”, 
afi rmou o presidente do Sebrae, 
Guilherme Afi f Domingos. A 
ideia é que os empreendedores 
contem com o auxílio das cha-
madas fi ntechs, companhias 
que utilizam recursos tecno-
lógicos para atingir melhores 
índices fi nanceiros (ABr).
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OPINIÃO
2018, uma grande 

oportunidade
para avanços

Ainda enfrentando a 

maior crise nacional 

que impactou fortemente 

a economia brasileira e 

o mercado imobiliário 

nos últimos anos, é 

chegada a oportunidade 

da retomada

E 2018 tem tudo para ser 
nossa verdadeira chan-
ce de pavimentação 

deste caminho para a prospe-
ridade. Todos os bons recentes 
indicadores econômicos já 
demonstram os importantes 
avanços e as empresas do 
setor estão lutando para se 
recuperar. Porém ainda pai-
ram muitas incertezas e essa 
realidade só irá se confi rmar, 
no entanto, se forem aprovadas 
e postas em prática o restante 
das reformas que o país tanto 
precisa, sendo a da Previdência 
a principal delas.

No que diz respeito à ma-
croeconomia, vemos núme-
ros animadores. Segundo os 
analistas a infl ação caminha 
sob controle, num patamar 
próximo a 4%, no qual deve 
continuar. Isso possibilita que 
a taxa de juros mantenha sua 
tendência de baixa. As pro-
jeções para o fi m deste ano 
são positivas e devemos ter 
reduções maiores para algo em 
torno de 6,25%. Outros fatores 
muito relevantes neste cenário 
são a queda no endividamento 
das famílias, a estabilização 
do índice de desemprego e as 
importantes reformas traba-
lhista, teto dos gastos e a nova 
TLP entre outras.

Os componentes fazem o 
mercado acreditar em um 
crescimento ao redor de 3% 
para o PIB para 2018. Depois 
de sucessivos anos de estagna-
ção e recessão, este é um dado 
muito relevante, que se traduz 
diretamente no crescimento 
do número de unidades resi-
denciais lançadas e vendidas 
em todo o país, sobretudo nas 
grandes cidades. 

De acordo com um estudo 
encomendado pelo Secovi-SP 
e produzido pela FGV, existe 
uma demanda potencial de 1,3 
milhões de unidades anuais até 
2025. O Brasil possui hoje 12,2 
milhões de famílias que pagam 
aluguel e eventualmente têm 
planos para adquirir um imóvel 
próprio. Já o défi cit habita-
cional gira em torno de seis 
milhões de residências e, todos 
os anos, mais de um milhão de 
casamentos e 340 mil divórcios 
despertam o interesse em mais 

casas e apartamentos.
Mas para que o mercado 

aproveite todo este potencial, 
é imprescindível que haja 
instrumentos e recursos para 
fi nanciamentos e crédito imo-
biliário a juros baixos. Esta 
situação passa essencialmente 
pela necessidade de se regula-
rizar a LIG (Letra Imobiliária 
Garantida) e viabilizar a equa-
lização de capital da Caixa, 
hoje cogitada por meio de um 
reforço oriundo do FGTS. É 
uma questão estrutural que 
deve ser resolvida sem perder 
de vista a relevância da Caixa 
nesta atividade de crédito imo-
biliário, responsável direta pela 
produção de moradias, geração 
de empregos e de renda.

Mas cabe aqui um impor-
tante alerta para 2018: a atual 
prosperidade da economia 
global não deve camufl ar a 
importância da continuidade 
dos ajustes fi scais domésticos 
emergenciais. O período elei-
toral de 2018 deve ser visto 
por aqueles que vão postular 
a alguma cadeira, que a socie-
dade brasileira da fortes sinais 
de amadurecimento político e 
de que a esmagadora maioria 
dos eleitores saberá separar os 
populistas dos responsáveis e 
comprometidos com o futuro 
da nação.

O rebaixamento da nota de 
crédito do Brasil no começo 
deste ano, deixando a eco-
nomia nacional em apenas 
um estágio acima do grau 
especulativo, foi uma séria 
advertência para o Legislativo, 
mostrando que a Reforma da 
Previdência não é só necessá-
ria, como é urgente. Mais do 
que tudo, é preciso que a classe 
política tenha consciência da 
importância de manter um 
ambiente fi scal saudável com 
gestão responsável dos gastos 
públicos, atraindo assim novos 
investimentos para o país.

Países como Grécia e Espa-
nha demoraram muito para 
tomar ações de corte de gastos 
e de excessivos privilégios, e 
pagaram muito caro por isto. 
Será que exemplos como estes 
não são sufi cientes para nos 
fazer agir de forma diferente?

A continuidade dos bons 
ventos dependem muito destas 
reformas propostas e neste 
contexto, a retomada do setor 
imobiliário e de construção, 
terá fundamental papel no 
caminho da recuperação eco-
nômica do país e da qualidade 
de vida da população.

 
(*) - É presidente da FIABCI-BRASIL.

Rodrigo Luna (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/

Tecnologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Lazer/Cultura: 

Laura Lobato De Baptisti (lauralobato11.ll@gmail.com); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@bol.
com.br). Revisão: Sônia Souza.

José Hamilton Mancuso (1936/2017) | Administração: Laurinda M. Lobato | Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e Walter 
Almeida. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências Estado, 
Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira rersponsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Boa Vista, 84 - 9º  andar - 
Centro - Cep: 01014-901. Tel. 3106-4171 - E-mail: (netjen@netjen.com.br) -
Site: (www.netjen.com.br). CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 
35218211731 (6/6/2003) - Matriculado no 3º Registro Civil de Pessoa Ju-
rídica sob nº 103.

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.

Ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi.

O ex-primeiro-ministro italia-
no Silvio Berlusconi disse que 
possui “ervas de viagra” em sua 
mansão, na Sardenha, na Itália. 
“Na minha casa na Sardenha, 
existem muitas plantas e rosas. 
E também ervas medicinais. 
Muitos estudantes e idosos da 
Sardenha vem me visitar. Den-
tre as ervas, está a do viagra”, 
disse sorrindo ao programa de 
televisão italiano “Matrix”, do 
Canal 5.

Berlusconi ainda destacou 
que esses estudantes “pegaram 
todas” as supostas ervas que 
existem na casa e que “não 
fi cou nem um pouco” para ele. 
Ervas medicinais são usadas há 
décadas em receitas caseiras 
como estimulantes sexuais 
ou para “corrigir” a disfunção 
erétil. No entanto, o líder do 
Força Itália não explicou qual 
era a que existia em sua casa. 
A residência na Sardenha, co-

A saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid 
é cada vez mais iminente, tanto que, na terça-
-feira (16), segundo o jornal “As”, o presidente 
do clube espanhol, Florentino Pérez, deu carta 
branca para o empresário do astro português, 
Jorge Mendes, procurar outra equipe. O “divór-
cio” entre clube e jogador está muito próximo, já 
que CR7 enfrenta problemas com o fi sco espanhol 
e não tem boa relação com Pérez. 

Outra causa para a possível saída seria seu con-
trato. O atleta português exige que o presidente 
cumpra a promessa de melhorar seu salário, o 

que vem sendo negado pela diretoria. Com ven-
cimentos anuais de 21 milhões de euros, aos 32 
anos, Ronaldo deseja ganhar a mesma quantia 
que Messi recebe atualmente no Barcelona, cerca 
de 40 milhões de euros. 

Segundo a mídia espanhola, o presidente do 
Real Madrid quer usar o português como moeda 
de troca para contratar Neymar. Já os jornais in-
gleses apostam em uma possível volta do craque 
ao Manchester United. Há nove temporadas no 
Real Madrid, CR7 conquistou mais de 10 títulos 
pelo clube espanhol (ANSA).

Pelo modelo cearense, alfabetização deve ser feita

até o segundo ano.

As diretrizes, que defi nem 
a aprendizagem essen-
cial que todos os alunos, 

tanto na rede pública como 
particular, devem adquirir na 
escola, foram homologadas em 
dezembro e entram em vigor 
em janeiro de 2019.

O secretário da Educação 
Básica do MEC, Rossieli Silva, 
reuniu-se em Fortaleza com 
o secretário da Educação do 
Ceará, Idilvan Alencar, para 
debater o assunto e conhecer 
as experiências do estado que 
podem auxiliar na construção e 
revisão dos currículos, material 
didático e formação de profes-
sores. Silva destacou o modelo 
do Programa Alfabetização na 
Idade Certa (Paic), implantado 

Meteorito cai perto de 
Detroit

Um meteorito caiu perto da 
cidade de Detroit, nos Estados 
Unidos, provocando um pequeno 
tremor de intensidade 2 na escala 
Richter. O Serviço Geológico dos 
Estados Unidos confi rmou a queda, 
na terça-feira (16). O tremor ocor-
reu por volta das 20h09 no horário 
local, e pode ser ‘’visto e ouvido’’ 
em uma área próxima da cidade. 

Várias pessoas gravaram e 
compartilharam em suas redes 
sociais o fênomeno ocorrido, 
com uma chama de luz seguida 
supostamente de uma pequena 
explosão. O meteorito pode ser 
visto também em Ohio (EUA) 
e Ontário, no Canadá, segundo 
agências meteorológicas do local. 
A localização, aproximadamente, 
onde ocorreu a queda foi a oito 
km de New Haven, que tem 4,6 mil 
habitantes e fi ca nos arredores de 
Detroit, e também perto do lago 
St. Clair, fronteira com o Canadá. 

O Serviço Metereológico Nacio-
nal afi rmou, logo após a circulação 
dos vídeos, que a luz vista por todos 
não se tratava de simples raios, ou 
apenas um trovão. E sim que se 
tratava de um meteoro. Não houve 
registro de vítimas (ANSA)

A competição além de promover a inclusão social de mulheres 

com obesidade, faz denúncias de discriminações.

Para combater a discrimina-
ção contra as mulheres acima 
do peso ou fora dos padrões 
mundiais de beleza, será reali-
zada no Paraguai a 7ª edição do 
“Miss Gordita”, concurso que 
elege a mulher plus size mais 
bela do país. De acordo com 
os organizadores do evento, 
a fi nal da competição será em 
setembro, e o grande objetivo 
é lutar contra o preconceito 
que muitas mulheres sofrem 
por serem mais gordinhas.

Na campanha para promo-
ver o concurso, foram reuni-
dos diversos depoimentos de 
mulheres paraguaias que não 
conseguiram um emprego - 
ou sofreram algum tipo de 
prejuízo - por estarem acima 
do peso. Nos relatos, muitas 
garotas afi rmaram que foram 
“contratadas com salários 
mais baixos do que as mulhe-
res magras”.

O Parmigiano Reggiano foi 
eleito o melhor queijo do mundo 
com leite cru em uma votação 
da associação internacional 
‘The Oldways Cheese Coalition’ 
divulgada na terça-feira (16). 
De acordo com a entidade, o 
“World Cheese Awards”, rea-
lizado neste ano em Londres, 
contou com 16 fi nalistas esco-
lhidos entre os 3.001 queijos de 
25 países diferentes.

A equipe italiana do Par-
migiano Reggiano foi a mais 
importante entre os laticínios 
concorrentes, com 40 produto-
res que representaram todas as 
províncias produtivas, sendo 18 
laticínios em Reggio Emilia, 11 
em Parma, sete em Modena, três 
em Mântova e um em Bolonha. 
O reconhecimento, juntamente 
com as outras 38 medalhas 
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MEC inicia debates para implantar 
Base Nacional Comum Curricular

O Ministério da Educação (MEC) escolheu o Ceará para começar a elaborar as estratégias de 
implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a educação infantil e o ensino 
fundamental

há 10 anos no Ceará e que redu-
ziu de 32% para 0,7% o número 
de crianças não alfabetizadas 
até o fi nal do segundo ano.

“A base trouxe essa decisão 
de, na alfabetização, seguir o 
exemplo do Ceará e ter a alfabe-
tização feita até o segundo ano. 
O restante será feito respeitando 
o contexto local. O currículo não 
será defi nido por Brasília ou por 
gabinetes, mas pela participação 
dos professores num processo 
que já é feito aqui no estado”, 
disse o representante do MEC. 
Idilvan explicou que o progra-
ma cearense criou formas de 
cooperação entre o estado e os 
municípios que podem facilitar 
a implantação da BNCC e servir 
de exemplo para o Brasil (ABr).

Para combater preconceito, 
Paraguai promove 7ºMiss Gordita

A competição, que foi criada 
no Paraguai, além de promover 
a inclusão social de mulheres 
com obesidade, faz denúncias 
de discriminações às quais as 
vítimas estão sujeitas a sofrer no 
ambiente de trabalho, escolar ou 

familiar. A vencedora da última 
edição foi a estudante Gabriela 
Venialgo, de 20 anos. Após 
ganhar o concurso, começou a 
trabalhar como modelo e pas-
sou a receber um tratamento 
nutricional (ANSA).

Berlusconi tem ‘erva do viagra’ 
em mansão na Sardenha

nhecida como “Villa Certosa”, 
ficou mundialmente famosa 
por conta das festas e jantares 
realizados pelo ex-premier com 
modelos.

Conhecidas como “Bunga-
-Bunga”, esses “eventos” ge-
raram uma série de processos 

contra Berlusconi que ainda 
correm na Justiça. O ex-premier 
foi absolvido das acusações de 
prostituição em segunda ins-
tância, mas ainda responde por 
ter pagado “mesadas” para as 
modelos que participavam das 
festas (ANSA).

Parmigiano Reggiano
é eleito melhor

queijo com leite cru

conquistadas em Londres pela 
Equipe Nacional Parmigiano 
Reggiano, foi celebrada na Sala 
del Tricolore, em Reggio Emilia, 
com a presença de todos os 
envolvidos no projeto nacional.

Das 38 medalhas conquista-
das pela Nacional Parmigiano 
Reggiano, 11 eram de ouro, 16 
de prata, oito de bronze e três 
‘’super gold’’. Estas três últimas 
medalhas são muito disputadas 
porque se referem aos melhores 
queijos na tabela individual de 
cada jurado (ANSA).

CR7 ‘está no mercado’, diz jornal

PSG, City e 
Milan lideram 
gastos na Uefa

Com 235 milhões de euros 
investidos na última janela 
de transferências europeia, 
o Milan foi o terceiro clube 
que mais gastou no mercado 
de jogadores no continente, 
atrás somente de Paris Saint-
-Germain e Manchester City, 
divulgou a Uefa ontem (17).

No início da temporada, o 
Milan, recém-comprado por 
chineses, investiu muito e 
contratou diversos jogadores, 
como Leonardo Bonucci, Nikola 
Kalinic, Lucas Biglia e André 
Silva. O clube rossonero só 
não superou o PSG, que gastou 
cerca de 408 milhões de euros, 
contratando os craques Kylian 
Mbappé e Neymar, e o Manches-
ter City, que desembolsou 249 
milhões de euros.

De acordo com a Uefa, o mer-
cado de verão no continente 
movimentou mais de 5,6 bilhões 
de euros, sendo que 80% desse 
valor envolve as cinco princi-
pais ligas europeias: Espanha, 
Inglaterra, Itália, França e Ale-
manha. Apesar da gastança, o 
Milan ocupa atualmente a 11ª 
colocação na Série A, com 28 
pontos. O clube é presidido por 
um grupo chinês e é investigado 
pela Uefa por não cumprir as 
regras do chamado “fair play 
fi nanceiro” (ANSA).
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Moedas digitais
para lojas virtuais

Bitcoins. Um assunto 

que gera muitas 

dúvidas e empolgação 

na comunidade do 

e-commerce

Em 2017, a moeda en-
trou em evidência. No 
começo do ano, um 

bitcoin era avaliado em cerca 
de mil dólares, em dezembro 
valia 10 mil. Não tem como 
não fi car animado. Do outro 
lado do balcão, o nosso, não 
lidamos com aspectos físicos, 
além dos produtos, então não 
é tão complicado adotar essa 
moeda. 

Temos essa vantagem. Exis-
tem até mesmo empresas que 
fazem essa intermediação, 
semelhantes aos gateways de 
pagamento de cartões e bole-
tos. Apesar da proposta desta 
moeda casar perfeitamente 
com o nosso ofício de comer-
ciantes da rede, devemos fazer 
tudo com extrema cautela. 

A adoção de mais uma forma 
de pagamento signifi ca a aber-
tura de portas, então para que 
essa experiência seja aprovei-
tada ao máximo, pesquisa em 
primeiro lugar. 

Nós da Vesteer, por exemplo, 
oferecemos desde julho de 
2017 aos vendedores a possi-
bilidade de sacarem de seus 
lucros por meio de bitcoins. 
Somos a pioneira do Brasil 
nesse sentido. Também já 
estamos testando para alguns 
clientes a oferta do bitcoin 
como meio de pagamento para 
seus compradores, de forma a 
se tornar a primeira empresa 
no Brasil a oferecer a opção 
bitcoin para seus dois tipos 
de usuários. 

O comércio virtual pode 
comemorar. A moeda tem tido 
bastante mídia, justamente 
pelo seu potencial. Isso já faz 
com que mais pessoas passem 
a acreditar nela. A valorização 
ajuda ainda mais nesse proces-
so, pois mostra que não é algo 
passageiro e faz com que mais 
pessoas tenham confi ança em 
comprar bitcoin. 

Para o e-commerce as pes-
soas possuindo mais moedas 
virtuais pode claramente 
signifi car aumento de vendas 
e também de credibilidade da 
plataforma, visto que o bitcoin 
é mais fácil de usar do que o 
pagamento de um boleto por 
exemplo. 

Assim como todos os aspec-
tos que envolvem a logística de 
uma loja virtual, acredito que o 
ideal é entender como funciona 
o processo em sua totalidade. 
Compreender o fl uxo da moe-
da, como funcionam as cartei-
ras virtuais e como comprar e 
vender. Basicamente, como 
funcionam todas as transações. 

Com isso podemos trabalhar 
tranquilamente com a moeda 
e não fi car dependendo de 
terceiros para fazer a gestão. 
Com esse entendimento, basta 
fechar parceria com algum 
gateway, como a Bit.One e 
então iniciar a integração para 
começar a aceitar a moeda. 

Vamos utilizar essa facilidade 
ao nosso favor, o e-commerce 
já é vanguarda por si só, nos 
adaptando à todas as tendên-
cias fazemos esse meio crescer 
ainda mais. 

(*) - É CEO da Vesteer, maior 
plataforma de criação, venda 

e distribuição de produtos 
personalizados em todo o Brasil.

Vinicius Andrade (*)

A - Experiência Empresarial 
A Sanofi  está com inscrições abertas para o processo de seleção de 
estagiários. São 30 vagas para estudantes universitários de diversas 
áreas, entre elas: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação 
Social, Direito, Economia, Engenharia, Farmácia-Bioquímica, Letras, 
Publicidade e Propaganda, Psicologia, Relações Internacionais, Secre-
tariado e áreas correlatas. Com 4,7 mil colaboradores, a Sanofi  é a maior 
multinacional farmacêutica do mercado brasileiro. A empresa busca 
jovens talentos com habilidades pessoais específi cas, como trabalho 
em equipe, fl exibilidade para ambiente dinâmico, pró-atividade, foco 
em resultados, interesse em adquirir conhecimento e se desenvolver. 
Inscrições: (www.ciadeestagios.com.br).

B - Terapia Ocupacional 
Até o dia 21 de fevereiro, a UFSCar está com inscrições abertas para curso 
de especialização no Método Terapia Ocupacional Dinâmica, o primeiro 
desenvolvido por especialistas da área no Brasil, baseado na observação e 
investigação da clínica durante 30 anos. O método visa o atendimento inte-
gral dos pacientes, melhorando sua participação no cotidiano e sua inserção 
social. São 20 vagas disponíveis para a pós-graduação, que é ofertada na 
modalidade semipresencial. O curso, com a carga horária de 360 horas-aula, 
tem duração de 18 meses, com início em 23 de março e término em outu-
bro de 2019. Mais informações sobre a especialização, como cronograma, 
disciplinas, corpo docente e outras, no site (www.mtod1.faiufscar.com). 

C - Lã de Garrafas
A Trisoft é a maior empresa da América Latina em produção de itens 
com lã de PET. Este ano, o consumo de garrafas deve ultrapassar 650 
milhões, completando um total de mais de 2 bilhões de garrafas PET 
retiradas do meio ambiente. A Trisoft utiliza as garrafas já transformadas 
em fi bra, o que ajuda a cadeia produtiva, desde os catadores, coopera-
tivas, até as empresas que benefi ciam o material para a indústria. Os 
números comprovam que a empresa está no caminho certo em 7 linhas 
de produtos, que atendem a 97 segmentos da indústria e são absorvidos 
por outras empresas, como matéria prima, ou vendidos ao consumidor 
fi nal. Outras informações em: (www.trisoft.com.br).

D - Desempenho Recorde 
As entregas de aeronaves comerciais da Airbus em 2017 cresceram pelo 
15º ano consecutivo, atingindo o novo recorde da empresa de 718 aero-

naves entregues a 85 clientes. As entregas foram mais de 4% maiores 
do que o recorde anterior de 688 estabelecido em 2016. O total de 2017 
é composto por 558 aeronaves de corredor único da Família A320 (das 
quais 181 são A320neo - um aumento de 166% em relação a 2016), 67 
A330, 78 A350 XWB (um aumento de quase 60% com relação a 2016) 
e 15 A380. Além disso, para completar esta impressionante produção 
anual, a Airbus chegou a 1.109 pedidos líquidos de 44 clientes. No fi nal 
de 2017, a carteira geral da Airbus era de 7.265 aeronaves no valor de 
US$ 1.059 trilhões, segundo o preço listado.

E - Moda Circular
A indústria da moda está sendo redesenhada pelo conceito de economia 
circular. Contudo, poucas marcas estão redesenhando seu negócio em 
direção à circularidade. Esse fenômeno é o que o Instituto C&A identifi ca 
como uma “lacuna de implementação”. Com o objetivo de encontrar e 
incentivar iniciativas que busquem reduzir essa lacuna, o Instituto C&A 
abre edital com um orçamento inicial de 1,5 milhão de euros – sendo 300 
mil de euros o valor máximo para uma proposta de apoio – e pretende 
selecionar até sete propostas em todo o mundo. Propostas em inglês 
devem ser enviadas para (circular@candafoundation.org) até o dia 18 
de fevereiro.  O regulamento o está em: (http://www.institutocea.org.
br/impact/
news/implementando-um-modelo-circular/).

F -  Setor de Logística 
A Intermodal South America está chegando à sua 24ª edição com o posi-
cionamento de marca renovado. Com o slogan “O mundo em movimento”, 
o evento incorpora novos segmentos dentro da cadeia de logística. A 
mudança vem acompanhada de outras novidades: o maior evento de 
logística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina, 
acontece no São Paulo Expo, entre 13 e 15 de março. O encontro reu-
ne ofertas mais consistentes e diversifi cadas de soluções tecnológicas 
aplicadas ao completo gerenciamento da produção, armazenagem e 
distribuição dos mais diversos tipos de carga. Em paralelo, acontece 
a Conferência Nacional de Logística, organizada pela Abralog. Mais 
informações: (www.intermodal.com.br).

G - Mineração e Metalurgia
A Nexa, nova marca da Votorantim Metais, abre inscrições para o Mining 
Lab 2, programa de apoio a empreendedores e ao desenvolvimento de 

inovações tecnológicas para as áreas de mineração e metalurgia. Visa 
selecionar os melhores projetos apresentados nas áreas de automação, 
Internet das Coisas/TI, logística, economia circular e concentração 
mineral. O objetivo da Nexa é aplicar soluções inovadoras aos seus 
processos industriais, abrindo espaço para novas ideias. Desenvolvido 
em parceria com a aceleradora Techmall, o Mining Lab 2 vai contar com 
investimento total de US$ 2,4 milhões sem exigência de contrapartida 
societária nas start-ups. A primeira fase do programa vai selecionar 36 
start-ups que passarão por um período de imersão online. Saiba mais: 
(www.mininglab.com.br).

H - Aniversário da Cidade
O Carrefour é patrocinador master do ‘XXI Troféu Cidade de São Paulo’, 
tradicional corrida que marca o aniversário da capital paulista. A prova 
será realizada no dia 25, às 7h30, com largada e chegada previstas em 
frente ao Obelisco, no Parque do Ibirapuera. O evento marca a abertura 
das festividades em comemoração aos 464 anos do município e é con-
siderada uma das provas mais importantes do Brasil. As modalidades 
da prova são: Corrida 10 km, Corrida 6,1 km e Caminhada 6,1 km. Com 
o intuito de promover a inclusão e a diversidade no esporte, o evento 
conta ainda com a modalidade Corrida 10 km Especial, voltada a pessoas 
com defi ciência. O evento deve reunir cerca de 10.000 participantes. 
Saiba mais em: (www.trofeucidadedesaopaulo.com.br).

I - Oportunidade de Estágio 
A Marisa, maior rede de moda feminina e lingerie do Brasil, está com 
inscrições abertas para estágio em 2018. As oportunidades são para 
as áreas de Planejamento, Inteligência e análise do negócio. Podem se 
inscrever alunos de Estatística, Economia, Engenharia e Matemática 
que estejam cursando do 7º ao 10º semestre. Entre os pré-requisitos 
estão o domínio do Excel e a disponibilidade para trabalhar na Barra 
Funda. O processo seletivo é dividido em algumas etapas - análise de 
currículo, dinâmica de grupo, testes técnicos e entrevistas com RH e 
gestores, sendo que todas são eliminatórias. As inscrições podem ser 
feitas até o próximo dia 23, pelo e-mail (beatriz.melo@marisa.com.br). 

J - Viagens com Crianças
A cidade de Olímpia, cerca de 500 km de São Paulo, foi recomendada 
pelos viajantes do site de reservas Booking.com como um dos melhores 
destinos para se viajar com crianças. A avaliação é feita através das es-
trelas e recomendações dadas pelos visitantes que utilizam o site para 
realizar compras de pacotes e hospedagem.  É nela que está localizada o 
quarto parque aquático mais visitado do mundo, o Thermas dos Laranjais, 
principal atração turística da região que reúne 55 atrações para todas 
as idades. Entre elas, existem algumas destinadas para a diversão dos 
pequenos como o miniparque infantil onde as crianças de até seis anos 
podem se divertir com mais de 15 atrações aquáticas, incluindo o Hula 
Hula, a Bolha Infantil e réplicas em tamanho reduzido das principais 
atrações. Saiba mais em (www.termas.com.br), tel. (17) 3279-3500.

A - Experiência Empresarial 
A Sanofi  está com inscrições abertas para o processo de seleção de 

naves entregues a 85 clientes. As entregas foram mais de 4% maiores 
do que o recorde anterior de 688 estabelecido em 2016. O total de 2017 
é composto por 558 aeronaves de corredor único da Família A320 (das

As 23 principais commodities exportadas responderam por

77% do aumento das exportações e representaram

52% do total exportado.

O resultado foi puxado por 
um aumento de 17,6% 
nas exportações; acima 

dos 9,6% das importações. De 
acordo com a FGV, porém, 
em 2018, o superávit deve ser 
menor, “com aumento das im-
portações e menor crescimento 
das exportações”.

Em volume, as exportações 
aumentaram 9,4%, lideradas 
pelo setor agropecuário, com 
expansão de 24,3%. Os preços, 
de maneira geral, cresceram 
9,5%, com destaque para a 
indústria extrativa, que aumen-
tou de 34%. As 23 principais 
commodities exportadas pelo 
país responderam por 77% do 
aumento das exportações de 
2016 para 2017 e representa-
ram 52% do total exportado no 
ano passado. Já as exportações 
de não commodities experi-
mentam crescimento inferior 

Demanda do 
consumidor por 
crédito cresce
4,9% em 2017

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian da Demanda 
do Consumidor por Crédito, 
a quantidade de pessoas que 
buscou crédito avançou 4,9% 
no ano de 2017. Foi o melhor 
resultado dos últimos seis anos 
e o quarto melhor de toda a série 
histórica iniciada em 2008.

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, o cres-
cimento da renda real determi-
nada pelo recuo acentuado da 
infl ação no ano passado, a re-
cuperação gradativa dos níveis 
de confi ança dos consumidores 
e a contínua retração das taxas 
de juros com a concomitante 
expansão da oferta de crédito 
impulsionaram a demanda do 
consumidor por crédito em 
2017, especialmente para a 
população da baixa renda.

No ano de 2017, a procura do 
consumidor por crédito cresceu 
15,2% para quem recebe até R$ 
500 por mês; 4,6% para quem 
ganha entre R$ 500 e R$ 1.000; e 
3,2% para quem recebe entre R$ 
1.000 e R$ 2.000. A demanda por 
crédito acumulada no período de 
janeiro a dezembro de 2017 subiu 
3,6% para quem ganha entre R$ 
2.000 e R$ 5.000 por mês, e se ex-
pandiu 4,1% para os que recebem 
entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por 
mês. E para quem recebe mais de 
R$ 10.000 mensais houve alta de 
4,4% na demanda por crédito no 
ano de 2017 (Serasa Experian).

A indústria de São Paulo teve 35 mil 
postos de trabalho fechados em 2017. 
Foi o melhor resultado desde 2011 
(quando registrou saldo de – 1.500), 
sendo consequência de um menor 
fechamento de postos em relação 
aos anos anteriores. Os números 
fazem parte da Pesquisa de Nível de 
Emprego do Estado de São Paulo, 
realizada pela Fiesp e pelo Ciesp. 

A variação acumulada do ano foi 
de – 1.62%, sem ajuste sazonal. Já 
a variação apontada para o mês de 

dezembro de 2017, quando foram 
fechadas 33 mil vagas, foi de -1,53 
em relação a novembro, também 
sem ajuste sazonal. Para entender 
o impacto dos números atuais no 
que se refere ao emprego na in-
dústria paulista, basta dizer que, 
entre 2014 e 2016, foram fechadas, 
em média, 173 mil vagas por ano, 
ante os 35 mil postos perdidos em 
2017. Um desempenho puxado pela 
retomada da produção industrial  
(AI/Ciesp-Fiesp).

As comercializações a prazo subiram 10,6%, benefi ciadas pelas 

liquidações de bens duráveis.

O ano começou bem para o 
comércio da capital paulista. 
Dados do Balanço de Vendas 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) revelam 
que o movimento cresceu 
em média 4,3% na primeira 
quinzena de janeiro de 2018 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado.

“Dezembro terminou com 
um avanço de 4,5% e agora 
quase atingimos esse patamar. 
O varejo apresenta um cresci-
mento consistente, irreversí-
vel, mas que, por outro lado, 
ainda não consegue recuperar 
as perdas passadas”, analisa 
Alencar Burti, presidente da 
ACSP. Nas duas primeiras 
semanas de janeiro de 2017, 
as vendas decaíram 6,8% 
frente ao mesmo período do 
ano anterior. 

O aumento médio de 4,3% 
apontado pelo primeiro balan-
ço do ano não foi generalizado. 
As comercializações a prazo 
subiram 10,6%, benefi ciadas 
pelas megaliquidações de 
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Balança comercial teve 
superávit recorde em 2017
O Brasil registrou em 2017 superávit recorde de US$ 67 bilhões na balança comercial, de acordo com 
o Indicador do Comércio Exterior (Icomex), divulgado ontem (17), pelo Instituto Brasileiro de Economia 
de Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV)

a trajetória de queda iniciada 
em 2014. O setor agropecuário 
que seguia a mesma tendência, 
aumenta suas importações de 
bens de capital em 2017 em 
39,7%, neste caso, puxado pela 
safra recorde de grãos do ano 
passado.

Também as importações de 
bens intermediários pela in-
dústria de transformação, que 
estavam em queda desde 2013, 
voltaram a crescer fechando 
2017 com expansão de 7,4% 
– o que, na avaliação dos eco-
nomistas da FGV, “confi rmam 
a recuperação da indústria”. A 
pesquisadora do Ibre, Lia Valls, 
confi rma a projeção de um au-
mento menor no superávit para 
2018. “[Em 2017], a recupera-
ção se deu em comparação aos 
níveis baixos de 2015/2016, em 
especial para o minério de ferro 
e o petróleo”, destacou (ABr).

ao das commodities atingindo 
8,8%, em valor.

O bom desempenho das com-
modities é explicado tanto pelo 
aumento de 13,8% nos preços 

quanto pelos 10,5% relativos 
à expansão em volume, entre 
2016 e 2017. Já as importações 
de bens de capital da indústria 
de transformação continuam 

O ano começou com alta de 4,3% 
no movimento do comércio

bens duráveis realizadas por 
redes varejistas na primeira 
quinzena de janeiro. “Não pode-
mos projetar esse desempenho 
para o resto do mês porque a se-
gunda metade do mês não terá 
tantas promoções”, diz Burti. 

Já as vendas à vista caíram 2%. 
O tempo instável e chuvoso no 
início do ano inibiu a frequência 
de consumidores em lojas de 
produtos de menor valor como 

calçados, roupas e adereços. 
Se as condições meteoroló-
gicas melhorarem, as vendas 
podem melhorar nas próximas 
semanas.  Por outro lado, o 
presidente da ACSP lembra 
que o feriado de 25 de janeiro 
poderá provocar oscilações 
nos indicadores de vendas. O 
Balanço de Vendas é baseado 
em amostra fornecida pela Boa 
Vista Serviços (AI/ACSP).

Indústria paulista teve menor fechamento de vagas



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

A pirataria na era
do streaming

O momento atual é do 

streaming, estamos em 

um período de grandes 

transformações para o 

segmento audiovisual

Mas qual a relação entre 
streaming e pirataria? 
Uma pesquisa recente 

da Alianza, grupo que reúne 
empresas da indústria de TV 
por assinatura, mostra que 
mais da metade das pessoas 
que têm acesso à internet 
consomem serviço de strea-
ming. E, a pirataria aproveita 
esse momento, começando 
a oferecer seus serviços por 
meio desta tecnologia. 

As conexões são tantas que 
falamos de uma rede mundial 
de criminosos, que juntos 
criam uma cadeia maior do 
que podemos imaginar. Antes 
da popularização desse tipo de 
disponibilização de conteúdo, 
as empresas já registravam 
casos de pirataria, os famosos 
“gatos”, que captam, de forma 
fraudulenta, a programação 
exclusiva da TV por assinatura.

Esses crimes precisam ser 
vistos como um problema 
social, já que a prática é pre-
judicial não só para o setor 
como para a sociedade, pois 
promove concorrência desleal, 
reduz a arrecadação do gover-
no, elimina postos de trabalho 
legais, incentiva o cliente a 
uma prática criminosa e cria 
uma cadeia de delitos que vai 
desde o contrabando de equi-
pamentos, estabelecimento de 
redes clandestinas de revenda 
até chegar à utilização indevida 
de programação sem pagar por 
nenhum direito autoral. 

Nestes casos, muitas vezes, 
registram-se crimes de con-
corrência desleal, evasão de 
divisas, associação criminosa 
e atividade clandestina de 
telecomunicações. O impacto 
é tão grande que somente nos 
países da América Latina os 
governos estimam perda anual 
de US$ 1,2 bilhão em perdas 
tributárias. Só no Brasil, por 
exemplo, projeta-se que as 
perdas sejam de mais de US$ 
486 milhões em evasão de di-
visa e US$ 2 bilhões em perdas 
de receita. 

Isso sem falar nos royalties 
que atores, músicos, produ-
tores, roteiristas, escritores e 
diretores deixam de receber. 
Essa indústria do crime tam-
bém afeta os trabalhadores – 
sem a pirataria, mais de 50 mil 
vagas de emprego poderiam 

ser criadas pelo setor. Mas é 
possível combater a pirataria? 
Foi pensando nisso que em 
2013 nós fundamos a Alianza, 
que reúne empresas como 
SKY, DIRECTV, Discovery, 
Globosat, FOX Internatio-
nal Channels Latin America, 
Telefonica, Telecine, Media 
Networks Latin America, entre 
outras, para juntas poderem 
traçar estratégias de combate 
a essas práticas. 

Nós acreditamos, que com 
toda a indústria mobilizada, po-
demos avançar, cada vez mais, 
nesse combate, mas para isso 
também precisamos garantir 
que haja melhores legislações 
e fi scalizações rigorosas. Há 
um forte investimento em 
tecnologia e treinamento por 
parte da indústria, mas é ver-
dade que a pirataria inova na 
mesma velocidade que nossas 
tecnologias de combate. 

Verifi camos que nos últi-
mos anos, com o trabalho em 
conjunto do investimento da 
iniciativa privada e das auto-
ridades públicas, foi possível 
trazer um ambiente tecnoló-
gico mais seguro e controlar o 
avanço da prática ilegal. Como 
parte de nossa estratégia, 
montamos um laboratório em 
São Paulo que acompanha o 
funcionamento da pirataria, 
testando e monitorando todos 
os equipamentos e aplicativos 
existentes hoje no mercado. 
Por lá, também desenvolvemos 
tecnologias que nos auxiliam 
no combate a esses crimes. 

Durante a Copa do Mundo 
realizada no Brasil, por exem-
plo, fomos capazes de impedir 
toda a transmissão pirata de 
jogos por meio de tecnologia. 
Tudo isso é parte de um esforço 
contínuo, e o engajamento da 
sociedade civil é um elemento 
fundamental para frear o avan-
ço da ilegalidade. É necessário 
que continuemos a investir na 
conscientização dos consumi-
dores, para que não só deixem 
de adquirir esses produtos, 
mas atuem na prevenção do 
crime. Também entendemos 
que não conseguimos seguir 
em frente sem a parceria das 
empresas da indústria e muito 
menos sem a ajuda do poder 
público. 

Juntos, podemos vislumbrar 
um futuro próspero e protetivo 
para a propriedade intelectual 
e toda a sociedade.

(*) -É diretora executiva da Alianza e 
de Antipirataria da DIRECTV América 

Latina.

Marta Ochoa (*)

Página 4

Política
São Paulo, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018

www.netjen.com.br

O primeiro-ministro israelen-
se, Benjamin Netanyahu, está 
convencido de que os Estados 
Unidos (EUA) transferirão sua 
embaixada para Jerusalém ainda 
este ano. A afi rmação foi feita a 
jornalistas, na Índia, onde está em 
visita ofi cial. “A minha avaliação 
e convencimento é de que isso 
se moverá muito mais rápido do 
que as pessoas pensam, um ano a 
partir de hoje”, disse o governante 
israelense em um voo de Nova 
Délhi a Gujarate, segundo o jornal 
The Times of Israel.

No mês passado, o secretário 
de Estado dos EUA, Rex Tiller-
son, afi rmou que a transferência 
da embaixada para Jerusalém 
demoraria pelo menos três anos, 
provavelmente mais. Netanyahu 
não explicou em que baseava 

Trump ‘tem 
capacidade’ de 
terminar mandato

O médico da Casa Branca, 
Ronny Jackson, garantiu que o 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, de 71 anos, está 
com a “saúde excelente” e passou 
em todos os testes físicos e cog-
nitivos ao qual fora submetido. 
Em uma coletiva de imprensa 
realizada na terça-feira (16), Ja-
ckson deu detalhes do primeiro 
check-up do republicano, que 
completa neste mês um ano de 
mandato. 

O médico disse que, atualmen-
te, o presidente utiliza dois medi-
camentos: Propecia (fi nasterida) 
contra queda de cabelos, e o Cres-
tor (rosuvastatina) para abaixar o 
colesterol. Apesar de recomendar 
uma dieta mais saudável a Trump, 
Jackson garantiu que o presidente 
é capaz de encerrar seu mandato 
sem problemas médicos. Trump 
pesa 108,4 kg, dorme de 4h a 5h 
por dia e, de acordo com pessoas 
próximas ao magnata, mantém 
uma rotina sedentária, sem 
exercícios físicos e com excesso 
de consumo de fast food. 

As condições de saúde de 
Trump levantaram suspeitas após 
o presidente falhar em alguns 
discursos e aparentar lapsos 
de memória. Mas o médico da 
Casa Branca negou que tenha 
sido encontrado qualquer sinal 
de Alzheimer ou de problemas 
mentais (ANSA).

Parcelamento de 
débito em sentença 
transitada em 
julgado

A Câmara analisa o projeto 
que permite o parcelamento de 
débito fi xado em sentença tran-
sitada em julgado. Apresentado 
pelo deputado Lelo Coimbra 
(PMDB-ES), o projeto revoga 
dispositivo do novo Código de 
Processo Civil, que proíbe o 
parcelamento de débito nesses 
casos.

“Os devedores, em processos 
judiciais, não têm condições de 
fazer o pagamento em única 
parcela, sofrendo as mazelas do 
bloqueio de contas bancárias, 
veículos, etc, o que demanda 
muito mais tempo e, na maioria 
das vezes, ainda contribui para 
a frustração da execução”, 
afi rma Coimbra. “A supressão 
desse dispositivo é, portanto, 
imprescindível para a boa eco-
nomia processual”, completa.

O deputado ressalta ainda 
que o antigo Código de Pro-
cesso Civil permitia o parce-
lamento de débito fi xado em 
sentença transitada em julgado. 
A proposta será analisada, em 
caráter conclusivo, pela Comis-
são de Constituição e Justiça, 
inclusive quanto ao mérito (Ag.
Câmara).

A Câmara analisa o projeto do deputado Augusto 
Carvalho (SD-DF), que altera a lei das franquias com 
o objetivo de eliminar questionamentos sobre res-
ponsabilidade do dono da franquia pelas obrigações 
trabalhistas dos franqueados. O projeto estabelece que 
a franquia não caracteriza relação de subordinação, 
de prestação de serviços ou de terceirização, ou seja, 
o franqueador não pode responder por eventuais 
débitos trabalhistas de franquias. 

Augusto Carvalho explicou que a alteração visa 
incluir na lei o que já é doutrina da Justiça do Tra-

balho. “O contrato típico de franquia empresarial 
estabelece apenas a utilização, pelo franqueado, da 
marca, do nome, dos produtos para comercialização 
e, eventualmente, da tecnologia de propriedade do 
franqueador. Não há, portanto, subordinação jurídica 
entre eles e, muito menos, entre aquele e os empre-
gados deste”, justifi cou.

A proposta tramita em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; e de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

É o que determina a pro-
posta do senador licen-
ciado Ricardo Ferraço 

(PSDB-ES), que está em tra-
mitação na Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado.

Os juízes brasileiros ainda 
são regidos por um estatuto 
anterior à Constituição de 1988: 
o texto em vigor, que estabe-
lece os direitos e deveres da 
categoria, é de 1979. Apenas 
o STF pode reformá-lo, o que 
ainda não foi feito. A proposta 
de Ferraço modifi ca a Consti-
tuição para extinguir a exclu-
sividade do Supremo na tarefa 
de elaborar um novo Estatuto 
da Magistratura. Assim, mem-
bros do Congresso e também 
o presidente da República 
passariam a ter permissão para 
atualizar a lei.

O Estatuto da Magistratura 
é o conjunto de normas que 
orienta a atividade dos juízes, 
estabelecendo os direitos e de-
veres da categoria. Ele contém 
dispositivos considerados polê-
micos, como a punição na forma 
de aposentadoria compulsória 
e as férias de dois meses por 
ano. Diversas propostas de 

O texto em vigor, que estabelece os direitos e deveres da categoria, é de 1979.

Apenas o STF pode reformá-lo, o que ainda não foi feito.

Projeto que aumenta para 
R$ 98 milhões o limite da re-
ceita bruta anual da empresa 
que pode optar pelo regime de 
lucro presumido, para tribu-
tação pelo Imposto de Renda, 
encontra-se na Comissão de 
Assuntos Econômicos do 
Senado. Ao justifi car a apre-
sentação do projeto, Romero 
Jucá (PMDB-RR) afi rma que 
o limite para opção pelo lucro 
presumido está fi xado em R$ 
48 milhões anuais desde 2003.

“A infl ação acumulada entre 
dezembro de 2002 e julho de 
2012, pelo IPCA é de 71,47%. 
Somente pela aplicação desse 
índice, o limite deveria ser rea-
justado para R$ 82,3 milhões. 
Estamos propondo que o novo 
limite seja fi xado em R$ 98 mi-
lhões/ano, para que não esteja 
defasado no próprio momento 
em que a lei entrar em vigor. Na 
verdade, o ideal seria um limite 
um pouco maior, para que pu-
desse vigorar com alguma folga 
durante alguns anos à frente”, 
afi rma o senador.

Segundo Jucá, o regime de 
lucro presumido para cálculo 

O projeto, em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, 

é de autoria do senador Romero Jucá.

Duas leis, sancionadas e pu-
blicadas no DOU de ontem (17), 
prestam homenagem ao líder 
abolicionista Luís Gonzaga Pinto 
da Gama, conhecido como “o 
advogado dos escravos” durante 
o período colonial. A primeira de-
clara Luís Gama como Patrono da 
Abolição da Escravidão do Brasil. 
O título de patrono é concedido 
a pessoas que tiveram um papel 
importante e relevante em uma 
determinada causa.

E a segunda, inscreve o aboli-
cionista no Livro de Heróis e He-
roínas da Pátria, depositado no 
Panteão da Pátria e da Liberdade 
Tancredo Neves, em Brasília. 
Quem tem o nome inscrito no 
chamado “Livro de Aço” é con-
siderado herói nacional. Gama 
nasceu em Salvador em 1830, 
fi lho de um fi dalgo português 
com uma escrava liberta. Em 
razão de uma dívida de jogo, 
foi vendido como escravo pelo 
próprio pai quando tinha 10 
anos. Alforriado sete anos depois, 
tentou cursar Direito mas, por ser 
negro, enfrentou hostilidade de 
professores e alunos.

Ainda assim persistiu como 
ouvinte das aulas. Posterior-
mente conseguiu uma carta 
de advogado e, com o conhe-
cimento adquirido, defendeu 
e libertou na Justiça mais de 

Luís Gama, Patrono da 

Abolição da Escravidão do 

Brasil.
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Proposta permite ao 
Congresso elaborar novo 
Estatuto da Magistratura

O Congresso Nacional e a Presidência da República poderão ser autorizados a elaborar um novo 
Estatuto da Magistratura — prerrogativa exclusiva, no momento, do Supremo Tribunal Federal (STF)

atualização circulam no STF há 
anos, mas nenhuma chegou a 
ser enviada ao Congresso para 
apreciação. Para Ferraço, essa 
regra engessa a discussão sobre 
as prerrogativas dos juízes e 
impede que a sociedade tenha 
voz no que concerne a atividade 
do Poder Judiciário.

“Decorridos tantos anos da 
promulgação da Constituição, 
o Congresso ainda não pode 
discutir questão tão importan-

te, pois ainda aguardamos a 
iniciativa da Suprema Corte. 
Questões de suma importância 
para o controle social da ativi-
dade da magistratura, como a 
possibilidade da exoneração de 
magistrados por cometimento 
de condutas incompatíveis, 
angustiam e desafi am a so-
ciedade brasileira”, escreve 
o senador na sua justifi cativa 
para o projeto.

A proposta tem voto favorável 

do relator, senador Jorge Viana 
(PT-AC), e já pode ser votada 
pela Comissão. A comissão 
também recebeu uma nota téc-
nica da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), que 
se posiciona contra a aprovação 
da matéria. Segundo a entidade, 
o fi m da exclusividade do STF 
na elaboração de normas para a 
magistratura pode pôr em risco 
a separação entre os poderes 
(Ag.Senado).

Limite de receita no regime de 
lucro presumido pode aumentar

do IRPJ e da contribuição social 
sobre o lucro líquido das pes-
soas jurídicas é um importan-
tíssimo fator de simplifi cação 
tributária. “Ao optar por esse 
regime, renunciando ao regime 
de apuração do lucro real, as 
empresas racionalizam enor-
memente sua administração, na 
medida em que são dispensadas 
de manter complexa e cara 
estrutura burocrática, princi-
palmente contábil. 

Dessa forma, o chamado 

custo de conformidade, que 
hoje pesa de maneira exa-
gerada sobre as empresas 
contribuintes, pode ser bas-
tante aliviado”, argumenta o 
senador. O relator, Roberto 
Rocha (PSDB-MA), defende a 
aprovação do projeto. Segun-
do ele, a opção pela sistemá-
tica de lucro presumido para 
apuração do IRPJ não implica 
renúncia de receita, “muito ao 
contrário, a arrecadação será 
benefi ciada” (Ag.Senado).

Leis homenageiam 
abolicionista Luís Gama

500 negros escravos. Gama 
também foi ativista político e 
projetou-se ainda na literatura 
em função de seus poemas, nos 
quais satirizava a aristocracia e 
os poderosos da época.

Ambos os PLCs são de auto-
ria do deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP) e foram relatados 
na Comissão de Educação, pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
que afi rmou ser Luís Gama um 
dos principais ícones da luta 
abolicionista no Brasil e que suas 
ações nos tribunais ajudaram 
centenas de pessoas mantidas 
ilegalmente na escravidão a 
serem libertadas (Ag.Senado).

Netanyahu: EUA mudarão embaixada 
para Jerusalém este ano

sua afi rmação, mas indicou que 
se tratava de uma série de movi-
mentos políticos “que não tinham 
acontecido antes”, segundo 
informou o jornal Haaretz.

Esses movimentos políticos 
incluem a postura do presiden-
te americano, Donald Trump, 
sobre o Irã e sua intenção de 
cancelar o pacto nuclear, bem 
como sua decisão de atrasar um 

pagamento de US$ 65 milhões 
à agência da ONU para os re-
fugiados palestinos (UNRWA), 
detalhou a emissora de rádio 
Kan. Trump prometeu mudar 
a embaixada do seu país de Tel 
Aviv para Jerusalém, em discur-
so no último dia 6 de dezembro, 
no qual também reconheceu 
formalmente Jerusalém como 
a capital israelense (ABr/EFE).

Relação trabalhista entre franquias e dono da marca

Primeiro-

ministro 

israelense, 

Benjamin 

Netanyahu.



Certa noite lia, como de costume, uma estória 

para minha fi lha. Nesse dia, escolhi a fábula de La 

Fontaine, “A Cigarra e a Formiga”

Essa conhecidíssima fábula conta a estória de uma cigarra 
que passou o verão todo cantando, enquanto a formiga 
trabalhava estocando alimentos para o inverno. Quando 

cheguei ao fi nal da fábula, li este trecho:

“A formiga nunca empresta,
nunca dá, por isso ajunta.
- No verão em que lidavas? 
À pedinte (cigarra) ela pergunta.
Responde a outra: - Eu cantava,
Noite e dia, a toda hora...
- Oh! Bravos! (torna a formiga)
- Cantavas? Pois dança agora...”

Fiquei imaginando: essa estória não está boa, com todo res-
peito à La Fontaine.

Por que a cigarra sofria se era tão talentosa? E por que de-
veria carregar e organizar coisas se cantava e tocava tão bem? 
E a formiga, sabia cantar, tocar, compor? Não, mas possuía um 
talento natural para a organização, para o planejamento. Na 
mesma hora, comecei a ver como essa fábula tem a ver com os 
dias atuais. Como vejo pessoas frustradas em minhas andanças! 
Algumas porque tem que fazer o papel de formiga tendo talento 
para ser cigarra, outras, exatamente o contrário.

Penso que devemos valorizar nossos talentos, nossas vocações. 
Portanto, imaginei no fi nal da estória a formiga muito bem no 
período difícil do inverno e a cigarra conseguindo uma excelente 
gravadora, gravando um clipe e fazendo sucesso nas rádios. 
Concordo com La Fontaine que a formiga estava muito bem, 
mas era extremamente egoísta e não possuía a visão moderna 
que devemos ter hoje: a de aproveitar e extrair o que cada um 
tem de melhor, ajudar as pessoas a descobrirem e exercitarem 
seus talentos.

Tanto a Cigarra quanto a Formiga eram extremamente talen-
tosas, mas a falha da Cigarra foi não juntar seu talento ao foco, 
ao planejamento e à disciplina. Então, pais, não queiram que 
seus fi lhos sejam advogados se o negócio deles é culinária. E 
gente, dentro de nossas empresas, vamos valorizar as diferen-
ças, descobrir novos talentos, direcioná-los e auxiliá-los para 
que possamos todos ter sucesso em nossos empreendimentos 
pessoais e profi ssionais.

(*) - É palestrante motivacional, especialista em superação, criação de valor e 
em tocar o coração das pessoas (www.marcocassel.com.br).

A importância de investir 
em seus talentos

Marco Cassel (*)

www.netjen.com.br

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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ADVERTÊNCIA NO HORÁRIO DE INTERVALO
Empresa pode aplicar advertência a funcionário por ato praticado em 
refeitório, durante o horário de intervalo e manter câmera de vigilância 
no ambiente? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CARGO DE GERENTE E SUBGERENTE RECEBE HORA EXTRA, INCLU-
SIVE SE TRABALHAR NO FERIADO?

Esclarecemos que em se tratando de empregados registrados nos 
moldes do art.62 da CLT e que estejam dispensados do controle de 
jornada, estes empregados não farão jus ao recebimento de horas 
extras. Contudo, ocorrendo trabalho em dia de feriado deverá a 
empresa pagar em dobro a remuneração ou conceder outro dia de 
folga, conforme determina a Lei nº605/49.

DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE INTERVALO
A diminuição do tempo de intervalo de 1 hora para 30min, pode o 
funcionário fazer apenas 15min e receber os outros 15min como HE 
50%? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE ATRASOS E FALTAS DO ESTAGIÁRIO
Empresa pode descontar atrasos e faltas da bolsa do estagiário, pode cum-
prir horário flexível? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO SE RECUSOU A ASSINAR O AVISO PRÉVIO INDENI-
ZADO, COMO DEVEMOS PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, orienta-se 
que o empregador leia o comunicado de aviso prévio ao empregado e 
pegue a assinatura de duas testemunhas.

OBRIGATÓRIO O REGISTRO DE PONTO
A partir de quantos funcionários se torna obrigatório o registro de 
ponto? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO COM SALÁRIO VARIÁVEL
Funcionário que recebe salário fixo, periculosidade e comissão, como proceder para 
calcular hora extra e o DSR? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Citação Prazo 20 dias. Processo nº 0208484-31.2011.8.26.0100  A Drª. Fabiana Marini, Juíza de
Direito da 12ª VC do Foro da Capital - SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Jader Bezerra Xavier,
CPF/MF Nº 232.276.303-97 e Pampa Montagens e Manutenção Ltda, CNPJ Nº 15.118.524/0001-59,
que Banco Fibra S/A, moveu uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento
da quantia de R$  7.062.749, (Sete Milhôes sessenta e dois mil setecentos e quarenta e nove reais)
Referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Nº CG 0648611, ocorre que não
cumpriram com suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento da quantia devida na data de seus
respectivos vencimentos. Considerando que os requerentes, encontra-se em lugar ignorado, fica os
mesmos, por meio do presente edital Citados para os termos e atos da ação proposta ficando
Advertidos de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade, aos 12 de Setembro de 2017.                                                                    (18 e 19)

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: DIEGO FERREIRA DIAS, solteiro, encarregado de guarda-volumes, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 21/01/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Antonio Costa Dias e de Lucia dos Santos Ferreira. A 
pretendente: DEBORA CARINA BARRETO, solteira, professora assistente de 
classe, natural de São Paulo - SP, nascida em 20/02/1995, residente e domicilia-
da neste Subdistrito - SP, filha de José Trajano Barreto e de Celina Oliveira dos 
Santos Barreto.

O pretendente: BRUNO DA CUNHA REAL, solteiro, estoquista, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 03/05/1988, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Hermes 
Costa Real e de Joelita Viana da Cunha Real. A pretendente: JULIANA GOMES SCAR-
MIN, solteira, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, nascida em 13/05/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João José Scarmin e de Carla 
Suzana Gomes Scarmin.

O pretendente: DIEGO DE MENDONÇA, solteiro, técnico em radiologia, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 22/03/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Sandra Mara de Mendonça. A pretendente: RAQUEL DE ARAUJO SALGADO, 
divorciada, militar, natural do Rio de Janeiro - RJ, nascida em 26/03/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Fernando Moreira Salgado e de Ivone 
de Araujo Salgado.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Mafra S.A. Agropecuária
CNPJ/MF nº. 04.972.469/0001-43 - NIRE 35.300.44834-1

Extrato da Ata da AGE Realizadas em 31 de Outubro de 2017
Data, Hora e Local:  31/10/2017, às 16hs30, na sede social , na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20° andar,
sala 01-B, Alto de Pinheiros, São Paulo-SP.  Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente:
Sidinei Righini, Secretária: Luciana Gualda dos Santos Sasso. Deliberações aprovadas por unanimidade: 1. O
Acionista delibera e aprova a capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)  em 02/02/
2017 e em 31/03/2017, ambos realizados pela acionista Magenta Participações S.A.. Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 571.052/17-4 em 19/12/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Propecus Agropecuária S.A.
CNPJ/MF N° 01.299.251/0001-81 - NIRE 35.300.44833-2

Extrato da Ata da AGE Realizada em 31 de Outubro de 2017
Data, Hora e Local: 31/10/2017, às 17hs, na sede, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, sala 01-A,
Alto de Pinheiros,São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Sidinei
Righini, Secretária: Luciana Gualda dos Santos Sasso. Deliberações aprovadas por unanimidade: 1. O Acio-
nista delibera e aprova a capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) em 16/01/2017
e em 17/04/2017, ambos realizados pela acionista Magenta Participações S.A. Encerramento: Formalidade legal
registrada na JUCESP nº 572.557/17-6 em 20/12/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

A alternativa, mais efi ciente e menos dolorosa que o tratamen-
to atual (injetável), já gerou uma patente para o Instituto e 
se baseia na tecnologia de nanocarreadores coloidais, cuja 

liberação controlada visa diminuir os efeitos colaterais do fármaco.
Thais Aragão Horoiwa, pesquisadora responsável pelo projeto, 

explica que a tecnologia funciona como uma espécie de “cavalo de 
Tróia”. O antiomoniato de meglumina (comercialmente conhecido 
como Glucantime), droga utilizada no tratamento da leishmanio-
se, é encapsulada em nanoestruturas poliméricas compostas por 
maltodextrina, um gliconjugado de que o protozoário necessita 
em seu metabolismo. “Acreditamos que o uso da maltodextrina 
faz com que o medicamento atinja preferencialmente as células 
infectadas às saudáveis, porque, em tese, o açúcar iria preferen-
cialmente para as células que o estão demandando mais”, explana.

Atualmente, no Brasil, o tratamento da doença é oferecido pelo 
SUS e feito de forma injetável. Em termos simples, o paciente 
recebe diariamente, por um período de 20 dias, injeções com 
doses de 10 a 20 mg de Glucantime, sendo a aplicação feita di-
retamente nas ferida. “O tratamento é extremamente doloroso, 
além de depender da internação do paciente para a aplicação do 
medicamento e controle dos efeitos colaterais, que são intensos 
e podem até levá-lo a óbito”, conta Thais. “A alternativa que 
propomos visa um tratamento tópico com pomada ou creme, 
evitando que o medicamento caia na corrente sanguínea, e com 
aplicação feita pelo próprio paciente. A simplicidade do trata-
mento diminuiria o gasto de recursos públicos e evitaria também 
a evasão do tratamento”.

Os testes de liberação e permeação realizados até o momento 
mostram evidências de que o medicamento, indicado para trata-

Imagem ampliada mostra as bolsas (vacúolos) formados pelo 

protozoário L. amazonensis, agente causador da leishmaniose 

cutânea, dentro de macrófago de camundongo.
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IPT desenvolve novo 
medicamento contra leishmaniose
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) está desenvolvendo, em seu Laboratório de Processos 
Químicos e Tecnologia de Partículas, um novo medicamento contra a leishmaniose, doença endêmica 
no Brasil causada por protozoários e transmitida pela picada de certas espécies de mosquito

mento da leishmaniose cutânea, não tem penetração na corrente 
sanguínea – evitando efeitos colaterais em órgãos internos – e 
que sua liberação é sustentada na ferida, crescendo ao longo do 
tempo, o que possibilitaria uma aplicação única. Atualmente, o 
fármaco passa por testes pré-clínicos no Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP, em que se verifi cará seu real efeito sobre o 
parasita e também as células saudáveis do organismo.

Segundo a Drugs for Neglacted Diseases initiative (DNDi), 
cerca de 1 milhão de novos casos de leishmaniose cutânea são 
computados por ano no mundo, enfermidade que está no rol de 
doenças negligenciadas defi nido pela OMS – assim nomeadas 
por serem comuns em locais com maior difi culdade de acesso ao 
saneamento básico e em populações marginalizadas, de menor 
poder aquisitivo, condições menos propícias ao investimento da 
indústria farmacêutica. Para saber mais sobre o mais sobre a 
tecnologia desenvolvida pelo IPT para combate à leishmaniose, 
acesse: (https://goo.gl/wnaQXV).

Ricardo Karpat (*)

Todo início de ano devemos 
traçar novos objetivos, avaliar 
o que não está dando bons 
resultados e mudar algumas 
rotinas em nossas vidas.

A expressão “Ano Novo, 
Vida Nova” costuma estar 
presente na vida das pessoas 
insatisfeitas profi ssionalmen-
te. A virada de ano representa, 
para muitos, o momento mais 
indicado para promover mu-
danças na carreira e ir atrás 
de novos desafi os que resul-
tem na conquista do sucesso 
profi ssional e consequente 
aumento na qualidade de vida.

É comum, que num momen-
to tão delicado economica-
mente como o que vivemos, 
muitas pessoas estejam insa-
tisfeitas com suas respectivas 
situações profi ssionais, e que 
tenham a sensação de me-
recerem mais do que estão 
recebendo.

A crise ainda ronda o merca-
do de trabalho e o desemprego 
teima em não ceder. 

Assim, àqueles que buscam 
por uma nova colocação, com 
maior valorização profi ssio-
nal, precisam seguir algumas 
orientações a fi m de atingir 
este objetivo.

Profi ssionalismo, compro-
metimento, automotivação e 
aprendizado contínuo estão 
entre as qualidades mais 
desejadas e reconhecidas 

pelo mercado. As ações di-
zem muito sobre as pessoas, 
e o que as empresas mais 
desejam são profi ssionais ba-
talhadores, comprometidos e 
interessados. Seguindo essa 
linha de conduta, estará um 
passo à frente da concor-
rência.

Outro item imprescindível 
para se ter empregabilidade 
é possuir uma boa rede de 
relacionamentos, o famoso 
networking. Sendo assim, 
mantenha seus contatos atua-
lizados e intensifi que-os. Cada 
empresa e cada profi ssional 
têm suas individualidades, 
com características particu-
lares e únicas, porém, existe 
uma característica que está 
presente em toda empresa 
ou profi ssional de sucesso: 
trabalho árduo. 

Faça uma análise das em-
presas e profi ssionais bem-
-sucedidos que você conhece 
e irá constatar que ninguém 
chega ao sucesso profi ssional 
sem percorrer um longo cami-
nho. Por fi m, esteja ciente de 
que profi ssionais capacitados 
e comprometidos são diferen-
ciados em uma empresa. 

Siga essa linha de conduta 
desde já e chegue ao fi nal 
do ano com o seu objetivo 
alcançado.

(*) - É Diretor da Gábor RH, 
administrador de empresas 

especializado em recursos humanos.

Como ser um 
profi ssional bem-
sucedido em 2018

Presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

Brasília - O vice-governador 
de São Paulo, Márcio França 
(PSB), será candidato a go-
vernador nas eleições deste 
ano com ou sem o apoio do 
PSDB, disse ontem (17), o 
presidente nacional do PSB, 
Carlos Siqueira. O dirigente 
também afirmou que um 
eventual apoio dos tucanos a 
França não garante em troca, 
necessariamente, o apoio dos 
pessebistas à candidatura do 
governador Geraldo Alckmin 
à Presidência da República.

“A candidatura de Márcio 
França é prioritária para o PSB. 
Claro que queremos o apoio do 
PSDB, mas aí vai depender de-
les”, afi rmou Siqueira. Segundo 
o dirigente, a candidatura de 
França é uma das nove a go-
verno do Estado que a legenda 
articula lançar no pleito deste 
ano. Além de São Paulo, a sigla 
quer ter candidatos a governa-
dor em Minas Gerais, Distrito 
Federal, Sergipe, Pernambuco, 
Paraíba, Amazonas, Tocantins 
e Espírito Santo.

França vai assumir o governo 
de São Paulo em abril, quando 
Alckmin deve se desincompati-
bilizar do cargo para concorrer 
ao Palácio do Planalto. Mesmo 
antes de ter a máquina pública 
nas mãos, o pessebista já nego-
cia acordos com outros partidos 
para garantir tempo de TV para 
a propaganda partidária. Nesta 
semana, anunciou apoio do PR 
e já tem conversas avançadas 
com Solidariedade e PROS, que 

também podem anunciar apoio 
em breve.

O nome do vice-governador, 
porém, enfrenta resistência 
entre integrantes do PSDB 
paulista, que não abrem mão de 
candidatura própria do partido 
ao Palácio dos Bandeirantes. 
Entre os possíveis candidatos 
tucanos à sucessão de Alck-
min estão o prefeito de São 
Paulo, João Doria, e o senador 
José Serra. Em entrevistas na 
segunda-feira (15), Alckmin 
disse que a decisão de quem 
os tucanos vão apoiar ou se 
vão lançar candidatura própria 
só será tomada na convenção 
de março.

O presidente do PSB disse 
que o partido ainda não sabe 
como se posicionará na corrida 
presidencial. Segundo ele, o 
cenário tem hoje alto “grau 
de incerteza”, com a possível 
condenação do ex-presidente 
Lula, que pode torná-lo inelegí-
vel, e a “incerteza” sobre a can-
didatura de Alckmin. Siqueira 
ressaltou que vários partidos já 
procuraram o PSB em busca 
de apoio a seus candidatos à 
Presidência, entre eles, o PT 
e o Podemos, que quer lançar 
o senador Alvaro Dias (PR). 
“Vamos apoiar o que é bom 
para o Brasil e para os proje-
tos importantes para o PSB. 
Aliança é sempre a realidade 
do momento, mas nem sempre 
é o ideal”, declarou o dirigente, 
evitando se comprometer com 
um nome (AE).

França será candidato 
em SP ‘com ou sem 

apoio do PSDB’
Divulgação
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Especial

A sondagem mostrou também que aumentou de 15% 
para 21% o volume de empresários que observaram 
um desempenho melhor no último ano na compa-

ração com 2016. A situação permaneceu estável para 40% 
dos entrevistados. Entre aqueles que melhoraram a per-
formance de suas empresas ao longo do ano passado, 51% 
presenciaram resultados mais expressivos nas vendas e 27% 
conseguiram ampliar a clientela. Há ainda 9% de varejistas 
que diversifi caram os produtos ofertados.

Considerando aqueles que amargaram um ano pior para 
as fi nanças da empresa em 2017, mais da metade (51%) 
argumentam que não tiveram um bom resultado nas vendas, 
alternativa que em 2016 era ainda maior, 63% da amostra. 
Também são citados a diminuição da margem de lucro 
(34%) e aumento a concorrência (24%).

Quando a análise se detém ao quadro macroeconômico do 
país como um todo, quatro em cada dez (42%) empresários 
consultados acreditam que as condições gerais da economia 
pioraram em 2017, embora tenha havido uma queda de 20 
pontos percentuais na comparação com a sondagem feita 
para 2016. Outros 35% não notaram mudança, ao passo que 
14% acreditam em melhora, percentual que apresentou 
alta de cinco pontos percentuais.

“Foram quatro anos turbulentos, marcados por retração 
no investimento e no consumo, além de desemprego em 
disparada, queda nas vendas e um cenário político instável, 
contaminando todo o ambiente de negócios no país. Ao que 
parece, o empresário brasileiro começa a vislumbrar a pos-
sibilidade de uma retomada lenta e gradual dos negócios”, 
analisa a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

Negócios
De acordo com a pesquisa, 56% dos empresários estão 

animados com a possibilidade de melhorar o desempenho 
de suas empresas nesse ano contra apenas 8% que se dizem 
desanimados e 27% que estão sem expectativa positiva ou 
negativa. Somente 6% acreditam na necessidade de realizar 
novas demissões. A sondagem ainda mostrou que 28% dos 
empresários pretendem ampliar seus negócios este ano e 
16% desejam lançar novos produtos ou serviços no mercado. 

Cai percepção de piora da 
economia entre comerciantes
O percentual de comerciantes e empresários de serviços que notaram piora na situação fi nanceira de seus 
negócios diminuiu de 48%, em 2016, para 30% em 2017, uma queda expressiva de 18 pontos percentuais em 
12 meses. É o que revelou uma sondagem realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em todas as capitais do país

A sondagem mostrou também que aumentou de 15% para 21% o volume de empresários que observaram
um desempenho melhor no último ano na comparação com 2016.

Reprodução

No que diz respeito a tomada de crédito e realização de 
investimentos, somente 16% manifestam a intenção de 
adquirir equipamentos e só 8% pensam em pegar emprés-
timos. Para driblar os efeitos da crise que ainda persiste, 
22% dos empresários vão priorizar pagamentos à vista em 
2018 e 20% reforçar a propaganda.

A pesquisa mostra que pouco mais de um terço (34%) 
dos empresários conseguiram realizar ao menos parte da-
quilo que se propuseram no ano passado. Outros 25% não 
cumpriram seus objetivos. As principais conquistas foram 
aumentar as vendas (28%), comprar equipamentos (27%), 
reformar a empresa (26%) e investir em propaganda (22%).

Em sentido contrário, os planos não realizados foram, 
principalmente, fazer uma grande reforma (28%), aumentar 
vendas (24%) e comprar equipamentos (20%). E o principal 
motivo para aqueles que tiveram de desistir de seus pro-

jetos foi a falta de recursos 
fi nanceiros, mencionada por 
26% desses entrevistados.

Ajustes
Apesar do otimismo, 28% 

dos empresários tem como 
principal temor a possibili-
dade de o país não sair da 
crise, seguido do resultado 
das eleições presidenciais 
(20%) e do risco de fechar 
a própria empresa (14%).

De modo geral, 40% dos 
empresários brasileiros ti-
veram de fazer ajustes no 
orçamento ao longo de 
2017, mas esse percentual 
também diminuiu frente a 
2016, quando 48% tiveram 
de adaptar a empresa para 
tempos mais sombrios. Den-

tre essa parcela de empresários impactados pela crise, 
52% reduziram funcionários, 28% diminuíram o consumo 
de água e luz e 25% economizaram na conta de telefone.

Entre os que demitiram no ano passado, a média é de 
dois a três funcionários dispensados por empresa. No caso 
desses entrevistados, as alternativas encontradas pelos 
donos das empresas para seguir com a gestão do dia a dia 
foi redistribuir as atividades entre os demais membros 
da equipe (37%) ou até mesmo assumir pessoalmente as 
atividades que fi caram sem trabalhador (24%).

Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Ju-
nior, a capacidade da adaptação do empresário tem sido 
fundamental para o país. “O empresário brasileiro tem uma 
capacidade de resiliência muito forte. Em tempos difíceis 
o empreendedor se vê obrigado a fazer sacrifícios, como 
baixar preços para lidar com a queda no consumo ou até 
mesmo promovendo cortes de funcionários. No entanto, são 
medidas paliativas e que não se sustentam no longo prazo. 
É precioso proporcionar um ambiente mais propício para 
os negócios, em que seja possível baixar custos e investir 
em inovação, aumentando a competitividade”, argumenta 
Pellizzaro Junior.

Inadimplência
A sondagem ainda revela que 15% dos empresários ou-

vidos admitem que fi caram vários meses ao longo de 2017 
com as contas da empresa no vermelho. Em 2016, esse 
percentual era maior, alcançando 22% dos empresários. 
Além disso, 14% tiveram de reduzir o mix de produtos e 
serviços que oferecem aos clientes.

“O endividamento é um grande obstáculo para qualquer 
empreendedor porque diminui a capacidade de contratar 
crédito e expandir as atividades. Em alguns segmentos, o 
acesso ao crédito é fundamental para a sobrevivência da 
empresa. Para quem está nessa situação, é preciso buscar 
taxas de juros menores e prazos adequados, pois isso coloca 
em risco a continuidade dos negócios”, alerta a economista 
Marcela Kawauti (ABr).

Nissan lança tecnologia que permite o controle 
do carro com a mente

A Nissan anunciou o resultado de pesquisas que permitirão 
que veículos interpretem sinais emitidos pelo cérebro dos mo-
toristas, redefi nindo a maneira como as pessoas interagem com 
os seus carros. A tecnologia batizada de "Brain-to-Vehicle", ou 
B2V, promete acelerar o tempo de reação para os motoristas e 
fará com que os carros se adaptem continuamente para tornar 
a experiência de dirigir cada vez mais agradável.

A tecnologia B2V da Nissan é a primeira desse tipo no mundo. 
O motorista usa um dispositivo capaz de captar sua atividade 
cerebral, que depois é analisada pelos sistemas autônomos. 
Ao antecipar o movimento pretendido, o sistema pode gerar 
ações – como girar o volante ou reduzir a velocidade – em 0,2 a 
0,5 segundos mais rápido do que o motorista, sempre de modo 
imperceptível.

A Nissan vai apresentar as funcionalidades da sua exclusiva 
tecnologia na CES 2018 (Customer Eletronics Show), feira 
focada em inovação que acontece em Las Vegas entre os pró-
ximos dias 9 e 12. A B2V é o mais novo avanço da área de Mo-
bilidade Inteligente da Nissan e refl ete os esforços da empresa 
para transformar a maneira como os carros são alimentados, 
impulsionados e integrados à sociedade.

"Quando a maior parte das pessoas pensa em direção autônoma, 
o que vem à mente é uma visão muito impessoal do futuro, em 

"Com a Mobilidade Inteligente da Nissan estamos conduzindo 
as pessoas para um mundo melhor ao oferecer mais autonomia, 
mais eletrifi cação e mais conectividade". Esta tecnologia inédi-
ta da Nissan é fruto de pesquisas que visam usar a técnica de 
decodifi cação cerebral para prever as ações dos motoristas e 
detectar desconfortos:

Previsão: Ao captar sinais de que o cérebro do motorista está 
prestes a iniciar um movimento – como girar o volante ou pisar 
no acelerador – a tecnologia de assistência ao motorista pode 
começar a ação mais rapidamente. Isso pode reduzir o tempo 
de reação e melhorar a direção manual. Detecção: Ao detectar 
e avaliar qualquer desconforto do motorista, a inteligência ar-
tifi cial pode alterar a confi guração ou o estilo de dirigir quando 
estiver no modo autônomo.

Entre outros usos possíveis estão o ajuste do ambiente interno 
do veículo, como explicou Lucian Gheorghe, pesquisador sênior 
de inovação do Centro de Pesquisas da Nissan no Japão, que está 
liderando a pesquisa do B2V. A tecnologia pode, por exemplo, 
usar a realidade aumentada para ajustar o que o motorista vê 
e criar um ambiente mais relaxante. "As potenciais aplicações 
desta tecnologia são incríveis", disse Gheorghe. "Esta pesquisa 
será um catalisador para mais inovações nos veículos da Nissan 
nos próximos anos" (AI/Nissan).

O novo avanço em Mobilidade Inteligente da Nissan 
consiste em fazer com que os carros captem a 

atividade cerebral do motorista.
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que os seres humanos deixam de controlar as máquinas. Mas a 
tecnologia B2V faz exatamente o contrário, porque ela usa sinais 
emitidos pelo cérebro humano para tornar a experiência de dirigir 
mais atraente e agradável", disse o vice-presidente executivo da 
Nissan, Daniele Schillaci. 
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Pesquisas no mercado 

fi tness mostram que o 

resultado físico é apenas 

um dos fatores que 

determina a captação 

e retenção do cliente de 

uma academia

Cada vez mais, as pessoas 
têm ido atrás de boas ex-
periências e de ampliar 

seu contato social, buscando 
sentir-se parte de uma comu-
nidade. Sendo assim, um dos 
primeiros pontos a se pensar 
quando se gere uma academia 
é qual nível de experiência está 
sendo entregue aos alunos, que 
nada mais é do que a somatória 
de todos os pontos de contato 
que eles têm com você e o seu 
espaço. 

Essa soma pode ser positiva 
ou negativa e é determinante 
para ele permanecer ou não 
no seu negócio. Manter o 
cliente interessado é um dos 
maiores desafi os, por isso é 
fundamental entender os prin-
cipais motivos que o levam a 
desistir de frequentar uma aca-
demia e, assim, reverter este 
grande problema enfrentado 
por muitos gestores que é a 
rotatividade de alunos.

O consumidor atual não quer 
apenas adquirir um produto ou 
serviço, ele quer ter uma ex-
periência. Se ela for divertida, 
melhor ainda. Nesse sentido, 
os games deixaram de ser me-
ros jogos e se transformaram 
em uma poderosa estratégia 
para atrair e reter clientes. 
Essa tendência ganhou o nome 
de “Gamifi cation”, ou Gamifi ca-
ção, em português, e nada mais 
é do que uma estratégia que 
usa as dinâmicas e mecânicas 
de jogos - tão familiares espe-
cialmente na infância - para 
engajar pessoas.

De acordo com os autores do 
livro "For the Win: How Game 
Thinking Can Revolutionize 
Your Business”, Kevin Werbach 
e Dan Hunter, a utilização de 
técnicas motivacionais tira-
das dos jogos e a aplicação 
de elementos e de conceitos 
próprios deles em contextos 
que não são de games fazem 
parte dessa tendência, assim 
como a criação de experiências 
envolventes. Eles defendem 
que pensar como um desig-
ner de jogos ajuda a motivar 
funcionários e clientes e cria 
experiências atraentes que 
podem transformar diversos 
tipos de negócios. Como as 
experiências comunitárias e 
sociais são comumente as-
sociadas aos jogos e muitas 
pessoas querem brincar com 
outras, enfrentá-las e compar-
tilhar essa vivência, a dimensão 
social constitui, quase sempre, 
uma parte signifi cativa e im-
portante da gamifi cação.

E foi justamente estudando 
essa forte tendência e a busca 
por experiências marcantes 
em diversos segmentos do 
mercado, especialmente nos 
ambientes fi tness, que a Life 
Fitness desenvolveu o ICG 
Connect, software do Indoor 
Cycling Group (ICG) que 
oferece diversos programas, 
percursos e recursos inter-

conectados e compartilhados 
no computador da bicicleta do 
usuário, no tablet do instrutor 
e no monitor de vídeo grande 
da sala. Pelo ICG Connect, 
os participantes das aulas de 
ciclismo indoor pedalam com 
o grupo ou em batalhas entre 
os times para atingirem os 
objetivos da aula, vencerem 
disputas de equipe e baterem 
recordes pessoais.

O ICG Connect é uma pla-
taforma com uma grande 
variedade de ferramentas para 
o professor de ciclismo indoor 
aumentar a interação e o en-
gajamento dos alunos na aula. 
Isso traz dois pontos positivos: 
o aumento na atenção ao fazer 
o exercício melhora os resul-
tados físicos e a sensação de 
contribuir para o resultado do 
grupo eleva o senso de equipe-
-comunidade.

Há quase 30 maneiras di-
ferentes de propor desafi os 
à turma e trazer a atenção 
do aluno ao que precisa ser 
feito, com informações pro-
jetadas em tempo real. Entre 
elas, estão a opção de avaliar 
a performance da sala como 
um todo e incentivar a turma 
a se unir para buscar uma meta 
proposta pelo professor. Outra 
possibilidade é abrir disputas 
entre times, ainda sem perder 
o sentimento do trabalho em 
equipe, mas com uma certa 
competitividade. E para os 
mais competitivos, há ainda 
as métricas de performance 
individuais.

Desde 2015, com o lança-
mento da IC7, o portfólio de 
bikes ICG já revolucionou o 
mercado no sentido de trazer 
a possibilidade de personalizar 
a bicicleta para cada aluno e, 
assim, fazê-lo se sentir parte 
da aula e capaz de atingir 
os objetivos. Com o slogan 
“UNITED WE RIDE”, a ICG 
sempre buscou se colocar no 
mercado com soluções que 
criassem o espírito de equipe 
dentro do ambiente de aula. A 
criação do CoachbyColor, por 
exemplo, desde o início trouxe 
esse senso de comunidade e 
socialização com muita força, 
já que permite personalizar 
as bicicletas de cada aluno na 
aula, de acordo com seu nível 
de condicionamento, para que 
todos possam atingir as metas 
propostas pelo professor.

Ao oferecer um momento 
lúdico, uma experiência única 
e memorável, é possível criar 
um ambiente inspirador na sua 
academia, que estimule, mo-
tive e engaje alunos de todos 
os níveis de condicionamento 
físico a se superarem todos 
os dias, darem o melhor de si 
durante as atividades, compe-
tir, se divertir e socializar. Ao 
tornar a rotina do seu cliente 
um game, a experiência que ele 
tem com o seu fi tness center 
se torna ainda mais rica e pode 
ser o diferencial nos resultados 
para o seu negócio.

 
(*) É Triatleta, Ciclista e Master 

Trainer da Life Fitness Brasil (www.
lifefi tness.com.br), empresa que 

é líder mundial em equipamentos 
de ginástica comercial e detentora 
das marcas Life Fitness, Hammer 

Strength, Cybex, Indoor Cycling 
Group (ICG), SCIFIT e Brunswick 

Billiards.

Gamifi cação e tecnologia 
melhoram a experiência 

com bike indoor e 
ajudam a fi delizar alunos

Fabio Mollica (*)

News@TI
Loggi anuncia vagas para diversas áreas e 
formações

@A Loggi, plataformas de entregas expressas, anuncia a busca 
de novos talentos para atuar nos escritórios da companhia em 

São Paulo, Barueri, Rio de Janeiro e Porto Alegre. As 20 vagas, que 
englobam diversos níveis de profi ssionais, contemplam as áreas de 
Business Intelligence, Gestão de Pessoas, Financeiro, Operações, 
Engenharia e TI. Para a área de Business Intelligence, a Loggi 
oferece oportunidades de estágio em inteligência de negócios (bu-
siness intelligence) e gestão de modelos fi nanceiros. Além disso, 
há oportunidades para estagiar no setor de Finanças, que oferece 
também uma vaga de gerência. Já a área de Gestão de Pessoas busca 
um estagiário e um analista de recrutamento. Em Operações, há 
cinco vagas para coordenadores, analistas e gerentes especializados 
em logística, experiência do consumidor e relacionamento com os 
motofretistas. Para os engenheiros, há oportunidades em engenharia 
de software (front e back end) além de engenharia e pesquisa de 
dados. A área de Produtos busca um gerente, um designer UI e um 
estrategista UX (https://jobs.lever.co/loggi/).

Diogo Tamura (*)

Aplicações funcionam como uma espécie de engrenagem 
no motor da nova economia. Nesse mundo onde toda 
companhia precisa se tornar uma empresa de software, 

satisfazer clientes por meio de apps é uma tarefa fundamental 
para todo departamento de TI. O futuro dos negócios é altamente 
dependente de uma estratégia digital bem fundamental. 

Concentre-se nessa afi rmação: 50% das pessoas excluem um 
aplicativo ou abandonam um site devido a problemas após ape-
nas a primeira tentativa. Sim, os usuários de serviços esperam 
desempenho impecável dos canais digitais das empresas com 
quem se relacionam. E essa exigência é particularmente alta 
quando se trata de empresas que atuam no setor de fi nanças, 
seguros, varejo e serviços. 

O dado citado acima foi extraído do estudo realizado pela 
AppDynamics, "The App Attention Index 2017", que ouviu mais 
de 1 mil pessoas nos Estados Unidos, França, Reino Unido, Ale-
manha e Austrália. O objetivo do levantamento era, basicamente, 
entender o impacto desencadeado por falhas em aplicações. 
Apesar de não tratar especifi camente sobre o mercado brasileiro, 
não é impossível afi rmar que os resultados por aqui não seriam 
muito diferentes.

Em uma indústria cheia de tendências, as aplicações ganham 
importância na vida das pessoas. E a relevância dessas ferramentas 
cresce ano após ano. Ainda de acordo com a pesquisa, hoje, mais 
da metade (52%) dos entrevistados utiliza serviços digitais para 
fazer compras, executar transações bancárias, transitar pelas 
cidades... No fi nal do dia, o que esses usuários buscam é uma 
maneira de facilitar as tarefas em seu cotidiano. 

Isso se reverte em números. Veja que o levantamento comprova 
o que já sabemos há bastante tempo: além da conveniência, uma 
boa aplicação aumenta a produtividade das pessoas. De fato, 
43% das pessoas que responderam à pesquisa relataram que os 
serviços digitais permitiram que fi zessem mais coisas ao longo 
de suas jornadas. 

A pesquisa mostra que a dependência gerada por essa facili-
dade também se transforma em estresse e frustração quando os 
sistemas não atendem expectativas. Talvez nem seja necessário 
falar, mas não custa reforçar que as aplicações oferecidas por 
sua empresa estão mais importantes a cada dia que passa. De-
sempenho, estabilidade, usabilidade e segurança são requisitos 
primários para engajar consumidores. 

Aqui voltamos ao argumento que deu início a esse texto. Quando 
o número de escolhas aumenta para os consumidores, as chances 
de estabelecer e manter a fi delidade da marca se tornam mais 
desafi adoras. Esse desafi o foi claramente ilustrado nos resultados 
da pesquisa, uma vez que um terço do universo pesquisado não 
hesitou em trocar uma empresa por sua concorrente que oferecia 
uma melhor experiência digital. 

Você conhece o real 
impacto das aplicações na 
satisfação de seus clientes?

Estudo mostra que consumidores são mais leais a um aplicativo do que a uma marca. Como sua 
empresa lida com isso? 

Sim, emoções e desapontamentos signifi cam perda de clientes. 
As aplicações não são mais vistas como luxos que são agradáveis 
de ter. São uma necessidade. Tal como acontece com um carro 
que não funciona, o impacto emocional e o desapontamento das 
expectativas de desempenho não atendidas são muito reais. Ao 
experimentar problemas, 58% dos entrevistados se descreveram 
como frustrados, enquanto quase um terço (27%) sentiu-se 
estressado. 

Esse comportamento do consumidor não é apenas um ponto 
de risco. Há oportunidades no horizonte. Muitos consumidores 
já estão impacientes por novas tecnologias.

Essas descobertas e os resultados desse relatório são uma 
confi rmação do que já sabemos: para as empresas, a disponibi-
lização de serviços digitais de qualidade com alto desempenho 
representa o caminho para o sucesso.

Um quarto dos consumidores são mais leais a um aplicativo do 
que a uma marca e três em cada dez pessoas pagariam mais por 
um produto ou serviço se o app daquela empresa tivesse melhor 
desempenho do que seus concorrentes. 

Embora centenas de aplicativos possam ser instalados nos dis-
positivos, a realidade mostra que as pessoas utilizam uma média 
próxima a cinco apps diariamente. Os resultados da pesquisa 
mostram que essa dependência de um número relativamente 
pequeno de aplicativos tende a estimular as expectativas dos 
consumidores mais altas do que nunca. 

Chama atenção também o fato que 72% dos entrevistados 
expressaram expectativas crescentes sobre o desempenho dos 
serviços digitais. Esse dado conecta-se com o fato que 80% dos 
entrevistados tiveram problemas de desempenho no último ano – 
coincidência ou não, mesmo percentual de usuários que excluiu 
aplicativos porque eles apresentaram falhas, erros e lentidão. 

O que você deveria fazer para não se tornar parte do time que 
não entrega a performance exigida pelos clientes? Aqui vão al-
gumas dicas. A primeira seria sempre priorizar o desempenho de 
uma forma a favorecer a experiência dos usuários da aplicação. O 
segundo conselho é medir a performance de olho nos impactos 
que isso traz aos negócios. Isso ajuda a garantir que os serviços 
digitais e aplicativos associados sempre gerem resultados comer-
ciais de receita, experiência do cliente e lealdade. 

Melhorando a comunicação, fazendo compras, gerenciando 
nosso dinheiro, otimizando rotas ou ampliando nossa produtivi-
dade - o futuro é inegavelmente digital. De maneira resumida, os 
dados do relatório deixam claro que a estratégia de aplicações 
precisa ser bem pensada para responder a necessidade da vida 
moderna. A conclusão que fi ca é que a construção de uma exce-
lente experiência de usuário entrega desempenho, resultados, 
conveniência e emoção. Olhar para esses fatores pode representar 
o sucesso ou fracasso no mundo digital. 

(*) É líder da operação latino-americana da AppDynamics, fornecedora de 
soluções APM (Application Performance Management) adquirida pela Cisco em 

março de 2017.

A grande tendência estra-
tégica para companhias de 
qualquer segmento hoje é a 
otimização da operação. Isso 
é possível através da ágil uti-
lização da tecnologia, o que 
torna viável a automatização 
de tarefas que não necessitam 
de capital humano e, dessa 
forma, mais tempo e energia 
podem ser dispensados em 
atividades estratégicas ligadas 
ao core business de uma de-
terminada companhia. 

Além disso, a automatização de processos está diretamente 
ligada a economia fi nanceira e drástica diminuição de erros 
durante a operação. Em especial quando se trata da gestão de 
faturamento, uma vez que, a automatização desse processo 
resulta em: menor preocupação com cobranças, vencimentos 
ou reajustes. 

Toda a gestão de faturamento deve estar diretamente ligada a 
uma visão estratégica empresarial. Essa é uma área vital para a 
sobrevivência de uma companhia, sem um efi ciente controle, a 
engrenagem não funciona como deve, uma vez que o resultado 
direto é o fl uxo de caixa.

Cada inovação que chega ao mundo corporativo é uma prova de 
que o investimento em tecnologia não pode parar, afi nal, ela é o 

grande motor que movimenta 
uma empresa. Tudo aquilo que 
uma companhia recebe é o que 
a mantém viva no mercado, ou 
seja, uma solução especializa-
da na gestão de faturamento 
é responsável pela emissão de 
notas dentro do prazo e sem 
riscos de erros, cobranças e 
até mesmo de pagamentos.

O objetivo é que, a tecnolo-
gia proporcione experiência 
aprimorada aos gestores e que 
essa benesse seja estendida 
também aos demais colabo-

radores, que passam a não executar tarefas demasiadamente 
mecânicas e passam a se dedicar a assuntos estratégicos, nos 
quais a capacidade humana é indispensável. 

Diante do cenário de um mercado cada dia mais exigente e 
empresas que precisam se renovar constantemente, a grande 
saída para as companhias se destacarem frente a concorrên-
cia é saber otimizar a mão de obra disponível, essa é a grande 
aposta: unir os fatores positivos da tecnologia com a expertise 
dos profi ssionais.

(Fonte: Jander Martins é CEO da Nexaas. Tem mais de 25 anos de experiência 
no mercado de tecnologia, em empresas como Mastersaf, na qual foi sócio 

fundador. Possui sólido conhecimento no desenvolvimento de produtos SAAS 
(Software como Serviço).

A revolução tecnológica na gestão de faturamento

A DL, fabricante nacional 
de eletrônicos, amplia sua 
linha de tablets com o modelo 
Creative Tab. Projetado com 
software para desenvolver a 
criatividade nas tarefas diá-
rias, a solução é ideal para 
ler livros, elaborar trabalhos 
escolares e profissionais, 
assistir filmes, séries e jogar 
com comodidade e pratici-

dade. Com preço acessível 
e design exclusivo, o gadget 
está disponível nas principais 
redes varejistas do país a 
preço sugerido de R$ 329,99. 

O tablet Creative Tab con-
ta com sistema operacional 
Android 7, processador Quad 
Core de 1.3GHZ, memória 
interna de 8GB, 1GB de RAM, 
além de entrada para cartão 

de memória microSD, que su-
porta até 32GB. O acesso à in-
ternet pode ser feito por meio 
de wi-fi padrão IEEE802.11 
b/g e N ou por modem 3G 
acoplado. Além disso, possui 
somente 220 gramas, o que 
facilita o transporte e manu-
seio do dispositivo (http://
site.dl.com.br/a-empresa/).

DL apresenta tablet Creative Tab
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

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

Esta quinta é o terceiro dia da lunação. A Lua em Aquário deixa o astral mais aberto, amigável e extrovertido. 

O dia será ótimo para encontrar pessoas, conversar com os amigos e trocar ideias. Momento de fazer atividades 

diferentes, tentar o novo e o incomum. Iremos defender os pensamentos e nossas ideias com unhas e dentes e por 

isso podem surgir alguns confl itos. Melhor argumentar e deixar que o outro refl ita sozinho, sem querer impor 

condições. À noite a Lua forma um aspecto negativo com Júpiter que pode provocar exageros. 
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A Lua em Aquário deixa o astral 
mais aberto, amigável e extrovertido. 
O dia será ótimo para encontrar 
pessoas, conversar com os amigos e 
trocar ideias. Atitudes ágeis estão em 
alta, mas faça tudo com segurança 
e sem afobação. No fi nal do dia um 
momento que propicia novidades. 
77/477 – Branco.

É preciso ser cuidadoso no modo de 
se posicionar perante uma situação 
nova. Procure imaginar como a vida 
deve ser no futuro e ela será assim, 
mas concentre-se na realidade do 
momento. Precisa aproveitar a 
agilidade para tomar atitudes a noite 
com muita persistência e coragem. 
87/387 – Azul.

Precisa tomar atitudes que foram 
adiadas e manter boas relações 
neste período que promete ser 
bem produtivo. O uso da bondade 
mostra o seu lado bom quebrando 
preconceitos. Procure soluções 
concretas para algo que o preocupa 
muito mantendo a paciência. 98/798 
– Amarelo.

Momento de fazer atividades 
diferentes, tentar o novo e o 
incomum. Hora de quebrar 
preconceitos principalmente nos 
relacionamentos afetivos. Prepare-
se para acontecimentos importantes 
até o fi nal da semana, mas tenha 
muito cuidado com tudo que lhe diga 
respeito. 89/389 – Verde.

É preciso dedicação e boa vontade 
nas suas tarefas diárias. Melhor 
argumentar e deixar que o outro 
refl ita sozinho, sem querer impor 
condições. Não deixe nada para 
depois, tome até mesmo atitude 
ousada para resolver qualquer 
situação. 78/778 – Amarelo.

Precisa ter um novo rumo em suas 
atividades. Se continuar fazendo a 
mesma coisa, nada será diferente 
daqui para frente. Por isso, escolha 
um caminho e siga em frente sem 
temer, pois, tudo dará certo. À noite 
a Lua forma um aspecto negativo 
com Júpiter que pode provocar 
exageros. 58/258 – Verde.

Precisa conviver com pessoas que o 
entusiasmem ao expor suas ideias 
e executá-las imediatamente. Irá 
defender os pensamentos e as ideias 
com unhas e dentes e por isso podem 
surgir alguns confl itos. Aproveite o 
aumento da curiosidade e pesquise 
sobre temas diferentes dos usuais.  
62/362 – Cinza.

Todas as situações fi cam mais ágeis 
e rápidas com a entrada da Lua Nova 
em Aquário. Aproveite o aumento da 
curiosidade e pesquise sobre temas 
diferentes. À noite a Lua forma um 
aspecto negativo com Júpiter que 
pode provocar exageros.  88/388 
– Branco.

Melhor argumentar e deixar que o 
outro refl ita sozinho, sem querer 
impor condições. Antes de agir, 
use a razão e a intuição e faça tudo 
bem planejado para não errar e se 
arrepender mais tarde. Precisa de 
uma boa companhia no fi nal do dia. 
51/551 – Verde.

A Lua em transito pelo seu signo  
favorece os trabalhos criativos e os 
que dão abertura para se inovar. O 
Sol em seu signo o leva a compartilhar 
seus projetos e sonhos. Depois do 
aniversário poderá executar os 
planos que vem sendo preparados 
nos últimos meses. 50/850 – Azul. 

A Lua em Aquário deixa o astral mais 
aberto, amigável e extrovertido. 
O dia será ótimo para encontrar 
pessoas, conversar com os amigos 
e trocar ideias. Mesmo assim é o 
período mais delicado do ano, por 
isso tome cuidado com sua saúde 
não a deixe sofrer pelos excessos. 
06/206 – Branco.

Lua em Aquário ajuda na superação 
das dificuldades na semana. O 
período da manhã ainda requer 
muita calma e paciência, mas uma 
vez tomada a melhor decisão, deverá 
agir sem receio e ir até o fi m. Haverá 
necessidade de maior entusiasmo 
ao assumir compromissos. 52/252 
– Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 18 de Janeiro de 2018. Dia de Santa Margarida 
da Hungria, Santa Prisca, São Liberato, Santo Amâncio e Dia 
do Anjo Jezalel cuja virtude é a aceitação. Hoje aniversaria 
o técnico de futebol Candinho que faz 73 anos, o ator Kevin 
Costner, que nasceu em 1955 e o piloto Christian Fittipaldi que 
completa 47 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau consegue apren-
der tudo com facilidade e tem uma memória prodigiosa, 
jamais esquece o que lhe fazem de bom ou ruim. É liberal, 
confiante e muito sociável.  Buscam aventuras, mudanças 
para não se sentir entediado. É uma pessoa criativa e in-
tuitiva e com seu sexto sentido pode ter sucesso no mundo 
financeiro. Tem condições de realizar trabalhos difíceis e 
ser admirado por isso. No lado negativo, a ignorância e a 
mentira influenciam o espírito daqueles que nada querem 
aprender ou fazer.

Dicionário dos sonhos
ABÓBORA – Herança próxima. Lucros 
inesperados. Pode arriscar a sorte em jogos 
e loterias. Números de sorte: 15, 25, 45, e 66.

Simpatias que funcionam
Para ter felicidade no casamento: Enrole 
duas rosas vermelhas em um lenço branco com 
o pensamento fi rme em cenas do seu casamento. 
Deseje que nada possa atrapalhar a felicidade 
de vocês. Depois, enterre as rosas em um vaso 
de plantas e lave o lenço, que pode ser usado 
normalmente
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COMPETITIVA

Animal
como o
dogo

argentino

Fora, em
inglês

Extensão
de sites 
de insti-
tuições

Partido de
Fernando
Haddad
(sigla)

Elemento
do hor-

mônio ti-
reoidiano

"Nunca (?)
tarde para
aprender"

(dito)

Objetos
de busca
pessoal

(fig.)

1, em 
algarismo 
romano

Sucesso 
da banda
Maroon 5

Árvore
tida como
símbolo
do Brasil

Entidade
sindical

brasileira
(sigla)

Movimen-
to inicial
do bume-
rangue

Iguaria
junina 

de milho
verde

Armadilha
da aranha

A empresa
capaz de
enfrentar 

a con-
corrência

Dano
Regime
oposto à
ditadura

Em
conclusão
Largura 

de ferrovia

Cola para
madeira
Paletó, 

em inglês

Cobertura
de igrejas
Do mes-
mo modo

Filme de
2009 com 
Lília Cabral

Esguia

O primeiro signo do
horóscopo chinês
Status de Roger
Federer no tênis

Espaço
deso-

cupado

Cobra 
pantanei-
ra de até
10 m de comprimento

Combine
versos
Crença

religiosa

Rasteiro
Conser-
vante de

cadáveres

Refuta;
impugna
Imedia-
tamente!

Irres-
ponsável

Iniciante
Atitude do
indivíduo
abnegado

Único rei
coroado

nas Amé-
ricas, em

1818
(Hist.)

(?) abaixo:
desabar 

Ato diário essencial
para o transporte de

nutrientes
no corpo

3/out — sad. 4/coat — divã. 6/sucuri.
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Os moradores da cidade vão ganhar um presentão no 
aniversário de São Paulo: um show de um dos nossos íco-
nes da MPB, Gilberto Gil. .A apresentação vai acontecer 
num palco montado em cima de um trio-elétrico, junto 
com o bloco Expresso 2222. A festa começa com a turma 
da escola de samba Vai-Vai. Gil será homenageado pela 
agremiação no Sambódromo, no enredo “Sambar com 
Fé Eu Vou!”, na quarta apresentação do sábado (10). 
Por volta das 19h, Gil subirá ao palco e vai se juntar aos 
músicos da Vai-Vai. Na festa do aniversário, estão garan-
tidos os clássicos Andar com Fé, Toda Menina Baiana e 
Aquele Abraço.

Serviço: Esquina das Avenidas  Ipiranga com São João (em frente ao Bar 
Brahma). Quinta (25) a partir das 14h. Entrada franca.

“Sonho de um Homem Ridículo”, com Celso Frateschi.

O espetáculo “Sonho 
de um Homem 
Ridículo”, com Celso 
Frateschi e direção 
de Roberto Lage, 
reestreiou
dia 13 de janeiro

A peça, que estreou em 
2005, é baseado no conto 
homônimo do escritor 

russo Fiódor Dostoiévski, 
publicado pela primeira vez 
em 1877 no livro Diário de 
um Escritor. Em Sonho de 
um Homem Ridículo um 
funcionário público, sabe que 
é ridículo desde a infância, mas 
por orgulho jamais confessou 
esse fato a ninguém. Motivo 
de desprezo e zombaria de 
seus semelhantes, já não tem 
mais nenhum interesse na 
continuação da sua existência. 
Num dia, inútil como todos 
os seus outros dias, em que 
mais uma vez esperava ter 
encontrado o momento de 
meter uma bala na cabeça, foi 
abordado por uma menina de 
uns oito anos, que clamava 
por ajuda. Ele não só recusa o 
apoio à criança, como a espanta 

“Sonho de um Homem Ridículo”

violentamente e aos berros. Ao 
voltar para casa, não consegue 
dar fi m a sua existência. Já 
com sua arma pousada em 
seu peito e perturbado pelos 
sentimentos causados por 
aquela criança, adormece e 
sonha com a sua própria morte, 

com seu enterro e com uma vida 
após o tiro disparado. Viaja pelo 
espaço e por desconhecidas 
esferas. Experimenta a terra não 
manchada pelo pecado original e 
conhece os homens na plenitude 
da sabedoria e equilíbrio. Ele 
acredita que aquilo tudo foi 

real, pois as coisas terríveis que 
sucederam não poderiam ter 
sido engendradas num sonho.

Serviço: Ágora Teatro, R. Rui Barbosa, 
672, Bela Vista, tel.  3284-0290. Sábado e 
domingo às 19h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 
(meia). Até 04/02.

Gilberto Gil
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Expressão criativa
Aumente a sua criatividade

À medida que você desperta os seus talentos criativos, você 
desperta as suas habilidades de manifestação e permite um 
melhor fl uxo de suas habilidades. Esta energia ajuda as coisas 
a se tornarem mais leves e a criar laços mais profundos em 
seus relacionamentos.

Permita que o seu eu desinibido seja mais criativo e divertido. 
Planeje um dia onde você escolha quatro coisas especiais para 
fazer que mais o atraiam e encontre tempo durante o seu dia 
para fazê-las acontecer. Dê-se permissão para se divertir, ale-
grar-se e ter experiências surpreendentes. É a melhor maneira 
de abrir caminho para soluções criativas.

O Mantra para hoje é: “Minha energia criativa está me des-
pertando para experiências mais divertidas, alegres e surpre-
endentes.”

E assim é.

Você é muito amado e apoiado, sempre

Os Anjos e Guias

Sharon Taphorn
Cena da comédia “Coisas Estranhas Acontecem Nesta Casa”.

Comédia
Um grande mistério chega aos teatros 

neste verão. A nova comédia “Coisas Es-
tranhas Acontecem Nesta Casa” conta 
a estória de 5 personagens excêntricos, 
presos por uma tempestade, e muitos 
segredos dentro de uma mansão mal 
assombrada. Coi sas Estranhas Acon-
tecem Nesta Casa celebra a diversidade 
dentro de um contexto absurdo. A 
peça fala sobre a família que podemos 
escolher, sobre os monstros que temos 
que matar para sobreviver, e sobre os 
problemas que devemos enterrar no 
nosso jardim. Com Pablo Diego Garcia, 
Pedro Bosnich, Bruno Sperança, Deo 
Patricio, Daniel Aguia e Almir Martins.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira 
César, tel. 3151-4141. Sábados às 22h e aos domingos 
às 20h. Ingresso: R$ 50. Até 04/03.
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Quando você pensa em 

trabalho remoto, o que 

vem a sua mente? Para 

alguns, estar sentado 

em um escritório 

das 8h30 às 17h30 é 

a única maneira de 

tornar o seu dia a dia 

realmente efetivo

Inúmeras empresas, no 
entanto, já reconhecem 
os benefícios de, ao menos 

alguns dias por semana, colo-
carem em prática o trabalho 
remoto. Outras, trabalham 
totalmente sem ter uma base 
física em que todos fi quem 
juntos. Mais produtividade, 
equipes globais, equilíbrio 
com a vida pessoal e, de que-
bra, evitar a hora do rush no 
caminho para o trabalho. 

Conforme o trabalho remoto 
vai se tornando parte do tecido 
de nossas vidas profi ssionais, 
precisamos encontrar for-
mas de abraçá-lo e torná-lo 
melhor. O primeiro passo 
nesta jornada é lembrar que 
o trabalho remoto não é só 
uma questão da sua produti-
vidade individual quando você 
não está em um escritório: é 
necessário também descobrir 
como trabalhar junto como 
uma equipe remota ou virtual. 
Então juntamos algumas dicas 
para que pessoas e equipes 
possam aproveitar ao máximo 
o trabalho remoto.

Dicas para produtividade 
fora do escritório:
 • Crie algumas fronteiras. 

Mesmo se você não possui 
espaço para um escritório 
em casa, é importante 
criar um espaço de tra-
balho dedicado. Se você 
trabalha no conforto de 
sua cama, pode ser ten-
tador tirar aquela soneca. 
(Também pode ser mais 
difícil dormir quando for 
a hora certa).

 • Defi na uma rotina. Quan-
do você não precisa per-
der tempo no trânsito para 
o trabalho, você ganha de 
volta um tempo precioso 
no seu dia. Mas com horas 
adicionais (e mais fl exí-
veis), você ainda precisa 
pensar em como estrutu-
rar o seu dia. Adotar uma 
rotina pode deixá-lo mais 
produtivo e criativo.

 • Faça intervalos. Pode ser 
difícil ‘desligar’ quando 
seu trabalho e sua vida 
estão acontecendo no 
mesmo lugar. Mas é impor-
tante se lembrar que você 
pode e deve fazer interva-
los. Evite a loucura ao ir 
para a academia, levar o 
cachorro para passear ou 
tomar um cafezinho.

 • Compartilhe seu status. 
Não importa se é atu-
alizando seu status na 
ferramenta de chat ou 
mandando mensagens, 
certifique-se de se co-
municar com o restante 
da sua equipe. Se você 
fi car offl ine, forneça um 
contexto sobre o porquê 
e quando você estará de 
volta em uma mensagem 
de ausência.

 • Transforme o vídeo em um 

amigo. Pode ser tentador 
não mostrar o seu rosto 
(especialmente se você 
não tirou o pijama ainda) 
mas quando você puder, 
experimente fazer reuni-
ões por vídeo em vez de 
apenas ligações. Interação 
face a face pode levar a 
várias pistas não verbais. 
Sem o vídeo você está per-
dendo todos esses sinais, 
e sua chance de construir 
relacionamentos.

 • Pense nos fusos horários. 
Se você possui um colega 
de trabalho na Europa que 
está sempre fi cando acor-
dado até mais tarde para 
suas chamadas semanais, 
ofereça fazer um rodízio 
do horário de reunião para 
que você possa compar-
tilhar a inconveniência 
de trabalhar em fusos 
diferentes.

Dicas para fazer uma 
equipe remota funcionar:
 • Defina algumas regras 

básicas para a comunica-
ção em equipe. Em uma 
reunião pessoal ou virtual, 
juntem-se para decidir 
uma ‘carta da equipe’ para 
comunicação. Descubra 
em que situações todos 
vocês deverão usar vide-
oconferência, ligações te-
lefônicas, chat ou e-mail, e 
defi na uma ordem de pre-
ferência. Entre em acordo 
com relação a algumas 
regras básicas, como ‘sem 
cópia oculta nos e-mails’ 
para que todos tenham 
uma noção clara do que 
não fazer. É importante 
que isso seja um esforço 
conjunto, com input de 
toda a equipe (não apenas 
uma instrução direta do 
líder).

 • Mantenha contato com 
a equipe. Faça reuniões 
de videoconferência com 
a equipe inteira se for 
possível. Veja o rosto de 
todo mundo e permita 
um certo tempo para 
conversas casuais para 
ajudar a construir os re-
lacionamentos pessoais e 
os laços da equipe.

Se você é um líder, é neces-
sário guiar, desenvolver e às 
vezes ter conversas difíceis 
com as pessoas que você 
lidera, tudo isso remotamen-
te. Defi na reuniões de vídeo 
regulares e individuais com 
seus funcionários diretos. 
Experimente dar feedback 
dessa forma, em vez de por 
e-mail, que pode ser mal in-
terpretado. E contrate bons 
comunicadores. Ao contratar, 
geralmente focamos em habili-
dades específi cas, experiência 
prévia e encaixe cultural. 

Mas quando você está cons-
truindo uma equipe remota, 
é necessário medir as habi-
lidades virtuais também. O 
trabalho remoto requer boas 
habilidades para ouvir, colabo-
rar e se comunicar. Converse 
com os candidatos da mesma 
forma que você conversa no 
trabalho durante o processo 
de entrevista: pessoalmente, 
por telefone, usando vídeo e 
e-mail.

(*) - É especialista em
conteúdo da Evernote. 

O segredo do trabalho remoto? 
Ele não gira unicamente

da sua produtividade
Jessi Craige (*)

São Paulo, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018 Página 9

Pesquisadores descobriram 
ambientes naturais, estruturas de 
sepultamento e representações 
de divindades gregas de 2.700 
anos atrás em sítio arqueológi-
co de Selinunte, antiga cidade 
grega ao sudoeste da Sicília, 
na Itália. As descobertas foram 
possíveis graças à tecnologia de 
uma termocâmera “que revelou 
anomalias térmicas associadas 
a importantes estruturas de 
sepultamento, de 2.700 anos 
atrás”, de acordo Fabio Pallotta, 
arqueólogo da Universidade de 
Camerino, responsável pelas es-
cavações do Parque Arqueológico 
de Selinunte. 

Foram descobertas também 
antigos encanamentos gregos e 
locais dedicados a cultos religio-
sos. “Encontramos em Selinunte 
as canalizações construídas pelos 
gregos, através das quais a água 

O rigoroso inverno deste ano afeta 
também o Sul dos Estados Unidos. No 
Kentuchy, Loisiana, e Texas  as rodovias 
congelaram e acidentes foram registrados 
na terça-feira (16). Ontem (17),  o governo 
da Loisiana, do Texas e da Georgia fecha-
ram algumas rodovias estaduais. Escolas 
também suspederam as aulas. Na Georgia, 
onde nevou na madrugada de ontem, as 
baixas temperaturas também congelaram 
as rodovias e impediram o tráfi co normal 
de veículos também na área urbana das 
cidades. 

O frio intenso deste ano já provocou o 
fechamento de escolas em duas ocasiões. 
Na área metropolitana de Atlanta, Georgia, 
os alunos fi caram sem aulas dois dias em 
novembro e hoje as aulas também foram 
suspensas. Na região sul dos Estados Uni-
dos dias de neve são inusuais e em média 
neva dois ou três dias por ano. Como não 
neva muito nestas regiões, os governos lo-
cais não investem em maquinário sufi ciente 
para retirar o gelo das rodovias.

O gelo acumulado nas rodovias causou 
acidentes ontem no Texas. A imprensa local 
noticiou mais de 30 acidentes rodoviários 
no sudeste do estado, região mais afetada 

Batizadas de “baby gangs”, 
os grupos chamaram a 
atenção dos moradores 

locais por conta das agressões 
contra um adolescente de 15 
anos que foi alvo de socos e 
pontapés de dois outros jovens.

Outro episódio que chamou 
muita atenção foi o esfaquea-
mento de um rapaz de 17 anos, 
chamado Arturo, em dezembro. 
Ele voltou às aulas na terça-
feira (16) após fi car semanas 
internado em um hospital. 
Além disso, foram registradas 
dezenas de agressões contra 
moradores de rua que buscam 
abrigo à noite na Galleria Um-
berto I, no centro de Nápoles.

Para tentar enfrentar a situa-
ção, a polícia local começou a 
fazer uma vigilância e uma in-
vestigação maior contra as “baby 
gangs” e anunciou a prisão de 
sete pessoas nesta terça-feira. 
Destes, quatro são menores 
de idade. Todos são acusados 
de planejar e realizar 17 ações 
violentas em apenas dois meses. 

Itália vive onda de ataques 
cometidos por gangues de crianças
A cidade de Nápoles apertou o cerco contra as gangues formadas por crianças e adolescentes, após 
diversos episódios de violência contra jovens e moradores de rua serem registados nas últimas semanas

“O primeiro, é contra o aban-
dono da escola que já deu bons 
frutos no Rione Sanità. O se-
gundo é para os educadores de 
estrada que serão enviados para 
as quadras em risco e, por fi m, 
em colaboração com o Tribunal 
de Menores, a possibilidade de 
levar às audiências os pais dos 
envolvidos em crimes do tipo 
associativo, como no caso da 
máfi a”, explicou.

Na quarta-feira (17), uma 
manifestação pacífi ca reuniu 
cerca de duas mil pessoas no 
centro de Nápoles, com desti-
no à estação metropolitana de 
Chiaiano. O local foi escolhido 
por ser o ponto onde o menino 
de 15 anos foi agredido. Além 
de estudantes, moradores da 
cidade também se juntaram 
ao protesto e pediram que as 
instituições públicas façam 
mais para evitar esse tipo de 
crime. “Não é culpa de Gomor-
ra, é culpa do Estado”, dizia 
uma das faixas carregada pelos 
manifestantes (ANSA).

Manifestação em Nápoles pediu mais

segurança para moradores e jovens.
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O grupo sempre agia próximos 
aos bares e à estação ferroviária 
da cidade, usando armas falsas 
para roubar dinheiro, carteira e 
celulares das vítimas.

Já o governo italiano anun-
ciou o reforço de mais de 100 
homens nas zonas napolitanas 
mais afetadas pelas gangues. 

Segundo o ministro do Interior, 
Marco Minniti, esses grupos 
tem características de ações 
“terroristas” e extremamente 
organizada. Além de atuar na 
repressão, o governo de Roma 
anunciou que vai colocar em 
prática três projetos de pre-
venção para jovens.

Baixas temperaturas congelam rodovias 
e fecham escolas no Sul dos EUA

O governo da Loisiana, do Texas e da Georgia fecharam algumas rodovias estaduais. 

Escolas também suspederam as aulas.
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pelo clima frio. O Serviço Metereológico 
Nacional previa ventos gelados para ontem 
e hoje, com temperaturas inferiores a me-
nos 10ºC para Texas, Arkansas, Louisiana, 
Alabama, Mississippi, Geórgia, Tennessee, 
Kentucky, Kansas e Missouri.

Na Georgia em algumas regiões, a 
sensação térmica chega a menos 18ºC 
por causa dos ventos gelados. Este já é 
considerado o inverno mais rigoroso nos 
Estados Unidos e no Canadá, das últimas 
décadas (ABr).

Selinunte, localizado na costa sudoeste da Sicília,

foi fundada no século VII A.C. por colonos gregos.

Com quase 100 mil casos, o nú-
mero de pessoas que tiveram febre 
chikungunya durante o ano de 
2017 no Ceará foi mais que o triplo 
do apresentado em 2016, quando 
foram confi rmados 31.482 casos. 
Considerando todos os casos suspei-
tos notifi cados (136.273), o estado 
respondeu por 73% dos registros 
de todo o Brasil – 185.605 casos 
prováveis, segundo o Ministério da 
Saúde.

De acordo com a técnica do Núcleo 
de Controle de Vetores da Secretaria 
da Saúde do Ceará (Sesa), Ricristhi 
Gonçalves, o pico foi causado pela 
suscetibilidade da população à nova 
doença, que começou a aparecer 
no estado no fi nal de 2015, aliado 
à proliferação do mosquito Aedes 
aegypti. Dos 99.984 casos confi r-
mados, 162 resultaram em óbito.

No ano passado, a secretaria im-
plantou medidas para combater os 

Arqueólogos encontram artigos 
gregos de 2.700 anos atrás

chegava às casas, além de novos 
ambientes domésticos destinados 
ao culto, como, por exempl,o 
altares cilíndricos”, contou, por 
sua vez, Enrico Caruso, diretor do 
parque arqueológico. Além disso, 
os pesquisadores encontraram 
a representação de uma deusa 
grega antiga, Hécate. 

Segundo o diretor do local, “a 
recuperação em Selinunte é a 
mais antiga de Hécate em todo 
o mundo grego” Os arqueólogos 
também localizaram vasos dos 
coríntios, objetos ornamentais, 
estátuas e uma fl auta, todos da 
Antiga Grécia. A área do Parque 
Arqueológico de Selinunte está 
entre as maiores da Europa. Os 
motivos da destruição da cidade 
ainda são desconhecidos pelos 
arqueólogos, que iniciaram pes-
quisas no local há cerca de um 
ano (ANSA).

R
ep

ro
du

çã
o

Ceará concentrou 73% dos casos suspeitos de chikungunya no Brasil em 2017
focos do Aedes aegypti, transmissor 
da chikungunya e também da den-
gue e do vírus Zika. No período, foi 
liberado incentivo fi nanceiro de R$ 
10 milhões para ser distribuído entre 
os municípios que apresentassem 
bons indicadores, com cobertura 
de visita domiciliar por agentes 
de saúde e endemias, criação de 
comitês municipais e a realização 
do Levantamento Rápido de Índice 
para Aedes aegypti (LIRAa).

“Tentamos criar um ambiente des-
favorável para o mosquito. Conse-
guimos uma boa adesão das cidades. 
Hoje, não há nenhum município que 
não tenha atingido 80% de cobertura 
de visita domiciliar. Esperamos ter 
resultados na transmissão das doen-
ças e, especialmente, a redução dos 
casos de chikungunya”. Do total de 
casos confi rmados de chikungunya 
no Ceará, mais da metade (57.435) 
foram registrados em Fortaleza. 

Como forma de enfrentar os 
desafi os impostos pelas doenças 
transmitidas pelo Aedes aegypti, a 
lei 9.835, de 2011, que criou normas 
para evitar a propagação da dengue 
na cidade, foi atualizada para deixar 
mais claras as responsabilidades 
da administração municipal e da 

população. O gerente da Vigilância 
Ambiental de Fortaleza, Nélio Mo-
rais, explicou que a atualização da lei 
deixou mais claros os procedimen-
tos para autuação de moradores que 
não combatem focos do mosquito 
e para a garantia do acesso dos 
agentes de saúde e endemias nas 

propriedades. 
“A intenção não é partir para a 

multa pela multa, mas educar e fazer 
com que todos os pares assumam 
um compromisso. A chikungunya 
chegou e pegou toda uma população 
suscetível. Não vencemos nem a 
dengue ainda, então é preciso tra-
balhar a responsabilização tanto do 
poder público como da sociedade”.

O último levantamento feito em 
Fortaleza, em outubro, mostrou 
um índice de infestação de 0,63%. 
Apesar do bom resultado, Morais 
explica que o dado não tem o caráter 
de prever como será a transmissão 
das doenças, sobretudo por ter 
sido realizada em um período sem 
chuvas. Novo balanço será feito no 
fi m deste mês, período em que a 
cidade já registra precipitações da 
pré-estação chuvosa e que cria am-
biente favorável para a proliferação 
do Aedes aegypti (ABr).
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: VALDEVAN SANTOS CARDOSO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1979, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Balbino Gomes Cardoso e de Valdenice 
Santos. A pretendente: JULIANA SILVA DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: Parnaíba, PI, data-nascimento: 31/12/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Armando Araújo do 
Nascimento e de Ana Lucia Silva do Nascimento.

O pretendente: PAULO ROBERTO SERRANO RODRIGUES, profi ssão: ajudante de 
cozinha, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Rodrigues e 
de Cristina Benedita Serrano Rodrigues. A pretendente: RAQUEL SIMÕES TAVARES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Marconi 
de Assis Tavares e de Marta de Carvalho Simões Tavares.

O pretendente: JOSÉ SIMÃO DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 19/08/1973, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abel João dos Santos e de Maria Nazaré 
dos Santos. A pretendente: GILDA FAVATO DE SIQUEIRA SANTOS, profi ssão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Altamira, PA, data-nascimento: 06/03/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos de Siqueira 
Santos e de Gislene Favato.

O pretendente: RICARDO DE SOUZA GOMES MORAES, profi ssão: negociador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1987, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Gileno Gomes de Moraes e de Maria José de 
Souza Ribeiro. A pretendente: JULIANA FERREIRA VIANA, profi ssão: vendedora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jurandir Ferreira Viana e de Zulene 
Maria Ferreira Viana.

O pretendente: IGOR NICOLAS SANTOS ARRUDA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Daniel Alves de Arruda e de 
Patricia Regina dos Santos Arruda. A pretendente: ALEXYA VIEIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: autônomo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 05/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nubia 
Lafaete Vieira dos Santos.

O pretendente: RAFAEL AMARAL DE CARVALHO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Luiz Filemon de Carvalho e 
de Gildete da Silva Amaral. A pretendente: SABRINA RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 30/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio 
Roberto Luiz da Silva e de Sandra Aparecida Ribeiro.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE GUIMARÃES VILELA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliza Guimarães Vilela. A 
pretendente: GEOVANA DA SILVA VIEIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Eduardo Vieira e de Marilandia da Silva 
Gomes.

O pretendente: NILSON LANÇA PEREIRA, profi ssão: ajudante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/08/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dalcidio Alves Pereira e de Sonia Regina Lança 
Pereira. A pretendente: EDINEUSA LEITE DA SILVA, profi ssão: copeira, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1964, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Leite da Silva e de Anna Maria 
Pereira.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES TAVARES, profi ssão: encarregado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues Tavares e de Elisa 
Lepek Tavares. A pretendente: MARIANA ROMÃO SOUZA HLADI DE OLIVEIRA, 
profi ssão: téc. de informática, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/03/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Gedeão Francisco de Oliveira e de Maria Rosa Hladi de Oliveira.

O pretendente: RICARDO DE MENEZES, profi ssão: feirante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1971, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Everaldo de Menezes e de Maria Gizelia de 
Menezes. A pretendente: LUCIANE BARBOSA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Barbosa da Silva e de Eurides 
Quinto da Silva.

O pretendente: MELQUISEDEQUE VIEIRA DE CARVALHO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 05/03/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Paulo de Carvalho Filho 
e de Maria Castorina Vieira de Carvalho. A pretendente: CARLA DE OLIVEIRA, pro-
fi ssão: agente de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 31/05/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Carlos Pimentel de Oliveira e de Gertrudes Maria de Oliveira.

O pretendente: ALMIR DE OLIVEIRA LIMA, profi ssão:, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson da Silva Lima e de Silvania Izabel de Oliveira 
Lima. A pretendente: VANESSA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: analista administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1990, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ademir Ernandes da Silva e de Elza 
Maria dos Santos Silva.

O pretendente: ROGERIO TENORIO CAVALCANTE, profi ssão: motorista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 03/10/1979, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Tenorio Cavalcante e 
de Maria Rosa da Silva Cavalcante. A pretendente: ELIENE LIMA DO NASCIMENTO, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Valença do Piauí, PI, data-
nascimento: 27/10/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião Manoel do Nascimento e de Maria Helena Lima do Nascimento.

O pretendente: EVANDRO SOUZA DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1989, residente e domiciliado 
em Francisco Morato, SP, fi lho de José Gomes da Silva e de Joana D'Arc Souza da 
Silva. A pretendente: SARA FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: tecnóloga em RH, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aleoneo Bispo dos Santos e 
de Eulanda Ferreira dos Santos.

O pretendente: FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTI, profi ssão: enfestador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jandira Tenório Cavalcanti. A pre-
tendente: ELISANGELA GUTIERREZ, profi ssão: ajudante de serviços gerais, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1985, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jeronimo Gutierrez e de Quitéria Bezerra da Silva 
Gutierrez.

O pretendente: LINCOLN DO NASCIMENTO, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristiane do Nascimento. A pretendente: ESTHER 
DE LIMA ROSSATO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 12/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alexandre Rossato e de Débora de Lima Rossato.

O pretendente: MANOEL MESSIAS ROSA SILVA, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 23/03/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deusdete dos Santos Silva e de Je-
suina Rosa de Jesus. A pretendente: ROSANGELA APARECIDA DE LIMA, profi s-
são: educadora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/07/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Leão de 
Lima e de Aparecida Terezinha Fidelis.

O pretendente: CLAUDEMIR FERNANDES DE AGUIAR, profi ssão: supervisor 
de entrega, estado civil: solteiro, naturalidade: Resplendor, MG, data-nascimento: 
28/08/1980, residente e domiciliado em Vila Velha, ES, fi lho de Paulo Fernandes 
de Aguiar e de Dorcas Eloi Daniel de Aguiar. A pretendente: ALINE DA SILVA RO-
DRIGUES, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
Suzano, SP, data-nascimento: 14/09/1984, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Salvador Rodrigues Pau Ferro e de Marli Candida da Silva 
Pau Ferro.

O pretendente: GEOVANI XAVIER DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1994, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Nelson dos Santos e de Maria Xavier 
dos Santos. A pretendente: LEONICE DIAS DA SILVA, profi ssão: divulgadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Dias da Silva e de 
Maria Dias da Silva.

O pretendente: DALTON ALMEIDA CRUZ, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roseni da Cruz e de Elisa de Almeida 
da Cruz. A pretendente: LARISSA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: assistente de loja, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edgar Pereira dos Santos e 
de Valdirene Laurinda Santos da Silva.

O pretendente: GABRIEL ALEXANDRE MARTINS DANIEL, profi ssão: atenden-
te de farmácia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/05/1997, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Alexandre Daniel e de 
Adelaine Martins Leme. A pretendente: PAULA CUSTÓDIO DOS SANTOS, profi s-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos 
dos Santos e de Marilene Custódio dos Santos.

O pretendente: MAURO HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: taxista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1973, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Jose Inacio Filho e de Genelice Jeronimo Inacio. 
A pretendente: MARILENE AMORIM DAS MERCÊS, profi ssão: vendedor de comér-
cio varejista, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Bárbara, BA, data-nascimento: 
10/11/1966, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo Fran-
cisco das Mercês e de Joana Amorim das Mercês.

O pretendente: WALTERNEY ANTONIO DE OLIVEIRA, profi ssão: aux. de servi-
ços gerais, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/03/1958, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alceu 
Antonio de Oliveira e de Lourdes Almeida de Oliveira. A pretendente: ANDREIA 
MARQUES DO NASCIMENTO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1975, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dower Marques do Nascimento e de Ivone Caputo 
Marques do Nascimento.

O pretendente: EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1970, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosmo Amaro de Oliveira e de Balbina Alves 
de Oliveira. A pretendente: JOICE DE LIMA PACHECO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1974, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Pacheco e de Afra de Lima Pacheco.

O pretendente: DIEGO ALVES PEDROSA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1985, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jádson Alves Pedrosa e de Alzira Rosalia. A preten-
dente: BRUNA NASCIMENTO NUNES DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zenaldo Nunes dos Santos e de Julia 
Maria do Nascimento.

O pretendente: GENECIR FERREIRA GOMES, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genecir Nunes Gomes e de Adelzilene Terezi-
nha Ferreira Gomes. A pretendente: SUELEN REGINA GOMES DA SILVA, profi s-
são: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/03/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Cesar Lucas da Silva e de Zilda Maria Gomes da Silva.

O pretendente: MARCIELIO ANTONIO DA ROCHA, profi ssão: carpinteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Seabra, BA, data-nascimento: 19/05/1983, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vivaldo Antonio da Rocha e de Maria 
Rosa de Souza Rocha. A pretendente: CRISTIANE DE JESUS BARBOSA TELES, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/02/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Durvalino 
Barbosa Teles e de Carmelita Rosa de Jesus.

O pretendente: DAVIDSON RODRIGUES, profi ssão: meio ofi cal técnico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 20/03/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria do Socorro Rodrigues. A 
pretendente: ELAINE CRISTINA DE ARAÚJO, profi ssão: do lar, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Ferreira de Araújo Neto e de Fiorina Cagliani 
de Araújo.

O pretendente: EMERSON MATHEUS DOS SANTOS HONORATO, profi ssão: 
promotor júnior, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/06/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson 
Antonio Honorato e de Cristiane dos Santos Silva. A pretendente: ARIELI FERRAZ PA-
CIENCIA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Luiz Miranda Paciencia e de Valéria Mariá Ferraz Meira Paciencia.

O pretendente: ABNER TAVARES ADRIANO, profi ssão: gesseiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alaor Batista Adriano e de Rosangela Tavares 
Barbosa Adriano. A pretendente: CRISTIANA LIMA DA SILVA, profi ssão: atenden-
te de restaurante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero da 
Silva e de Maria de Fatima de Jesus Lima.

O pretendente: IRVYN SILVA ALVES, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1993, residente e domiciliado nesta Capi-
tal, SP, fi lho de José Roberto Alves e de Solange das Graças Silva Alves. A pretendente: 
LETHICIA VIANA TONON, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdir Tonon e de Fabiana Viana Alves Tonon.

O pretendente: EVERTON FARIAS DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de farmácia, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel França dos Santos e de 
Jucilene dos Santos Farias. A pretendente: MONICA NICOLE ABREU DOS SANTOS, 
profi ssão: aprendiz de assistente adminis, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 26/08/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Marco Antonio dos Santos e de Mariana Paulina de Abreu Neta dos Santos.

O pretendente: WELITON MANOEL DA SILVA, profi ssão: professor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 06/08/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Antenor da Silva e de Ma-
ria de Fátima Pereira da Silva. A pretendente: AMANDA SAMARA SOUSA SOUSA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Capanema, PA, data-nascimento: 
08/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Cesar da Silva Sousa e de Francisca Cleunia Sousa.

O pretendente: ARNON VINICIUS DE LIMA ANDRADE, profi ssão: auxiliar de farmá-
cia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Ferreira de Andrade e 
de Lenai Barbosa de Lima Andrade. A pretendente: KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA, 
profi ssão: auxiliar de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Patricio de Oliveira e de Cicera dos Santos Oliveira.

O pretendente: TIAGO FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Brasil Batista Santos e de Rita 
Fernandes Lima. A pretendente: IOLANDA LIMA DO NASCIMENTO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Valença do Piauí, PI, data-nascimento: 28/07/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Manoel do 
Nascimento e de Maria Helena de Lima.

O pretendente: JADER SILVA DO NASCIMENTO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geovani Oliveira do Nascimento e de 
Marilene Bibiano da Silva. A pretendente: NAARAY DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimen-
to: 22/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino 
Querino da Silva e de Rosemary de Oliveira Silva.

O pretendente: SERGIO OLIVEIRA SILVA, profi ssão: operador de telemarketing, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Oliveira Silva e de 
Maria Aparecida Souza Silva. A pretendente: SUZANA APARECIDA NOGUEIRA, pro-
fi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/11/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Tadeu 
Antonio Nogueira e de Rosangela Aparecida Nogueira.

O pretendente: GUSTAVO MOURA MATIAS, profi ssão: cartorário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1996, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Luis José Matias Neto e de Maria Augusta de Moura. A pre-
tendente: JULIANA CRISTINA DE SOUZA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1995, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joao Pedro de Souza e de Maria Aparecida de Souza.

O pretendente: GEISON PADILHA DOS SANTOS, profi ssão: aux. de padeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Laguna, SC, data-nascimento: 27/11/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Belini dos Santos e de Silvia Angelita 
Padilha. A pretendente: CARLA FLAVIA BORGES AURELIANO ALVES, profi ssão: 
vendedora, estado civil: viúva, naturalidade: Nazaré do Piauí, PI, data-nascimento: 
21/12/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Aureliano 
e de Evangelina Borges dos Santos.

O pretendente: ROBERTO FRANÇA TAVARES, profi ssão: tosador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Pinto Tavares e de Jonaciara França 
Falheiro. A pretendente: SUELY ANDRADE DA SILVA, profi ssão: aux. de cozinha, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1978, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gomes da Silva e de Maria 
da Conceição Andrade da Silva.

O pretendente: RODOLFO ALVARO DE OLIVEIRA RIBEIRO, profi ssão: serralheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1973, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Floriano Rodolfo Ribeiro e 
de Clotilde de Oliveira Ribeiro. A pretendente: REGIANE DA CONCEIÇÃO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Saloá, PE, data-nascimento: 10/12/1981, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosa Maria da Conceição.

O pretendente: EDISON LEME DA SILVA JUNIOR, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 30/12/1975, residente e domicilia-
do em Suzano, SP, fi lho de Edison Leme da Silva e de Maria Salete Guedes da Silva. A 
pretendente: GILMARA FERREIRA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1975, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Amadeu Silva e de Joanice Ferreira 
Silva.

O pretendente: EUSTAQUIO APARECIDO DOS SANTOS, profi ssão: técnico em 
informática, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
12/01/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Eus-
taquio dos Santos e de Adelaide Flaviana dos Santos. A pretendente: CIBELE DOS 
SANTOS PEREIRA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1981, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Zenilton Francisco Pereira e de Maria Amelia dos Santos Pereira.

O pretendente: ANDERSON VERAS DO NASCIMENTO, profi ssão: téc. de ilumina-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gessivaldo Fernandes 
do Nascimento e de Milian Magalhães Veras. A pretendente: KETELYN TEIXEIRA DA 
SILVA, profi ssão: op. de call center, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 21/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Dantas da Silva e de Maximina Teixeira da Cruz.

O pretendente: TIAGO CAMPANHA DE ASSIS, profi ssão: soldador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1990, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Denilson Gomes de Assis e de Rosana Campa-
nha de Assis. A pretendente: JÉSSICA DA SILVA SATURNINO, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Apolonio Saturnino e 
de Nilva Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ CICERO DA SILVA, profi ssão: operador de empilhadeira, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 26/10/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Enoque da Silva e 
de Maria da Conceição Silva. A pretendente: EDILEUSA CARNEIRO DOS SANTOS, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 01/12/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Idalício 
Maia dos Santos e de Felismina Carneiro dos Santos.

O pretendente: VILBERTO RAMOS DE QUEIROS, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Correntes, PE, data-nascimento: 25/04/1952, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Eduardo Vieira de Queiros e de Eudoxia Ramos de 
Queiros. A pretendente: ROSILDA GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Alagoa Nova, PB, data-nascimento: 18/06/1951, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Álvaro Gomes de Oliveira e de 
Severina Gomes de Oliveira.

O pretendente: SEBASTIÃO DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Panorama, SP, data-nascimento: 15/01/1957, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agenor Francisco dos Santos e de Ercilia Honora-
to da Silva. A pretendente: MARLI DE OLIVEIRA TENÓRIO, profi ssão: aux. de limpe-
za, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
30/11/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Vaz 
Tenório e de Maria de Oliveira Tenório.

O pretendente: FRANCISCO JERONIMO DE LIMA, profi ssão: porteiro, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Macaíba, RN, data-nascimento: 23/06/1965, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jadiê Sebastião de Lima e de Maria 
Jeronimo de Lima. A pretendente: MARIA LUIZA MOREIRA DE JESUS, profi ssão: 
aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Taboão da Serra, SP, data-nasci-
mento: 09/12/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adenir 
Moreira de Jesus e de Telvina Moreira Mares.

O pretendente: GUILHERME ANDRADE FIGUEIREDO MATOS, profi ssão: analista 
de desenvolvimento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 06/06/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elioenay 
de Figueiredo Matos e de Adriana Andrade de Souza Matos. A pretendente: ALINE 
LINS DA SILVA, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Izaias Lins da Silva e de Sandra Maria Gomes.

O pretendente: DANILO HENRIQUE PEREIRA ALVES, profi ssão: analista de cré-
dito, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Antonio Alves 
e de Cláudia Pereira Barros. A pretendente: LUDYMILA COSTA CRUZ, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Pedro Canário, ES, data-nascimento: 
11/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Edgar 
Barbosa da Cruz e de Maria das Graças Costa dos Santos.

O pretendente: GLEIDSON HENRIQUE SANTOS DE SOUZA, profi ssão: porteiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
08/06/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaciara San-
tos de Souza. A pretendente: LILIAN CAMPANILE GUIMARÃES, profi ssão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Cabral Guimarães 
e de Andrea Simone Campanile Guimarães.

O pretendente: JOSÉ MAURICIO DE SANTANA, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Escada, PE, data-nascimento: 02/10/1977, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Maria José de Santana. A pretendente: RAFAELLY DIAS 
MAGALHÃES NICULAU, profi ssão: autônomo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luciano Niculau e de Silvana Dias Magalhães.

O pretendente: JHONATAN DA PAIXÃO, profi ssão: feirante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 31/01/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivani Pereira da Paixão. A pretendente: JAQUE-
LINE DA SILVA, profi ssão: feirante, estado civil: solteira, naturalidade: Correntes, PE, 
data-nascimento: 12/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Claudenor da Silva e de Quiteria da Silva.

O pretendente: RAFAEL LUCAS SANTOS SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Antonio da Silva e de Edna Pinheiro 
dos Santos. A pretendente: BRUNA MACHADO, profi ssão: aux. administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Patricia Machado.

O pretendente: DANILO DA SILVA CANDIDO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/05/1985, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Candido e de Zenilda da Silva Pereira 
Candido. A pretendente: MAINARA DE JESUS SANTOS, profi ssão: atendente, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 20/01/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josezito dos Santos e de Aldaci Conceição de Jesus.

O pretendente: EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão:, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Suzano, SP, data-nascimento: 19/06/1988, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edson dos Santos Oliveira e de Nelci da Silva. A pretendente: 
KATHERIN DANTAS DA SILVA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1993, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Mauro José da Silva e de Louridinete Souza Dantas da Silva.

O pretendente: FABIO DE ANDRADE CRUZ, profi ssão: metalurgico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1978, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Vieira da Cruz e de Martinha de 
Andrade Cruz. A pretendente: ELIANE ALVES DOS SANTOS, profi ssão: babá, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1981, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Alves dos Santos e de Maria Isabel 
de Miranda Alves dos Santos.

O pretendente: RAFAEL APPARECIDO ROCHA, profi ssão: analista de RH, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1986, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Mendes Rocha e de Silvia Apparecido Rocha. A pre-
tendente: VANESSA DINIZ SOUZA, profi ssão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adomario Brito de Souza e de Marlí Alves Diniz Souza.

O pretendente: FABIANO SOARES DE LIMA, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1981, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de José Belarmino Irmão e de Antonia Soares de Lima. A pre-
tendente: PATRICIA OLIVEIRA BARBOZA, profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Martins Barboza e de Magna Oliveira Barboza.

O pretendente: BRUNO FERNANDES DA SILVA, profi ssão: autômomo, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Delson Paulo da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva. A pretendente: TAIALA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ubaitaba, BA, data-nascimento: 19/10/1994, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson Alves dos Santos e de 
Elenilta Pantaleão dos Santos.

O pretendente: RODRIGO MARQUES URSULINO DE BARROS, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/09/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amilton de Barros e de Vilma Marques 
Ursulino. A pretendente: DIANA DOS REIS, profi ssão: gerente de loja, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson dos Reis e de Juliana Pereira dos Reis.

O pretendente: NEY NAKAHARA, profi ssão: massagista, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1975, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de Paulo Noriaki Nakahara e de Masako Nakahara. A pretendente: BRUNA STE-
FANI DA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Humberto Almeida Nascimento e de Alessandra Aparecida da Silva.

O pretendente: MATEUS BEZERRA BARBOSA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/2001, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Sousa Barbosa e de Maria 
Auricélia Xavier Bezerra Barbosa. A pretendente: RUTHE DA SILVA NASCIMENTO, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 24/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Bernardino do Nascimento e de Luzia Apolonio do Nascimento.

O pretendente: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1969, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gonzaga de Oliveira e de Evanir Gon-
çalves de Oliveira. A pretendente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Ituiutaba, MG, data-nascimento: 01/04/1963, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Nascimento dos 
Santos e de Isaura Felismina da Conceição.

O pretendente: PAULO HENRIQUE BRITO DUARTE, profi ssão:, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1989, residente e domiciliado nes-
ta Capital, SP, fi lho de Joaquim Duarte Nunes da Costa e de Majria da Graça Brito Duar-
te. A pretendente: JULIANA SIMONCINI, profi ssão:, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Simoncini e de Lourdes de Souza Simoncini.

O pretendente: THIAGO SANTOS DE FRANÇA, profi ssão: técnico de climatização, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 23/03/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Luiz de França e de Maria 
das Graças dos Santos de França. A pretendente: BRUNA ALVES DOS SANTOS, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nasci-
mento: 12/02/1991, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Altair 
Catumba dos Santos e de Anailde Alves dos Santos.

O pretendente: PAULO VINICIUS DA SILVA PEREIRA, profi ssão: téc. de seguros, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Curitiba, PR, data-nascimento: 20/10/1987, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Paulo Sergio Pereira e de Aparecida Maria da Silva Pereira. 
A pretendente: PATRICIA PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: téc. de seguros, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Pereira de Souza e de Etelvina Rosa de Souza.

O pretendente: DYOGINIS LOPES DE OLIVEIRA, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dilmo de Oliveira e de Maria Cristina 
Lopes de Oliveira. A pretendente: STEPHANIE GOMES DA SILVA CENI, profi ssão: 
consultora tributária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 07/11/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson José 
Ceni e de Maia Zelia Gomes da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO OLIVEIRA SILVA, profi ssão: impressor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemi Evangelista Silva e de Nildete Silva Oli-
veira. A pretendente: ADELINDA SILVA PEREIRA, profi ssão: confeiteira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1973, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Pereira e de Dalzisa Silva Pereira.

O pretendente: BRUNO TELES COUTO MULLER, profi ssão: analista técnico III, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Muller e de Mariza Teles Couto 
Muller. A pretendente: THUANE RAMOS DE FIGUEIREDO, profi ssão: encarregada 
recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/05/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Adriano de Figueiredo e 
de Fernanda Maluf Ramos Figueiredo.

O pretendente: JEAN CARLOS DOS SANTOS, profi ssão: agente de saúde público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanilda Mariana dos Santos. 
A pretendente: VITÓRIA DA SILVA SAES, profi ssão: designer de interiores, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1997, residente e domici-
liada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Jeff erson Saes e de Vanderlene da Silva.

O pretendente: WAGNER HORACIO, profi ssão: téncico de informática, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldomiro Horacio e de Creuza Soares Horacio. A 
pretendente: JOICE SANTOS SILVA, profi ssão: gerente de capitação, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Morais da Silva e de Reuza Felisberto dos Santos.

O pretendente: WILLIAM NEVES NOGUEIRA, profi ssão: téc. em segurança do tra-
balho, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Nogueira Junior e 
de Gislaine Neves. A pretendente: LAÍS VITORIA FERREIRA, profi ssão: téc. de en-
fermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Olinda, PE, data-nascimento: 14/01/1996, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Iara Cristina Ferreira.
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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