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BOLSAS
O Ibovespa: +3,72% Pontos: 
83.680,00 Máxima de +3,72% : 
83.680 pontos Mínima estável: 
80.679 pontos Volume: 15,49 
bilhões Variação em 2018: 9,53% 
Variação no mês: 9,53% Dow 
Jones: +0,21% (18h32) Pontos: 
26.266,98 Nasdaq: -0,41% 
(18h32) Pontos: 7.429,43 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1729 Venda: R$ 3,1734 
Variação: -1,93% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,25 Venda: R$ 3,35 
Variação: -2,04% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1964 Venda: R$ 
3,1970 Variação: -0,87% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1800 
Venda: R$ 3,3100 Variação: 
-2,36% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,77% ao 
ano. - Capital de giro, 10,06% ao ano. 
- Hot money, 1,10% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.356,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,47% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,500 
Variação: -1,66%.

Cotação: R$ 3,1500 Variação: 
-2,81% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,2398  Venda: US$ 1,2398  
Variação: +0,82% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9320 Venda: R$ 
3,9340 Variação: -0,98% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8830 Ven-
da: R$ 4,0830 Variação: -0,97%.

vespa Futuro: +3,98% Pontos: 
84.050 Máxima (pontos): 84.170 
Mínima (pontos): 81.020. Global 
40 Cotação: 886,549 centavos 
de dólar Variação: -0,83%.

“A nossa felicidade 
depende mais do que 
temos nas nossas 
cabeças, do que nos 
nossos bolsos”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
Filósofo alemão

A utilização média da ca-
pacidade instalada da 
indústria foi de 64% em 

dezembro, divulgou a Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI), que considerou os da-
dos  como indicadores de uma 
trajetória de recuperação. O 
percentual foi superior ao do 
mesmo mês de 2016, de 63%, 
e de 2015, 62%, mas ainda 
está abaixo de 2014, quando 
foi de 68%. O indicador mede 
a utilização da infraestru-
tura disponível nas fábricas 
para produzir. Os principais 
problemas enfrentados pelo 
setor são a carga tributária, 
a falta de demanda interna e 
a inadimplência dos clientes. 

Desempenho da indústria em 
dezembro sugere trajetória 
de recuperação, afi ança CNI

Para a CNI, os dados de 
dezembro sugerem “a manu-
tenção do processo de recupe-
ração da indústria no encerra-
mento do ano”. A confederação 
explica que é comum que a 
produção caia em dezembro, 
com o fi m das encomendas 
para festas de fi m de ano, mas, 
em 2017, a essa queda foi mais 
branda. O índice que mede 
a variação da produção em 
relação ao mês anterior fi cou 
em 42,4 pontos em dezembro, 
em uma escala de 0 a 100 em 
que qualquer valor abaixo de 
50 pontos representa recuo. 

O resultado é o melhor para 
dezembro desde 2011, quando 
o índice foi de 42,6 pontos. Em 

2015, dezembro fi cou com 35,5 
pontos e, em 2016, com 40,7 
pontos.

A queda no índice que mede 
a variação no número de em-
pregados foi a menor da série 
histórica, que começou em 
2011. Assim como a produ-
ção, o número de empregados 
também costuma cair no mês 
de dezembro. A pesquisa tam-
bém mostra que houve queda 
nos estoques, dentro do que 
foi planejado pelas empresas.

O índice que mede a satisfação 
fi nanceira dos empresários com 
o desempenho de suas indústrias 
continua desfavorável, mas em 
trajetória de melhora. No fi m 
de 2015, o indicador estava em 

O indicador mede a utilização da infraestrutura disponível

nas fábricas para produzir.

38,8 pontos, em uma escala em 
que apenas valores acima de 
50 pontos indicam satisfação. 
No quarto trimestre de 2017, o 

índice chegou a 47,3 pontos. A 
insatisfação em relação ao lucro 
operacional também diminuiu 
neste mesmo período, de 33,2 

pontos para 42,8 pontos, se for 
levado em conta que, quanto 
menor o indicador, pior é a per-
cepção sobre o cenário (ABr).

Saque do PIS/Pasep
Trabalhadores a partir de 60 

anos de idade sem conta bancária 
já podem sacar as cotas dos fundos 
do PIS e do Pasep. Os pagamentos 
serão feitos a pessoas dessa faixa 
etária que trabalharam com cartei-
ra assinada antes da Constituição 
de 1988, cadastrados no PIS/Pasep 
entre 1971 e 4 de outubro de 1988. 
Eles foram benefi ciados pela MP 
que reduziu a idade exigida para 
saque, que antes era de 62 anos 
para mulheres e 65 para homens.

Os royalties do petróleo e 
participações especiais pagos 
à União, estados e municípios 
cresceram 51,5% no ano pas-
sado sobre 2016, somando R$ 
26,89 bilhões. O dado consta 
de pesquisa feita pelo Centro 
Brasileiro de Infraestrutura 
(CBIE), com base em informa-
ções da ANP. O diretor do CBIE, 
Adriano Pires, estima que o 
crescimento da arrecadação 
de royalties e participações 
continue. A estimativa é que 
o aumento fi que em torno de 
20%. O royalty é o valor pago 
pelas empresas sobre a produ-
ção de petróleo e depende de 
três variáveis: preço do petró-
leo, produção e taxa de câmbio.

“A principal explicação para 
o crescimento dos royalties 
em 2017 em relação a 2016 é 
o preço do barril de petróleo 
que, em 2017, voltou a apre-
sentar uma média próxima de 
US$ 60 o barril”, disse Pires. 
Em 2016, a média fi cou em 
cerca de US$ 53 o barril. A 
produção de petróleo interna 
também contribuiu para o 

O royalty depende de três 

variáveis: preço do petróleo, 

produção e taxa de câmbio.

Pesquisa da Rede Nossa São 
Paulo mostra que somente 11% 
dos paulistanos confi am na Câ-
mara Municipal, 16% confi am 
no Tribunal de Contas do Mu-
nicípio (TCM) e 19% nas pre-
feituras regionais. A prefeitura 
de São Paulo tem a confi ança 
de 23% dos paulistanos. So-
mente o Metrô atingiu índice de 
confi ança acima de 50% entre 
as 13 instituições e empresas 
públicas pesquisadas. Foram 
entrevistadas 800 pessoas com 
16 anos ou mais entre os dias 
8 e 27 de dezembro de 2017. 

A prefeitura é considerada 
ótima ou boa por 15% dos en-
trevistados; 43% consideram 
a instituição regular e 41%, 
ruim ou péssima. Para 12% dos 

Somente 11% confi am na Câmara Municipal e 16%

no Tribunal de Contas do Município.

Lava Jato
deve investigar
mais acusados

O apoio à Lava Jato segue 
alto mesmo mais de três anos 
após seu início. Nove em cada 
dez brasileiros (88%) são 
favoráveis à continuidade da 
operação, porque acreditam 
que ainda há muitos nomes a 
serem investigados, segundo 
pesquisa realizada pela Ipsos 
entre 2 e 11 de janeiro. Para 
91% dos entrevistados, as in-
vestigações devem continuar 
até o fi m custe o que custar. A 
instabilidade política e a insta-
bilidade econômica não devem 
ser motivos para encerrar a 
operação para mais de 80% dos 
respondentes.

“Esses dados mostram que há 
uma expectativa na população 
de que o julgamento do ex-
-presidente Lula não signifi que 
o fi m da operação. A Lava Jato é 
vista como uma oportunidade de 
transformar o Brasil em um país 
sério para dois terços dos brasilei-
ros, o que só reforça a importância 
da agenda anticorrupção para 
boa parte da opinião pública”, 
afi rma Danilo Cersosimo, diretor 
de Public Affairs na Ipsos.

Além disso, 71% dos entre-
vistados acreditam que a Lava 
Jato vai fortalecer a democracia 
no país. Em contrapartida, 
80% acreditam que as grandes 
lideranças políticas do Brasil 
estejam tentando acabar com 
a Operação Lava Jato. O estudo 
revelou também que os brasi-
leiros estão divididos se a Lava 
Jato vai ter algum resultado 
efetivo (www.ipsos.com).

Toyota Factory/AFP
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Marun:  governo não vai recuar 
da nomeação de Cristiane 

Brasília - O ministro da Secretaria de Gover-
no, Carlos Marun, reiterou  que o governo do 
presidente Temer não vai recuar da nomeação 
a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como mi-
nistra do Trabalho, e voltou a dizer que a Justiça 
está equivocada neste tema. Para o ministro, a 
Justiça “tem, em alguns momentos, ultrapassado 
suas prerrogativas”. Marun reiterou que a prer-
rogativa de nomear ministros é do presidente da 

República. Ao ser questionado sobre a manifes-
tação da PGR, encaminhada ao Supremo, que 
se posicionou a favor da cassação da decisão do 
STJ que permitia a posse de Cristiane.

“Se o STJ não tem competência para tratar do 
tema, como um juiz de primeira instância pode 
barrar um ato do presidente da república?”. 
Disse ainda que não era uma “questão de honra” 
a nomeação, mas que o governo não iria recuar. 
Ao ser questionado se valia a pena o desgaste,  
respondeu citando a frase de Fernando Pessoa: 
“tudo vale a pena se a alma não é pequena” (AE).

Davos - O ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles, salien-
tou em entrevista coletiva no 
Fórum Econômico Mundial, em 
Davos, que o momento é “muito 
positivo” para o Brasil, que atra-
vessou a maior recessão de sua 
história. “A economia brasileira 
está tendo boa performance e 
isso é resultado de uma série 
de reformas”, disse.

“Felizmente, a evolução mos-
tra que as reformas estão sendo 
conduzidas e implementadas, 
estão indo bem. A economia 
brasileira está tendo boa per-
formance e isso é resultado de 
uma série de reformas”, ava-
liou, ao apresentar as projeções 
do ministério para uma série de 
indicadores econômicos, como 
crescimento do PIB de cerca 
de 1% ou 1,1% em 2017 e de 
3% este ano. 

Disse que o mercado fi nan-
ceiro tem estimativas um pouco 
menores para 2018, mas que 
aos poucos vêm migrando para 
a taxa apresentada pelo gover-
no. Também falou da retomada 
do mercado de trabalho, que 
este ano deve abrir 2,5 milhões 
de postos de trabalho. Com a re-
tomada econômica, salientou, 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.
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A decisão unânime dos de-
sembargadores da 8ª Turma 
do TRF-4, em Porto Alegre, em 
manter a condenação e ampliar 
a pena do ex-presidente Lula 
no caso do triplex em Guarujá, 
ganhou as capas dos principais 
jornais do mundo.

O jornal italiano “Corriere 
della Sera” ressalta que a con-
denação do “candidato favorito” 
para as próximas eleições presi-
denciais é “considerada um gol-
pe”. Já a publicação “La Stampa” 
garante que o julgamento pode 
“marcar o fi m antecipado da 
longa carreira de Lula”.

Por sua vez, o jornal britâni-
co “The Guardian” informa “a 
decisão signifi ca que Lula está 
legalmente inelegível nas elei-
ções de outubro”,mas “poucos 
observadores acreditam que o 
ex-presidente será preso”.O 
periódico espanhol “El país” 
reforça que a condenação do 
ex-chefe de Estado brasileiro 
por corrupção “compromete 

Paulistanos confi am pouco nas 
instituições públicas, diz pesquisa

que piorou muito. 
Pelo menos 61% dos entre-

vistados afi rmaram que se mu-
dariam da cidade se pudessem, 
e 39% disseram que não se 
mudariam. Na pesquisa ante-
rior esses percentuais foram de 
68% e 30%, respectivamente. 
Com relação à Câmara Munici-
pal, 5% dos cidadãos avaliam 
a instituição como ótima ou 
boa, 22% como regular e 67% 
como ruim e péssima. Quando 
questionados sobre sua par-
ticipação nas atividades da 
Câmara, 92% disseram que 
não participaram de nenhuma 
nos últimos 12 meses. Mais da 
metade (55%) não se lembram 
em que vereador votaram nas 
últimas eleições (ABr).

entrevistados, as prefeituras 
regionais são ótimas ou boas; 
para 38% são regulares e para 
46% são ruins ou péssimas. A 
nota para a qualidade de vida 
na cidade passou de 5,4 para 

6,0. Com relação à qualidade 
de vida individual, 4% disseram 
que melhorou muito; 17% dis-
seram que melhorou um pouco; 
41%, que fi cou estável; 25%, 
que piorou um pouco; e 13%, 

Meirelles diz que momento 
é positivo para o Brasil

mais pessoas voltam a buscar 
uma vaga.

Ele previu que a reforma 
da Previdência será aprovada 
pelo Congresso em fevereiro. 
“A economia não está apenas 
se recuperando, mas criando 
condições para crescer mais 
ainda no futuro”, afi rmou. Ele 
também destacou que mu-
danças no mercado de crédito 
também podem ajudar a ati-
vidade e dar melhor alocação 
para áreas mais produtivas da 
economia. Ao mesmo tempo, o 
ministro ressaltou que há um 
grande esforço de reduzir a 
burocracia (AE).

Condenação de Lula tem 
repercussão internacional

jornal norte-americano, “The 
New York Times”, ressalta que 
a decisão é um “golpe signifi ca-
tivo” na missão de Lula de con-
quistar seu terceiro mandato. 
“Os promotores têm retratado 
o Sr.da Silva, que também é 
acusado em outros seis casos de 
corrupção, como um elemento 
fundamental do sistema político 
endemicamente corrupto do 
Brasil”, analisa a publicação.

Já a rede pública britânica 
“BBC” noticia que a pena do 
antecessor de Dilma Rousseff 
foi aumentada para 12 anos 
e um mês, enquanto que a 
agência Al Jazeera, sediada no 
Catar, disse que a medida “deve 
exacerbar as tensões sociais no 
Brasil, que nos anos anteriores 
foi abalado por crises política, 
econômica e institucional”. 
Por fi m, o francês “Le Monde” 
afi rma que “o pai dos pobres”, 
uma “fi gura mítica da política 
brasileira” foi declarado culpa-
do (ANSA).

as aspirações do político de 
esquerda para um novo manda-
to nas eleições presidenciais”. 
No diário econômico britânico 
“Financial Times”, a condena-
ção de Lula é tida como uma 
boa notícia para o mercado 
fi nanceiro. 

O site argentino “El Clarín” 
afi rma que o processo pode 
durar vários meses, já que “Lula 
não será detido até que sua 
defesa esgote todos os recursos 
de apelação”. O mais importante 

Arrecadação de royalties do 
petróleo sobe 51,5% em 2017

crescimento da arrecadação. 
A Petrobras, que continua 
sendo a principal produtora 
no Brasil, superou a meta que 
havia estabelecido no início do 
ano de 2,07 milhões de barris 
de petróleo por dia (bpd), 
atingindo o recorde histórico 
de 2,15 milhões de bpd. “Isso 
também ajudou (ABr).
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Naquela época, ainda 

existia a ponte aérea 

de São Paulo para o 

Rio. Lá estava eu de 

malinha e paletó para 

uma reunião na sede do 

sistema Globo de Rádio

Era gerente regional de 
jornalismo em São Pau-
lo. Alguém, bateu nas 

minhas costas. Era um homem 
madurão, bem barbeado, com 
bigode dos fi lmes românticos 
da década de 50, sapatos e cal-
ças brancas e um alinhadíssimo 
blazer azul marinho. Devia ter 
uns 70 anos. Sou o Cony, me 
disse com um sorriso cativante. 
Ele voltava para casa depois de 
uma palestra em São Paulo e eu 
ia para um almoço... com ele. 

Com sua verve inigualável 
disse que seria mais barato 
para a empresa fi carmos em 
São Paulo e almoçar por aqui. 
Não era possível. Iriamos esta-
belecer os parâmetros de um 
novo programa, o Liberdade 
de Expressão, um quadro 
novo dentro do Jornal da CBN, 
com a participação de outro 
jornalista consagrado, Arthur 
Xexeo, que eu acompanhava 
desde os tempos do Jornal 
do Brasil e naquele momento 
editor de O Globo. Posterior-
mente o programa ganhou a 
participação da Viviane Mosé, 
culta, combativa e que deu uma 
nova dinâmica.

Carlos Heitor Cony era meu 
conhecido da literatura e do 
jornalismo. Antes do vestibu-
lar tinha lido vários livros de 
autores mundiais reescritos 
e resumidos por ele. Daí para 
frente li alguns romances como 
'Pilatos', e seu maior sucesso 
'Quase Memória'.  Mais recen-
temente lia seus comentários 
na página 2 da Folha de São 
Paulo. Com ele aprendi tam-
bém expressar uma ideia em 
apenas três parágrafos, ainda 
que sem o brilhantismo do 
Cony. 

Os encontros eram diários na 
CBN e a atuação do Cony era o 
elemento desestabilizador do 
programa. Irreverente, irônico, 
bem humorado, corajoso, culto 
e gentil. Era o carro chefe dos 

assuntos em pauta. Falava o 
que pensava e não se cansava 
de dizer que com mais de 70 
podia falar o que quisesse. 
O Liberdade de Expressão 
saiu do rádio para dois livros 
publicados pela editora Sarai-
va. Eles renderam palestras 
no Itaú Cultural e sessão de 
autógrafos. 

Diante do membro da Aca-
demia Brasileira de Letras, 
eu era apenas uma sombra. 
Cony tinha que ser ajudado a 
entrar e sair dos lugares tal a 
admiração que despertava. O 
triunvirato seguiu fi rme com 
apresentações em seminários 
corporativos e universitários 
em São Paulo, Bahia e Minas 
Gerais. Tive o prazer de andar 
com ele várias vezes pelo Rio 
de Janeiro. Tinha uma história 
para cada canto da cidade que 
ele amava, que ser chamada de 
cidade maravilhosa naquela 
época não era um estelionato. 
Em sua narrativa era possível 
ver a cidade, capital política, 
cultural e econômica do Brasil. 

Diante do prédio da Manche-
te falou da revista, da tevê e 
dos Bloch, seus proprietários. 
Em um dos prédios da orla 
lembrou que lá tinha morado 
o ex-presidente Juscelino 
Kubistchek, seu amigo pesso-
al. Contou das noitadas que 
viveram juntos e da reação da 
esposa do presidente, dona 
Sara, que fechava a porta e 
não deixava o marido entrar 
em casa. Ficava no capacho. 
Cony e aí ??? Muita risada e 
completava,  passava lá punha 
ele no meu carro e rodava até 
o dia clarear. 

Na guarnição do exército 
contou como sua filha foi 
sequestrada, ameaçada, para 
tentar calar o pai, um crítico 
da ditadura militar. Nessas 
idas e vindas, com a maior 
naturalidade contou que sofria 
de um câncer, e fez uma série 
de piadas sobre ele. Driblava 
até a morte. 

Parafraseando o verso da 
música, mais que seu leitor eu 
virei seu fã. 

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News, tv aberta de notícias,
também nas redes sociais.

GGeral
CCOOLUUNA DOO HERÓÓDOOTOO

Heródoto Barbeiro (*)

Cony, o Espírito 
Que Escreve
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Camelos são 
expulsos de 
concurso por
uso de botox

Pelo menos 12 camelos foram 
desclassifi cados de um concur-
so anual de beleza na Arábia 
Saudita no último dia 23, por 
uso de botox. De acordo com 
a imprensa local, os criadores 
aplicaram a substância nos 
animais para deixá-los mais 
bonitos. No entanto, qualquer 
forma de modifi cação dos ca-
melos é proibida pelas regras 
do manual, o que causou a 
expulsão dos competidores.

O concurso faz parte de um 
festival realizado próximo a 
Riad, capital do país do Oriente 
Médio. Os prêmios distribuídos 
podem chegar a 213 milhões 
de riyals, o equivalente a cerca 
de R$182 milhões. Além das 
competições, que vão desde 
os concursos de beleza a cor-
ridas com os camelos, o festival 
conta com um mini-zoológico, 
um museu com esculturas de 
camelos, barracas para provar 
leite do animal e um planetário 
(ANSA).

A manutenção dos indicadores de emprego acompanha a estabilidade do crescimento econômico.

A projeção está no relató-
rio Perspectivas Sociais 
e de Emprego no Mundo: 

Tendências 2018. Em 2019, 
segundo a entidade, o índice 
também não deve ter variações 
signifi cativas. A perspectiva 
para este ano representa uma 
leve oscilação em relação a 
2017, quando a taxa de de-
semprego fi cou em 5,6%. Se 
confi rmado, o resultado de 2018 
marcará uma interrupção do 
crescimento do desemprego no 
mundo nos últimos três anos.

Como a taxa considera tam-
bém as pessoas entrando no 
mercado de trabalho, a previsão 
da OIT é que o número total seja 
semelhante ao do ano passado, 
com 192,3 milhões de pessoas à 
procura de uma ocupação. Em 
2019, ele deve sofrer uma leve 
ampliação, fi cando em 193,6 
milhões. A manutenção dos indi-
cadores de emprego acompanha 
a estabilidade do crescimento 
econômico. Depois da taxa de 
3,6% em 2017, a projeção da 
entidade é que o crescimento 
da economia termine 2018 em 
3,7% e não supere a casa dos 
4% nos anos seguintes, com a 
normalização de um ritmo lento 

LeBron James entrou para a 

história da NBA.

LeBron James entrou para a 
história da NBA na última terça-
-feira (23), ao se tornar o atleta 
mais jovem a alcançar 30 mil 
pontos na liga norte-americana 
de basquete. O astro do Cleve-
land Cavaliers de 33 anos come-
çou o jogo contra o San Antonio 
Spurs com 29.993 pontos, mas 
LeBron atingiu a marca ainda 
no fi m do primeiro quarto. A 
cesta histórica saiu faltando 1,1 
segundo do encerramento, com 
um arremeso frontal.

Apesar da marca história 
alcançanda por LeBron, o Cle-
veland Cavaliers perdeu o jogo 
por 114 a 102. Antes dele, o mais 
jovem a ter alcançado a marca 
era Kobe Bryant, conseguindo 
atingir os 30 mil pontos aos 34 
anos. Além do craque do Cleve-
land Cavaliers e Kobe Bryant, o 
“clubes dos 30 mil” ainda conta 
com Kareem Abdul-Jubbar 
(38.387), Karl Malone (36.928), 
Michael Jordan (32.292), Wilt 
Chamberlain (31.419) e Dirk 

Jorge Mario Bergoglio 

destacou que a melhor forma 

para se defender das notícias 

falsas “é deixar se purifi car a 

verdade”.

O Vaticano divulgou men-
sagem do papa Francisco 
para o 52ª Dia Mundial das 
Comunicações Sociais que, 
neste ano, ataca e critica o 
uso das chamadas ‘fake news’. 
“É um termo discutido e ob-
jeto de debate. Geralmente, 
atinge àquelas informações 
difundidas de maneira online 
ou na mídia tradicional. Com 
essa expressão, refere-se às 
informações infundadas, ba-
seadas sob fatos inexistentes 
ou distorcidos, e miradas 
para enganar ou manipular 
o leitor. A sua difusão pode 
responder à objetivos dese-
jados, infl uenciando escolhas 
políticas e favorecendo lucro 
econômico”, disse o religioso.

Para Francisco, “o drama da 
desinformação é o descrédito 
do outro, a sua representação 
como inimigo, até uma demo-
nização que pode fomentar 
confl itos”.

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, adver-
tiu os democratas, cujo líder 
no Senado, Chuck Schumer, 
é chamado de “chorão”, que 
se não apoiarem as dotações 
orçamentárias para a constru-
ção do muro com o México, os 
republicanos não aprovarão a 
reforma de imigração para os 
“sonhadores”. 

“O ‘chorão’ Chuck Schumer 
entende perfeitamente, espe-
cialmente após sua humilhante 
derrota, que se não há muro, 
não há Daca (sonhadores)”, 
disse Trump, em mensagem 
no Twitter. Ele se referiu às 
negociações sobre o orçamento 

que republicanos e democratas 
iniciaram após a reabertura do 
governo, após uma paralisação 
de três dias por falta de fundos.

Enquanto os democratas 
exigem a regularização de 
800 mil jovens sem docu-
mentação conhecidos como 
“sonhadores”, Donald Trump 
e os republicanos pedem em 
troca o fi nanciamento para 
o muro na fronteira com o 
México. As duas partes foram 
convocadas para negociar até 
o dia 8 de fevereiro, data em 
que o governo voltará a fi car 
sem fundos e poderá enfrentar 
nova paralisação se não houver 
acordo (ABr/EFE).
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Desemprego deve continuar 
estável no mundo em 2018, 

diz OIT em relatório
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que o nível de desemprego no mundo deve 
permanecer estável em 2018, em torno de 5,5%

sem grandes estímulos e com os 
investimentos fi xos em um nível 
moderado.

“O fraco potencial de cres-
cimento está pesando na 
capacidade econômica global 
de reduzir os défi cits de tra-
balho decente no médio prazo, 
notavelmente no tocante à 
quantidade e qualidade dos 
trabalhos e à forma como são 
distribuídos”, avalia a OIT no 
documento. Apesar da esta-
bilidade no nível de emprego 
mundial, o relatório aponta 
preocupação da OIT com o 
crescimento da diferença no 

desempenho por recorte geo-
gráfi co. Nos países desenvolvi-
dos, a taxa de desemprego vem 
caindo nos últimos seis anos e 
deve fi car 0,2% menor em 2018. 
Já nos países emergentes e em 
desenvolvimento, a projeção 
da OIT é que ela cresça nos 
próximos dois anos.

Nas nações em desenvolvi-
mento, um milhão de pessoas 
devem ir em busca de colocação 
no mercado nos anos de 2018 e 
2019. Já nos países emergentes, 
o número de desempregados no 
mesmo período deve aumentar 
em 1,6 milhão.

Na avaliação do professor 
do Instituto de Economia da 
Unicamp, José Dari Krein, o 
número de postos de trabalho 
está sendo mantido com a piora 
na qualidade dos empregos. 
Esse movimento se expressa, 
segundo o professor, em refor-
mas nas leis trabalhistas, como 
as aprovadas na Espanha em 
2012 e no Brasil ano passado. 
“A taxa de desemprego pode 
diminuir, mas os empregos são 
vulneráveis. Isso vem ocorrendo 
em outros países também, como 
Espanha, Alemanha, Reino 
Unido e Estados Unidos” (ABr).

Papa condena fake news e 
diz que ação ‘alastra o ódio’

informação consegue destaca 
e é efi caz porque, em primeiro 
lugar, elas têm uma capacidade 
de “parecer plausíveis”.

“Em segundo lugar, essas 
notícias são capciosas, no 
sentido que são hábeis em 
capturar a atenção dos desti-
natários, fazendo caso sobre 
esteriótipos e mentiras difun-
didas no interior de um tecidos 
social, explorando emoções 
fáceis e imediatas, como a 
ansiedade, o desprezo, a raiva 
e a frustração”, acrescentou. 

Como dica para os cristãos, 
Jorge Mario Bergoglio des-
tacou que a melhor forma 
para se defender das notícias 
falsas “é deixar se purifi car a 
verdade”. “Para discernir a 
verdade, é preciso confi rmar 
o que nos garante a comunhão 
e promover o bem a todos, ao 
contrário, isso tenderá a nos 
isolar, dividir e contrapor”, 
disse ainda (ANSA).

“As notícias falsas revelam 
assim um comportamento, ao 
mesmo tempo, intolerantes e 
hipersensíveis, com o único 
êxito que a arrogância e o ódio 
provavelmente se espalhará. O 
que conduz, em última análise, 
à falsidade”, disse ainda. No 
documento, o sucessor de Ben-
to XVI afi rma que esse tipo de 

Trump: sem muro não 
haverá reforma migratória

LeBron James quebra 
recorde na NBA

Nowitzki (30.837).
Além de conseguir os 30 mil 

pontos, o norte-americano se 
tornou o primeiro atleta da 
NBA a chegar a sete mil rebo-
tes e assistências. Em sua 15ª 
temporada na NBA, LeBron Ja-
mes vem desempenhando uma 
grande temporada. O atleta está 
com uma média de 26 pontos 
por partida, sua melhor marca 
desde 2013/14, quando atuava 
pelo Miami Heat (ANSA).

Com expectativas de uma 
venda recorde, a McLaren 
MP4/8A, guiada por Ayrton 
Senna em sua última vitória 
no Grande Prêmio de Mônaco, 
em 1993, será leiloada em maio 
pela casa de leilões Bonhams. 
Nesse carro, Senna conquistou 
sua sexta e última vitória no 
circuito de Mônaco, uma marca 
que é um recorde até hoje. O 
brasileiro ainda dirigiu o veículo 
por mais sete corridas, até ser 
utilizado como carro de testes 
no fi nal da temporada de 1993.

Segundo a Bonhams, o carro 
está “surpreendentemente bem 
preservado” e “pronto para ser 
utilizado”. A casa de leilões 
não estimou um valor para o 
carro,mas é esperado que seja 
atingido um grande montante. 
O leilão do veículo será feito no 
dia 11 de maio, no principado de 
Mônaco. “Este chassi em parti-
cular, o número seis, cimentou 
a lenda do rei de Mônaco. Nós, 
da Bonhams, estamos honrados 

McLaren de Senna no GP 
de Mônaco será leiloada

e empolgados para poder apre-
sentar um dos carros mais im-
portantes de todos os tempos”, 
disse Mark Osborne, especialista 
em automobilismo da Bonhams.

Na temporada de 1993, a 
última de Ayrton Senna pela 
McLaren, o brasileiro terminou 
em segundo no campeonato de 
pilotos, com 73 pontos, atrás 
somente do rival Alain Prost 
(99). Em novembro, a Ferrari 
utilizada pelo alemão Michael 
Schumacher na sua última vitó-
ria no GP de Mônaco, em 2001, 
foi leiloada por R$ 7,5 milhões, 
o maior valor de venda de um 
carro de Fórmula 1 (ANSA).

O leilão do veículo será 

feito no dia 11 de maio, no 

principado de Mônaco.

R
ep

ro
du

çã
o



Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quinta a segunda-feira, 25 a 29 de janeiro de 2018

Copa do Mundo:
como faturar mais

na indústria e no varejo

A Copa do Mundo é 

uma das festas mais 

aguardadas pelos 

brasileiros

Durante aproximada-
mente 30 dias, empre-
sas e pessoas simples-

mente param para confrater-
nizar e torcer pela seleção 
canarinho. Enquanto alguns 
reclamam da lentidão dos 
negócios nessa época, outros 
faturam alto com a chegada do 
evento. No entanto, para apro-
veitar bem a ocasião, é preciso 
se planejar com antecedência. 
De modo geral, tanto a indús-
tria quanto o varejo costumam 
ter boas oportunidades nessa 
época. 

Na indústria, a de eletroe-
letrônicos costuma registrar 
vendas elevadas, principal-
mente de TVs. Afi nal, quem 
não quer uma imagem bem 
limpa e gigante na sala para 
receber família e amigos? Além 
dela, as fabricantes de alimen-
tos e bebidas também tendem a 
acumular bons lucros. Trata-se 
de uma boa época para lançar 
produtos especiais, novos sa-
bores e até edições limitadas. 
É hora de reunir as pessoas e, 
toda festa pede boa comida e 
bebida.

Outra indústria que come-
mora a chegada da Copa é a 
de vestuário. Os trajes verde e 
amarelo costumam ser muito 
valorizados nessa ocasião. Pro-
dutos licenciados tem grande 
adesão, mas é preciso fi car bem 
atento às regras da Fifa para 
não cometer deslizes e sofrer 
com penalidades. Brindes e 
adereços de modo geral, como 
copos, canecas, bandeiras, 
apitos e bandeiras, também 
vedem como água. 

O fato é que a Copa é um 
momento marcante, com um 
fator emocional muito forte. 
Durante os jogos, pessoas 
de diferentes classes sociais 
e idade costumam se reunir 
para acompanhar a seleção. 
Até quem normalmente não 
costuma gostar de futebol 
não consegue resistir à essa 
celebração popular. Sendo 
assim, as empresas precisam 
aproveitar essa relação afetiva 
com o evento para promover 
produtos e experiências mar-
cantes, daquelas que a gente 
vai lembrar pela vida toda. 

Onde eu estava quando o 
artilheiro do time fez aquele 

gol histórico, a comida especial 
que aquela amiga preparou 
no dia da fi nal ou a energia 
do bar na hora do grito de gol 
costumam ser lembranças que 
carregamos para sempre. Para 
uma marca se fazer presente 
nesse momento é importante ir 
além. Uma boa ambientação do 
varejo, com uma comunicação 
visual destacando o evento, é 
muito simples e trivial. Uma 
boa dica é desenvolver parce-
rias exclusivas entre indústria 
e varejo a fi m de promover pro-
dutos e promoções únicos para 
determinada rede varejista. 

Outra ação bastante estra-
tégica é o cross selling, uma 
técnica que estimula o cliente 
a comprar produtos que se 
complementam. Existe uma 
grande oportunidade de ativa-
ções em bares e restaurantes 
para gerar uma experiência 
marcante com a marca. Elas 
podem aproveitar a ocasião 
para desenvolver brindes que 
se tornam memórias afetivas. 
Para a indústria, o momento 
que antecede a Copa é mui-
to importante para elaborar 
promoções atraentes para o 
público fi nal e assim gerar um 
bom sell in junto ao varejo.

O negócio é desenvolver 
ações mais inteligentes e bara-
tas. Infelizmente, já vi muitas 
empresas acumularem altos 
prejuízos em função de um 
otimismo exagerado. Cabe des-
tacar que a Copa é um evento 
sazonal, que acontece apenas 
de quatro em quatro anos. 
Produto encalhado signifi ca 
perda de dinheiro. 

Para garantir um período de 
ganhos, além de planejar bem, 
a empresa precisa cuidar do 
abastecimento. Não adianta 
criar produtos incríveis que, 
por erros de trade e logística, 
não fi cam disponíveis ao con-
sumidor na hora certa. 

Pesquisas mostram que o 
pico de vendas acontece na 
véspera e no dia do jogo. Fa-
lhar nesse momento signifi ca 
colocar tudo a perder. Então, 
o jeito é arregaçar as mangas 
desde já e trabalhar em prol de 
bons lucros para o período. E, 
se possível, comemorar não só 
as vendas, mas também mais 
um título para o Brasil quando 
tudo isso acabar.

(*) - É diretor da Red Lemon 
Agency, agência especializada em 

comunicação, fi eld marketing
e ações promocionais.

André Romero (*)

A - Curso Preparatório
Os estudantes da rede estadual paulista agora podem se preparar para o 
Enem com ajuda extra. O secretário José Renato Nalini assinou protocolo 
de intenções com o Instituto Politécnico de Ensino a Distância (Iped), 
que oferta aos alunos matriculados na 2ª e 3ª séries do Ensino Médio a 
inscrição gratuita para o curso preparatório para o exame online. Para 
se inscrever, basta acessar o site (www.iped.com.br/enem-gratis), clicar 
na opção “Aluno da Rede Pública” e informar o nome e Registro do 
Aluno (RA) para verifi cação. Assim, o estudante terá disponível todos 
os recursos de forma 100% gratuita. Criado há 13 anos em São Paulo, o 
Iped já concedeu certifi cados a mais de 1 milhão pessoas. 

B - Vagas para Jovens
Reconhecida como porta de entrada para jovens de primeiro emprego, 
a rede McDonald’s acaba de anunciar a expectativa de 15 mil vagas para 
2018. Desse total, 1.000 vagas já estão disponíveis para jovens entre 16 e 
25 anos que estejam cursando ou concluído o ensino médio. Somente no 
ano passado, o McDonald’s gerou 14 mil empregos e a expectativa para 
os próximos dois anos é abrir 65 mil vagas. Os números da companhia 
demonstram que poucas empresas poderiam levantar a bandeira do 
emprego juvenil com tanta legitimidade: nos mais de 900 restaurantes 
da marca no Brasil, 90% dos funcionários, o equivalente a 22 mil pessoas, 
têm entre 16 e 25 anos. Metade deles estão em sua primeira experiência 
profi ssional (www.arcosdorados.com/ir).

C - Carnaval para Cães
No dia 3 de fevereiro, das 14h às 20h, objetivando chamar atenção para a 
campanha Forever Against Animal Testing (Para Sempre Contra teste em 
Animais) - que consiste em um abaixo assinado global com o objetivo de 
banir, até 2020, testes em animais com fi nalidade cosmética em produtos 
e ingredientes em todo o mundo - a The Body Shop, marca de cosméticos 
naturais, organiza o BloCÃO, bloco de carnaval para cachorros na Vila 
Madalena. A meta é atingir os 8 milhões de assinaturas e apresentar o 
documento à ONU, para que seja convocada uma convenção interna-
cional sobre a proibição de teste com fi nalidade cosmética em animais. 
Até agora a campanha já arrecadou 4milhões de assinaturas. A petição 
pode ser assinada no site (www.thebodyshop.com.br) ou (https://www.
foreveragainstanimaltesting.com/page/9952/petition/1).

D - Pagamento em Bitcoins
A CargoX – empresa brasileira que oferece serviços de transporte de carga 
baseados em tecnologia e big data – anuncia sua nova forma de pagamento. 
A partir de agora, os clientes que contratarem os serviços da startup poderão 
fazer o pagamento em bitcoins. Estas criptomoedas surgiram há nove anos, 
mas ganharam destaque especial nos últimos meses. Em 2017, a cotação das 
bitcoins valorizou cerca de 1.400% chamando a atenção da mídia e do grande 
público e levando mais pessoas a investirem nesse tipo de moeda. Com essa 
popularização, houve um aumento do número de produtos e serviços que 
podem ser pagos com a moeda virtual. Saiba mais em: (www.cargox.com.br). 

E - 60 Anos da Toyota 
O ano de 2018 é muito especial para a Toyota do Brasil, pois marca o sexa-
gésimo aniversário da empresa no País. Ao longo dessa trajetória, a empresa 
participou ativamente do desenvolvimento industrial e econômico brasileiro 
e se orgulha dos grandes investimentos feitos em sua operação local, sempre 
pensando no crescimento sustentável de seus negócios e na contribuição 
para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Desde 1958 até os dias de 
hoje, a marca japonesa tem trabalhado para oferecer ao público brasileiro 
carros cada vez melhores. Atualmente, são quatro fábricas nas cidades 
paulistas de Indaiatuba, Sorocaba, Porto Feliz e São Bernardo do Campo. 

F - Mercado de Impressão
Entre os dias 20 a 24 de março, no Expo Center Norte, acontece a Expo-
Print Latin America. A feira possui uma estrutura completa que garante 
conforto para você realizar da melhor forma possível sua visita e conhecer 
todas as novidades que os grandes players têm para apresentar. Todas as 
suas dúvidas poderão ser esclarecidas diretamente com os técnicos das 
grandes marcas e empresas. Com os equipamentos em funcionamento, 
será possível ver em tempo real a capacidade das máquinas e também a 
efi ciência de itens como substratos e tintas. Desta forma, será possível 
em um único dia conhecer e comparar as mais diferentes soluções. 
Inscrições e mais informações: (www.expoprint.com.br) 

G - Edital para Exposições
A Fundação Iberê Camargo – instituição cultural com sede em Porto 
Alegre – está lançando um edital para a realização de exposições tem-
porárias. O objetivo é oferecer aos artistas e curadores brasileiros e 

estrangeiros residentes no país uma alternativa para o desenvolvimento 
de suas atividades, de modo a garantir uma programação mais diversa e 
dinâmica à Fundação, articulada com a comunidade e às suas demandas 
e propostas artísticas. Comissão Julgadora vai avaliar e selecionar as 
propostas, tendo como critério a sua profundidade conceitual, a con-
temporaneidade do discurso, a excelência formal e sua coerência entre 
proposta e currículos dos integrantes do projeto. As inscrições estão 
abertas e o regulamento disponível no site (www.iberecamargo.org.br).

H - Setor Elétrico
Startups de todas as regiões do Brasil já podem se inscrever na 2ª edição 
do Free Electrons Global Accelerator, programa de aceleração mundial 
realizado pela EDP, empresa que atua em todos os segmentos da cadeia 
elétrica, em conjunto com outras sete companhias internacionais do setor. 
A iniciativa é aberta para empreendedores com projetos e modelos de 
negócio voltados para as áreas de energia limpa, efi ciência energética, 
mobilidade elétrica, gerenciamento do consumo de energia, redes inte-
ligentes, internet das coisas e serviços de apoio ao cliente. O cadastro 
para o processo de seleção pode ser realizado até o dia 28 de fevereiro 
por meio do site (http://www.freetheelectron.com/). 

I - Alimentação Saudável 
Alinhado com a tendência mundial de reforçar o hábito da alimentação 
saudável do consumidor, o Spoleto começa 2018 com um mix de folhas 
100% orgânicas em suas saladas. A rede traz mais sabor e nutrientes ao 
cardápio dos restaurantes com a entrada de folhas orgânicas: rúcula, 
alface roxa e alface crespa. Em 2016, o mercado brasileiro de alimentos 
e bebidas saudáveis alcançou R$ 93,6 bilhões em vendas, o que colocou o 
país na quinta posição no ranking dos gigantes desse setor. Entre todas as 
categorias do segmento, a de orgânicos foi a que teve o maior avanço dos 
últimos cinco anos, de 18,5%. As saladas podem ser pedidas do jeito que o 
cliente quiser. No tamanho tradicional, a porção de folhas orgânicas + seis 
ou oito ingredientes + molho. Outras informações: (www.spoleto.com.br).  

J - Estudos sobre Petróleo
O Unisim, grupo de pesquisa em simulação e gerenciamento de campos de 
petróleo da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, está selecionando 
alunos para pós-doutorado na Durham University. A iniciativa tem colaboração 
da BG E&P Brasil (Shell). Os alunos selecionados estudarão simulação nu-
mérica de reservatórios, análise de incertezas e decisão. Os alunos receberão 
bolsa de estudos do programa Ciência sem Fronteira em Durham (a depender 
da aprovação do CNPq), com complementação de bolsa da BG E&P Brasil. 
Além disso, eles terão direito à cobertura total das taxas e custos adicionais. 
Os candidatos devem ter certifi cado do exame de profi ciência em inglês e 
tese nas disciplinas de Engenharia, Geociências, Física, Matemática e/ou 
Estatística, preferencialmente Engenharia de Petróleo, incluindo simulação 
de reservatórios e estatística. Mais informações: (https://goo.gl/UTrW4Q). 

A - Curso Preparatório
Os estudantes da rede estadual paulista agora podem se preparar para o 

D - Pagamento em Bitcoins
A CargoX – empresa brasileira que oferece serviços de transporte de carga 

Brasileiros 
acreditam 
que infl ação 
fi cará em 
5,4%

A expectativa mediana dos 
consumidores brasileiros 
para a infl ação nos 12 meses 
seguintes fi cou em 5,4%, de 
acordo com levantamento 
feito neste mês pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV). 
A taxa é inferior ao 5,8% de 
dezembro de 2017 e é o menor 
resultado desde setembro de 
2017 (5,2%). Em relação a 
janeiro de 2017, houve recuo 
de 2,5 pontos percentuais, já 
que, naquele período, a taxa 
havia fi cado em 7,9%. 

De acordo com a FGV, a 
contínua queda da expecta-
tiva de infl ação dos consumi-
dores refl ete de certa forma a 
divulgação da infl ação de 2017 
segundo a infl ação ofi cial, o 
IPCA, que está em 2,95%, e o 
IGP-M (-0,52%). A FGV espe-
ra que, nos próximos meses, 
o indicador de expectativa 
de inflação apresente um 
comportamento mais estável, 
refl etindo a trajetória do nível 
geral de preços da economia.

Entre os que pretendem investir, a maior parte (47%) tem como objetivo o aumento de vendas, 

além da adaptação da empresa a nova tecnologia (13%).

De acordo com dados do 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e 

da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) em 
dezembro de 2016 essa pontua-
ção foi 26,2 em uma escala que 
vai de zero a 100.

Segundo a pesquisa, apesar 
da pontuação ter aumentado, 
o número de empresários que 
pretendem investir é baixo 
(29%). Em novembro esse 
percentual chegou a 28%.  A 
principal razão entre as pessoas 
que não pretendem investir é 
por não considerarem necessá-
rio (48%). Para 26%, ainda pesa 
a percepção de que o país não 
saiu da crise. Além desses, 13% 
dizem que investiram recente-
mente e que estão aguardando 
retorno. 

Entre os que pretendem 
investir, a maior parte (47%) 
tem como objetivo o aumento 
de vendas, além da adaptação 
da empresa a nova tecnologia 
(13%), do atendimento da de-
manda que aumentou (13%) e 
da economia de recursos (9%).

As medidas mais comuns 
serão a reforma da empresa 

Tesouro Direto acusou em 2017 recorde em investimentos com 

2,17 milhões de operações.

O Tesouro Direto fechou o 
ano de 2017 com recorde em 
investimentos, registrando 
2,17 milhões de operações e 
aplicações de R$ 19,438 bi-
lhões, de acordo com balanço 
divulgado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. Em média, 
ao longo do ano, 75,9% dos in-
vestimentos foram em valores 
até R$ 5 mil e 50,6% até R$ 1 
mil. As participações dessas 
faixas de aplicação atingiram 
os maiores patamares desde 
o início da série histórica. De 
acordo com o Tesouro Nacio-
nal, esses dados refl etem o 
maior acesso dos pequenos 
poupadores ao programa.

O Tesouro Direto é um Pro-
grama do Tesouro Nacional 
para venda de títulos públicos 
federais para pessoas físicas, 
por meio da internet. Ele foi 
criado em 2002 para demo-
cratizar o acesso aos títulos 
públicos, permitindo aplica-
ções com apenas R$ 30. O nú-
mero de investidores também 
bateu recorde em 2017, os 
cadastrados chegaram a 1,83 
milhão e os investidores ativos 
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Intenção de investir em 
próprio negócio aumenta

A intenção dos empresários em investir em seus próprios negócios aumentou em dezembro em 
relação ao mês do ano anterior, ao marcar 35,1 pontos, como mostrou o Indicador de Propensão ao 
Investimento no próprio negócio

(27%), a ampliação de estoque 
(23%), a aquisição de máquinas 
e equipamentos (20%), investi-
mentos em mídia e propaganda 
(13%) e a ampliação de portfó-
lio (13%).

O capital próprio será  a esco-
lha de mais da metade dos micro 
e pequenos empresários que 
planejam investir nos próximos 
três meses, seja por meio de 
aplicações que possuem (48%) 
ou resultante da venda de algum 
bem (13%). Os que vão recorrer 
a empréstimos e fi nanciamen-

tos em bancos e fi nanceiras 
são 17% dos entrevistados. “A 
intenção de contratar crédito 
fi ca abaixo da intenção de inves-
tir, evidenciando o fato de que 
muitos desses investimentos 
são viabilizados com capital 
próprio”, explica a economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti.

De acordo com as entida-
des, entre aqueles que não 
pretendem contratar crédito, 
a principal razão é o fato de 
conseguir manter o negócio 

com recursos próprios (36%). 
Outros 27% citam as altas 
taxas de juros e 14% estão 
inseguros com as condições 
econômicas. A pesquisa mostra 
também que 38% dos micros e 
pequenos reconhecem o alto 
grau de difi culdade em obter 
crédito. Entretanto, outros 20% 
disseram que a contratação é 
fácil. O excesso de burocracia 
(46%) e juros altos (42%) são 
as principais razões para quem 
vê entraves na contratação de 
crédito (ABr).

Tesouro Direto registrou recorde de 
investimento com R$ 19,438 bilhões

somaram 565.758. O balanço 
mostra ainda que cresceu a 
participação feminina entre os 
investidores cadastrados.

As mulheres representavam 
24,11% do total de investidores 
em dezembro de 2016 e passa-
ram a ser 27,51% em dezembro 
do ano passado, atingindo 
participação recorde. Entre os 
títulos que compõem o estoque, 
os remunerados por índices de 
preços respondem pelo maior 
volume no estoque: 60,1%. 
Em seguida, estão os títulos 

indexados à taxa Selic, com 
participação de 23,1% e os 
títulos prefi xados, com 16,8%.

Os títulos de prazo menor 
são maioria (40,9%) e têm 
vencimento entre 1 e 5 anos. 
Os títulos com prazo entre 
5 e 10 anos correspondem 
a 37% e os com vencimento 
acima de 10 anos, a 18,1% 
do total. Cerca de 4% dos 
títulos vencem em até 1 ano. 
O programa atingiu, no ano 
passado, estoque recorde de 
R$ 48,5 bilhões (ABr).



O que será 2019?
A desordem econômica 

é mundial. Bolsas 

valorizam, consumo 

cai. O Brasil exporta 

minério de ferro e 

importa aço

Como vão fi car os países 
que perderam o rumo no 
desenvolvimento pleno 

pela falta de estadistas sábios? 
A indústria no Brasil não logrou 
alcançar economia de escala 
essencial para o aumento da 
produtividade e redução de 
custo; afora isso, após os anos 
1980 não resistiu à concorrên-
cia com os importados e já dá 
sinais de esgotamento.

Os responsáveis pela gestão 
econômica e monetária não 
quiseram aprender a lição 
sofrida da crise da dívida e 
continuaram gerindo o país 
como piratas. Com a entrada da 
oposição em 2002 no comando 
do governo, as engrenagens 
emperraram cada vez mais. 
Atualmente a dívida conti-
nua aumentando, a gasolina 
também e a nota do país foi 
rebaixada. O que será 2019? 

A regra de ouro das contas 
públicas estabelece que a 
União não pode se endividar 
para pagar gastos correntes, 
mas apenas fazer despesas 
com investimento e refi nan-
ciamento da dívida. É preciso 
entender que a atual situação 
caótica do país foi causada 
pela indolência de todos os 
que se deixaram engodar pelos 
palradores e se acomodaram 
às benesses. 

Pintaram e bordaram en-
quanto puderam com carnaval, 
televisão, futebol e ganhos. 
Quem ainda se lembra quanto 
custaram os estádios da copa? 
Só com bom preparo para a 
vida e anseio de construir um 
Brasil melhor poderá haver 
algum progresso. Uma tarefa 
prioritária de nosso existir é 
a busca por esclarecimentos 
sobre a fi nalidade da existên-
cia. Os sistemas criados pelos 
homens deveriam atender as 
necessidades com liberdade 
e seriedade, gerando ganhos. 

Mas acabaram se voltando 
para gerar lucros e poder, 
deixando tudo a cargo dos 
incompetentes Estados e seus 
perdulários estadistas, e assim 
as crises se tornaram inevitá-
veis. Neste país abandonado, 
de escassez de homens de bem, 
a maior parte da classe polí-
tica só quer levar vantagens. 
Estamos no ponto de viragem 
enfrentando as consequências 
de todos os erros.

Os franceses também recla-
mam da falta de empregos. A 
economia global fi cou dese-
quilibrada. De um lado conso-
lidou-se o “fi nanceirismo” e de 

outro surgiu um processo que 
foi concentrando a indústria 
na Ásia. Quem precisa de dó-
lares tem de pagar juros, que 
elevados, valorizam o câmbio. 
Pode-se perceber nisso a 
interferência do princípio do 
moderno mercantilismo que 
visa o acúmulo de dinheiro 
forte. 

Como restabelecer a sime-
tria, pergunta o presidente 
da França Emmanuel Macron. 
Sem um consenso geral, os es-
forços para fortalecer o nacio-
nalismo econômico tenderão 
ao acirramento das relações 
comerciais. O sistema atual 
tem provocado desemprego e 
queda no PIB e na arrecadação, 
desorganizando ainda mais a 
precária situação, acarretando 
aumento da dívida para que os 
Estados possam atender seus 
encargos. 

No século passado, ainda ha-
via um grupo de especialistas 
que examinavam os problemas 
do mundo e propunham solu-
ções visando melhor futuro. 
Com a expansão do apagão 
mental e declínio da cultura, 
coube aos políticos tomar de-
cisões ao sabor do imediatismo 
e dos interesses dominantes, 
criando-se um aglomerado 
de ações inadequadas ao pro-
gresso real.

Clóvis Rossi, jornalista e 
colunista do jornal Folha de 
São Paulo, classifi cou Oprah 
Winfrey e Luciano Huck como 
os novos profetas da autoajuda 
que se insinuam como prová-
veis campeões de votos. Vale 
lembrar o texto da Bíblia que 
diz: “naqueles tempos surgirão 
muitos profetas. Cuidado com 
os falsos profetas, bons de con-
versa. Vocês os reconhecerão 
por seus frutos”.

O mundo adentra na grande 
crise da transformação que se 
apresenta sob múltiplas faces, 
mas na verdade se trata da 
grande crise da humanidade 
que, em sua extensão, mostra 
o grande atraso gerando um 
mundo hostil onde deveria 
existir apenas paz, progresso 
e alegria. O ano de 2019 dará 
continuidade à ebulição em 
andamento, infl uenciada pelas 
decisões do presente ano. 

Se forem movidas pela cobi-
ça de poder, o que poderemos 
esperar senão o agravamento 
geral? Esperemos que haja 
um mínimo de sabedoria e 
desprendimento.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, 

realiza palestras sobre qualidade de 
vida. Coordena os sites (www.library.

com.br) e (www.vidaeaprendizado.
com.br). É autor dos livros: Nola – o 

manuscrito que abalou o mundo; 
O Homem Sábio e os Jovens; e O 
segredo de Darwin, entre outros.  

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

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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O Ministério Público Fede-
ral (MPF) no Rio protocolou 
petição no TRF2 para que 
sejam pautados os recursos 
do ex-governador do estado 
Sérgio Cabral e de sua mulher, 
Adriana Ancelmo, no processo 
para a alienação antecipada 
dos bens bloqueados do casal. 
Entre os oito bens retidos por 
ordem judicial, estão uma casa 
no Condomínio Portobello, em 
Mangaratiba, na Costa Verde, 
uma lancha, três automóveis 
e um jet ski, avaliados em 
mais de R$ 12,5 milhões em 
um despacho de junho do ano 
passado.

Na avaliação do MPF na 2ª 
Região, a recente veiculação 
de uma notícia sobre a dete-
rioração do imóvel do casal em 
Mangaratiba torna necessária 
uma resolução rápida do caso, 
com o julgamento dos recursos 
em curto prazo. O Núcleo Cri-
minal de Combate à Corrupção 
do MPF na 2ª Região enviou o 
pedido para o desembargador 
federal Abel Gomes, que sus-

Ex-governador do estado, 

Sérgio Cabral.

No fi nal do ano passado, 
pouco antes do recesso 
do judiciario, o ministro 

Luiz Fux liberou, depois de três 
anos, o caso do auxílio moradia 
de juízes para ser julgado pelo 
plenário da corte. O tema deve 
entrar na pauta em março. 
Sem dar detalhes, Maia disse 
que também conversou com 
a ministra sobre a reforma da 
Previdência.

“Vamos continuar dialogan-
do. A conversa foi baseada 
nesses temas que são de 
interesse das duas instân-
cias [Câmara e Supremo], 
que geralmente provocam 
alguma polêmica, e a gente 
precisa que seja construído 
de forma harmônica entre 
os dois Poderes [Judiciário e 

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no STF, em reunião com a presidente da Corte,

ministra Cármen Lúcia.

O Ministério da Saúde anunciou 
duas medidas que visam melhorar 
a qualidade e o acompanhamen-
to dos serviços farmacêuticos 
oferecidos pelo SUS. A primeira 
é a inclusão do profi ssional farma-
cêutico no código de identifi cação 
do SUS, reconhecendo-os como 
profi ssionais da saúde. Com isso 
os farmacêuticos terão melhores 
condições para acompanhar 
os tratamentos oferecidos pelo 
sistema, de forma a checar se a 
dosagem dos medicamentos está 
correta e se os resultados estão 
dentro do esperado.

A outra medida anunciada foi 
o lançamento do projeto-piloto 
do ‘Programa de Cuidados 
Farmacêuticos’, que benefi-
ciará pacientes portadores de 
hepatite e artrite reumatóide 
com orientações e acompanha-
mento sobre o uso racional de 
medicamentos. A expectativa 
é que além de se evitar os 
riscos de falhas no tratamento 
por conta do uso inadequado 
de medicamentos, o governo 
consiga economizar nos gastos 
com ações voltadas à saúde. O 
projeto-piloto será implemen-
tado inicialmente em São Paulo, 
na Bahia e no Distrito Federal. 
Até o fi nal do ano será estendido 

A medida é uma reivindicação antiga dos farmacêuticos, que 

terá grande alcance social.
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Divulgação

Será realizada no dia 5 de 
fevereiro, uma segunda-feira, 
a sessão solene de abertura 
do ano legislativo de 2018 no 
Congresso Nacional. O evento 
está previsto para começar às 
17h e marca a retomada dos 
trabalhos do Legislativo após 
o recesso parlamentar.

A leitura da mensagem do 
Executivo encaminhada pelo 
Chefe de Estado é um dos 
pontos altos da cerimônia. 
Não foi confi rmada a presença 
do presidente da República 
Michel Temer, para falar das 
expectativas e planos para o 
ano e das possíveis parcerias 
com os demais Poderes, como 
já ocorreu anteriormente com 
outros presidentes.

Este ano, excepcionalmente, 

a retomada dos trabalhos não 
ocorrerá no dia 2 de fevereiro, 
como prevê a Constituição, 
porque a data cairá numa 
sexta-feira. Pelas normas re-
gimentais, no dia da abertura 
da sessão legislativa não pode 
haver sessão deliberativa, como 
explica Luiz Fernando Bandeira 
de Mello Filho, secretário-geral 
da Mesa do Senado.

“Na prática, nós teríamos que 
custear as passagens dos parla-
mentares para Brasília exclusi-
vamente para uma solenidade 
de abertura, sem votar nada 
[na sexta-feira]. Então, achamos 
mais efi ciente e econômico abrir 
na segunda-feira. E mantemos, 
assim, a sessão deliberativa 
ordinária para a terça-feira à 
tarde”, disse (Ag.Senado).

Pelo menos 5% das vagas de 
concursos públicos poderão ser 
destinadas a candidatos com 
mais de 60 anos, ressalvados 
os casos em que a natureza do 
cargo impedir essa cota. É o 
que prevê o projeto do senador 
Antônio Carlos Valadares (PSB-
-SE), que conta com parecer 
favorável na Comissão de Cons-
tituição e Justiça. O Estatuto 
do Idoso já veda a fi xação de 
limite máximo de idade como 
quesito para admissão em em-
prego público, ressalvadas as 
situações em que a natureza 
do cargo o exigir. 

O que o autor do projeto 
propõe é acrescentar nessa lei 
a reserva da cota para pessoa 
com mais de 60 anos, o que, se-
gundo argumenta, benefi ciará 
a sociedade “pela contribuição 
social e profi ssional que pessoas 
mais maduras e experientes 
podem oferecer”. Valadares 
argumenta ainda que boa par-
te dos idosos são hoje chefes 
de família, com renda média, 
inclusive, superior aos lares 
chefi ados por não idosos. Em 
sua argumentação, o senador 
cita estimativa indicando que, 
em 2020, 13% da população do 
país terá mais de 60 anos, o que 
representará um contingente 
em torno de 30 milhões de 
pessoas. 

Para o senador, garantir tra-
balho aos idosos é uma forma 
de preparar a sociedade para o 
crescimento desse segmento. 
“Não é admissível deslocar o 
problema para o futuro e não 
tomar medidas desde logo”, 
alerta. Preocupa aquelas si-
tuações em que o provimento 
do cargo é incompatível com o 
idoso, justamente em virtude 

Projeto estimula capacitação e 

contratação de pessoas acima 

de 60 anos.

Waldemir Barreto/Ag.Senado
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Maia se reúne com Cármen e 
dialogam sobre temas polêmicos
Depois de mais de duas horas reunido com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen 
Lúcia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que veio conversar sobre temas que interessam ao 
Congresso e ao Judiciário. Um dos assuntos foi o auxílio-moradia para juízes

Legislativo]. Assim tem sido 
feito e assim será feito”, disse 
Maia, ao deixar o edifício-sede 
da Corte.

Ao ser questionado sobre a 

posse de Cristiane Brasil como 
ministra do Trabalho, suspensa 
pela ministra Cármen Lúcia, 
Maia disse que o assunto não 
foi abordado. “Isso é um proble-

ma do governo. Certamente a 
ministra Grace [Mendonça, da 
Advocacia-Geral da União] vai 
tratar do assunto com a ministra 
Cármen” (ABr).

MPF pede leilão de bens de 
Cabral e Adriana Ancelmo

proveitos de crimes contra a 
administração pública, motivo 
pelo qual foi tomada medida 
cautelar de sequestro dos 
bens”, afi rmam os procura-
dores regionais Mônica de Ré, 
Silvana Batini, Carlos Aguiar, 
Andréa Bayão e Neide Car-
doso de Oliveira, do MPF na 
2ª Região.

Ao ordenar o leilão dos 
bens, o juiz Marcelo Bretas, 
da 7ª. Vara Federal Criminal 
do Rio, em decisão de junho 
de 2017, argumentou: “Ainda 
que se defenda que o valor de 
mercado não se reduz com 
tanta facilidade, a medida 
também é autorizada pela Lei 
de Lavagem de Dinheiro, ten-
do em vista que a difi culdade 
para manutenção é inegável, 
uma vez que o casal proprie-
tário está custodiado pelo 
estado, sem poder dispensar 
os devidos cuidados à casa. 
Portanto, a alienação ante-
cipada proposta é adequada 
e proporcional ao caso em 
concreto” (ABr).

pendeu o leilão determinado 
pela 7ª Vara Federal Criminal do 
Rio, até os recursos da defesa 
serem julgados. Os advogados 
questionam o descumprimento 
de requisitos legais pelo leiloeiro 
designado.

No documento, o MPF reba-
teu as alegações da defesa como 
a de que não haveria relação 
entre os bens retidos e os crimes 
pelos quais o ex-governador foi 
denunciado e até condenado. 
“Foram demonstrados contun-
dentes indícios de que os bens 
são instrumentos, produtos e 

Farmacêuticos são 
reconhecidos como 

‘profi ssionais da saúde’

Cota para idosos
em concursos tem

parecer pela aprovação

a outros sete estados.
“Estamos investindo na qua-

lifi cação da assistência farma-
cêutica e na estruturação das 
farmácias dos municípios, bem 
como na articulação para a aqui-
sição de mais medicamentos, de 
forma a ampliar o acesso da po-
pulação com menos recursos”, 
disse o ministro Ricardo Barros. 
O critério da área técnica para 
a escolha das localidades onde 
o programa começa a ser apli-
cado foi o custo-benefício dos 
investimentos. “Será onde o 
investimento dará mais retorno, 
facilitando acesso e qualidade 
para o atendimento às pessoas”.

Sobre a incorporação dos 
farmacêuticos no código de 
identifi cação do SUS, o ministro 
disse que a medida foi adotada 
porque, como não havia um 
código específi co, o sistema não 
tinha como avaliar e quantifi car, 
no seu âmbito, a produção e a 
atuação dos farmacêuticos. Se-
gundo o presidente do Conselho 
Federal de Farmácia, Walter 
Jorge da Silva, a medida é uma 
“reivindicação antiga” dos far-
macêuticos, que terá “grande 
alcance social”, além de ser um 
“grande ganho” para a atividade 
farmacêutica do país. (ABr) 

da idade, como por exemplo, 
o concurso para policial. “Nes-
ses casos, a Administração 
Pública, no sentido amplo, 
estará dispensada de reservar o 
percentual das suas vagas para 
ingresso por meio de concurso 
público, tal como já previsto no 
art. 27 do Estatuto do Idoso”, 
defende Valadares.

Para o relator da matéria 
na CCJ, senador Paulo Paim 
(PT-RS), os idosos têm muito a 
oferecer no serviço público: “O 
amadurecimento  e  a  experi-
ência  de  vida  que  carregam 
trarão contribuições para a 
melhor formação dos servi-
dores mais  jovens que com 
eles trabalhem”, apontou. O 
projeto já foi aprovado na Co-
missão de Direitos Humanos. 
Se for aprovado na CCJ e não 
houver recurso para que seja 
votado em Plenário, seguirá 
para análise da Câmara (Ag.
Senado).

Congresso Nacional 
abre ano legislativo
no dia 5 de fevereiro

Roubo e receptação de 
cargas podem passar 
a ter penas maiores

Em 2016, foram registrados 
24.563 casos de roubo de cargas no 
Brasil, gerando um prejuízo de R$ 
1,36 bilhão. Com objetivo de coibir 
esse tipo de ação, projetos apresen-
tados em 2017 no Senado tornam 
mais rigorosa a pena também para 
um outro tipo de crime associado ao 
roubo de cargas: o da receptação. 
Atualmente, a pena para quem 
conscientemente compra, recebe 
ou transporta mercadorias rou-
badas vai de um a quatro anos de 
reclusão. Se essa receptação se der 
com fi m comercial ou industrial, a 
receptação é qualifi cada e a pena 
pode chegar a oito anos. 

O crime de receptação também 
se caracteriza quando alguém tenta 
fazer com que outra pessoa, de boa 
fé, compre, receba ou esconda essa 
mercadoria. “Com uma punição 
mais severa, a expectativa é que 
comerciantes deixem de receber 
mercadoria roubada ou furtada 
e, consequentemente, o roubo 
de cargas em nossas rodovias 
diminua”, disse o senador Paulo 
Bauer (PSDB-SC). Ele  lembra 
que só existe o roubo de cargas 
porque existe a receptação. Para o 
primeiro crime, a reclusão passaria 
a ser de dois a seis anos. Já para 
o segundo, a pena passaria a ser 
de cinco a dez anos (Ag.Senado).
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CONTRATAR AUTÔNOMO
Empresa pode contratar trabalhador autônomo pela nova lei sem 
caracterizar vínculo empregatício? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO REGIME DE BANCO DE 
HORAS, COMO DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO OU COMPENSAÇÃO 
DESSAS HORAS QUANDO OCORRE AOS FINAIS DE SEMANA OU FERIADO?

O feriado e o domingo são considerados dias destinados a folga nor-
malmente remunerados, no entanto, se o dia de feriado ou domingo 
for trabalhado será remunerado em dobro, ainda que trabalhe parcial-
mente, isto se o empregador não conceder outro dia na semana para 
folga que o empregado deixou de usufruir, conforme está no art. 9° 
da Lei 605, de 5 de janeiro de 1949.

PAGAMENTO DE PRÊMIO
Empresa que paga eventualmente um valor a título de prêmio deve 
integrar a remuneração do funcionário na reforma trabalhista? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NORMAS PARA O HOME OFFICE
Com a reforma trabalhista quais são as normas e burocracias, como 
devemos proceder para enquadrar o home office? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE SUBSTITUIR O VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO 
POR VALE COMBUSTÍVEL, DESCONTADO 6% DOS SEUS VENCIMENTOS?

É vedado ao empregador substituir o Vale-Transporte (VT) por 
antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, 
portanto, não existe possibilidade da concessão do “Vale Combus-
tível” por ausência de previsão legal e risco de configurar salário 
indireto tendo em vista o art. 5° do Decreto 95.247/1987.

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO
É possível efetuar a transferência de funcionário para CNPJ diferentes 
sendo mesmo sócio? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

2ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0104174-
19.2007.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Daniela Claudia Herrera Ximenes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a todos 

CARLOS EDUARDO KERBAUY

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE ANTONIO CÉSAR 
SGAVIOLI em relação a CONSTRUTORA KR LTDA e CARLOS EDUARDO KERBAUY
decisão que declare/decrete a dissolução da Primeira-Ré, com a saída do Autor de seu quadro 

-se a liquidação judicial, com a nomeação do liquidante, visando a realização do 

stando em termos, expede-se o presente edital para citação 
do corréu CARLOS EDUARDO KERBAUY

-

 

3ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 
0017292- - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Celina Maria Macedo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MARIA SILVANIA DE OLIVEIRA - -

ação de Cumprimento de Sentença r Cruzeiro do Sul 
Educacional. Encontrando-

alizado até Out/2016), devidamente atualizada, sob 

de Processo -se o 

Paulo, aos 01 de dezembro de 2017. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0135219-93.2011.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 28ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia, na forma da
Lei, etc. Faz Saber ao corréu W. RAO PRESENTES-ME (CNPJ 09.109.648/0001-75), que ADIDAS
AG E OUTROS ajuizaram-lhe ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos
Materiais e Morais, bem como contra X. XIA-ME e outros, pois a requerida esta reproduzindo suas
marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos
materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a citação do corréu por edital,
para que conteste a presente ação no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, sob pena de serem
aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2017.                      (24 e 25)

2ª Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional –VIII - Tatuapé – Comarca da Capital/SP. Edital
para conhecimento de terceiros e de conhecimento geral – com o prazo de 30 dias . Expedido no
Processo de nº 1009008-67.2017.8.26.0008, na ação de Alteração de Regime de Bens entre os
cônjuges e requerentes:  Ary Lourenço da Costa  Filho e Ivaniza Fátima Antunes residentes e
domiciliados a Rua Cantagalo,298,apto,184/SP,CEP, 03319.000. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Regional VIII – Tatuapé- Comarca da Capital/SP, Dra. Marília Carvalho
Ferreira de Castro , na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) quem possa interessar e também ao
conhecimento geral  que neste Juízo tramita a ação de Alteração  de Regime de Bens no casamento
de Separação Total de Bens para Comunhão Parcial de Bens, movida por entre os cônjuges e reque
rentes:  Ary Lourenço da Costa  Filho , (comerciante, Rg/SSP  9.404 .286-X e CPf/MF,855.745.548-87)
e Ivaniza Fátima Antunes (Esteticista Rg/Ssp,9.747.333-9 e CPF/MF,009.416.728-16) por meio da qual
os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento realizado em 17/12/2016. O
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, com prazo de 30 dias. Sendo  o
presente, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.                                                          (24 e 25)

SIDERCORT SERVIÇO E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO EIRELI-EPP - Torna público que
requereu à SEMA a Licença de Operação Ambiental para serviço de corte e dobra de
metais à Rua Irene Padilha Sobral, 29, Jardim Álamo, Guarulhos, através do processo
administrativo nº 5001/2018.

FRIOPLAST COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-
ME - Torna público que requereu à SEMA a Licença de Operação Ambiental para
fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e
comercial, peças e acessórios, à Avenida Coqueiral, 969, Cidade Seródio, Guarulhos,
através do processo administrativo nº 57952/2016.

ITAPETI COMERCIO DE APARAS DE PAPEL E PAPELÃO LTDA EPP - Torna publico que
solicitou junto a Prefeitura de Itaquaquecetuba - Secretaria do Meio Ambiente a Licença
Prévia, Instalação e de Operação, para a atividade de produção de madeira picada
(moagem de madeira), sito Rua das Canarias, 48- Chácara Holiday, Itaquaquecetuba/SP.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Thom Wiley - Benji Davies (Ilustr) – Cata-
pulta – A fl oresta é passarela multicolorida, na qual 
dinossauros de várias espécies, participam de uma 

parada muito festiva. Dinos nada comuns, aparecem em gravu-
ras que saltam a cada página virada, contendo em forma bem 
rimada, suas descrições . Exóticos e simpáticos, farão o encanto 
da garotada, alfabetizada, ou não. Boa leitura para o soninho!!

Alexandra Vieira de Almeida - Penalux – O 
nada como concepção de algo maior: introspecção. 
O zero sendo referencial para tantos outros núme-
ros e coisas, tanto quanto para desconstrução de 
outras. A doutora, reconhecida nacional e inter-
nacionalmente, qualifi ca em suas poesias, numa 
inequívoca genialidade, o zero em seu apogeu e o 
eleva ao pedestal zen. As vezes o coloca no centro 

de verdadeira ebulição, “culpando-o”. Numa edição capa dura, 
um belo presente. Agradará até aos não afi cionados.

Alexander Lowen – Summus – Médico psicote-
rapeuta americano, falecido em 2008, Lowen sempre 
disseminou suas teorias e práticas, no sentido de 
que o ser humano deveria ser visto e entendido, na 
sua plenitude, ou seja, corpo e mente, dai o epiteto 

de “Pai da bioenergética”. Nesta obra, demonstra ângulos 
desconhecidos do narcisismo, aplicando ao seu portador, con-
sequências culturais momentâneas, imputando ao terapeuta, o 
devido senso de um preciso diagnóstico. De fácil entendimento, 
contudo, voltado aos profi ssionais da saúde.

Vívian Mello – Novo Século - A multifacetada 
autora abriu, para deleite de seus seguidores, sua 
caixa de boas memórias e impressões, para ressig-
nifi car a mulher hodierna, seus amores, calores e 
sofrimentos. Pequenas crônicas, com profundo teo-
res, contextualizam o ser feminino em suas etapas e 
perspectivas. Não é uma obra de protesto, bandeiras 

ou choramingos! Trata-se, com bom humor e fi nesse, de ampliar 
horizontes, as vezes de pequeno espectro. Lê-se numa sentada!!

Assista ao 

FASCITEC - CONTROLADORES ELETRÔNICOS LTDA. ME Torna público que solicitou
junto à Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Simplificada para Fabricação de
Aparelhos e Equipamentos de medida, teste e controle, localizada à Rua Argia,  no  957
- Assunção - SBCampo - Cep: 09810-620.

EBMS-EMPRESA BRASILEIRA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, BICICLETAS E
CICLOMOTORES LTDA. Torna Público que solicitou junto a Secretaria de Gestão
Ambiental a Licença de Operação p/ Fabricação de bicicletas elétricas, localizada à
Rua João Daprat, nº 145 - Prédio 1 - Anchieta - SBCampo - SP - CEP: 09600-010.

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VIII – Tatuapé. – SENTENÇA. -14.2017.8.26.0008. Classe - Assunto 
Interdição - Tutela e Curatela Requerente: Jefferson Alessandro Nakama Requerido: Yae Ifa Nakama Juiz de Direito: Dr. Luís Eduardo Scarabelli 
Vistos. Jefferson Al

 
de i instruída com 

, determinando-se que o oficial de justiça constatasse as 

-se sobre o laudo 
lgada sob a 

ulada merece 
 -10: 

F- -legal, 

 
 

de interdição, "A realização 

log JÚNIOR, 

ao dos autos, assentou: "LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. DISPENSA DE NOVO INTERROGATÓRIO E DA 
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. – Tratando- e de 

- – 
– 4ª T. – – Rel. Min. Barros Monteiro – j. 0

-se de rigor o imediato 
 

Diante do exposto e do que consta dos autos, DECRETO a interdição de Yae Ifa 
Nakama, qualificada nos autos, declarando-

ficando ratificada a nomeação de Jefferson 
Alessandro Nakama como curador da parte interditanda -

- -
tigo 9º, inciso III, do 

 

a evidente falta de interesse recursal, certifique-se desde logo o trânsito em julgado desta sentença, anotando-
-se os autos, observadas as 

formalidades legais. P.I.C. São Paulo, 19 de dezembro de 2017. 

Administradora Andrada Ltda.-CNPJ nº 60.443.314/0001-90-NIRE 35.220.871.17-4
 Ata de Reunião de Sócios

Data/Hora/Local: 19/01/2018, às 10hs, na sede social, Avenida Senador Queiros, 101, 3º andar, sala 319, Centro,
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos sócios da Sociedade. Mesa: Presidente-Sérgio
D’andrada de Almeida; Secretário-Fernando D’andrada de Almeida. Deliberações Aprovada por Unanimidade:
Redução do capital social, o qual foi julgado pela totalidade dos quotistas presentes, excessivo em relação ao objeto
da Sociedade, nos termos do disposto no incíso II do artigo 1.082 e no artigo1.084 do Código Civil, o qual é reduzido
em R$ 705.882,00, mediante a restituição do referido valor aos quotistas, Vera Maria de Almeida Franklin, Fernando
D’Andrada de Almeida, Sérgio D’Andrada de Almeida, Maria Cristina de Almeida Lagnado, Maria Elisa de
Almeida, Isabel Potter e Ísis Maria Gomes de Almeida, nas respectivas proporções de participações, com o
correspondente cancelamento de 705.882 quotas, no valor nominal de R$ 1,00, cada uma. Em função da redução,
o capital social passa de R$ 3.524.094,00, representado por 3.524.094 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada,
para o valor de R$ 2.818.212,00, representado por 2.818.212 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada.
Encerramento: A Ata foi lida  aprovada pela unanimidade e segue pelos presentes assinada. SP, 19/01/2018. Mesa:
Sérgio D’Andrada de Almeida-Presidente; Fernando D’Andrada de Almeida-Secretário. Sócios: Vera Maria de
Almeida Franklin; Fernando D’Andrada de Almeida; Sérgio D’Andrada de Almeida; Maria Cristina de Almeida
Lagnado; Maria Elisa de Almeida; Isabel Potter. Procurador-Sérgio D’Andrada de Almeida; Ísis Maria Gomes de Almeida.

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

3ª Vara cível do Fórum da Penha de França - Comarca da Capital/SP
ERRATA

ADITAMENTO AO EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PUBLICADO NO JORNAL 
EMPRESAS & NEGÓCIOS AUTOR: CELIA REGINA MARTINS DA COSTA. EXECUTADOS: 
AURORA VARGAS MORENO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, PROCESSO DE Nº 
0831316-39.2007.8.26.0006.  FAZ SABER em aditamento ao edital de Leilão Eletrônico expedido 
nos autos do processo acima mencionado e publicado no Jornal EMPRESAS & NEGOCIOS em 
12 de dezembro de 2017, que por lapso constou no edital que o lance mínimo estabelecido 
seria de 50% do valor, onde o correto é de 60% do valor atualizado do imóvel. Será a presente 
ERRATA, afixada e publicada na forma da Lei prevalecendo todos os demais termos do edital 
publicado naquela data. São Paulo, 24 de janeiro de 2018.

O cantor britânico Elton John 
anunciou no último dia 24, que 
sua próxima turnê mundial, que 
começa em setembro e deve durar 
três anos, será a última após 50 
anos de carreira. A declaração 
foi dada durante uma transmissão 
ao vivo de Nova York, na qual, 
ao piano, tocou “Tiny Dancer” e 
“I’m Still Standing”, dois de seus 
principais sucessos.

De acordo com John, a decisão 
foi tomada em 2015, enquanto 
estava no sul da França. “Minhas 
prioridades mudaram na minha 
vida”, disse o cantor, que quer se 
dedicar aos seus fi lhos com David 
Furnish, Zachary e Elijah. “Nós te-
mos fi lhos, eu mudei minha vida. E 
eu não quero perder isso. Tive uma 
vida incrível, uma carreira incrível, 
fui extremamente sortudo. E minha 
vida mudou, minhas prioridades 
mudaram”, ressaltou o britânico.

“Estou fazendo turnês desde os 
17 anos, e acho que é a hora certa 
de agradecer a todos os meus fãs 
ao redor do mundo. Não vou mais 
viajar”, acrescentou.     Segundo 
John, ele ainda continuará fazendo 
discos, compondo e “sendo criati-
vo”, mas não fará turnês mundiais. 
“Há sempre algo mais a se fazer. Se 
você deixar as coisas acontecerem 
para você, essa é a vida mágica, se-
rei criativo até o dia que eu morrer”.

O cantor e compositor britânico 
também aproveitou para negar 
que sua aposentadoria se deva a 
algum problema de saúde. “Essa 
é uma turnê de 300 datas. Se você 
vai fazer 300 shows, você não está 
doente”. “Será uma oportunidade 

Com ambiente animado e muita 
música, a festa atrai visitantes do 
mundo inteiro ao arquipélago por-

tuguês. Todo o espetáculo é uma fusão 
da tradicional festividade madeirense de 
máscaras e fantasias, com as infl uências 
carnavalescas do Brasil e seu ritmo mais 
popular: o samba. 

Funchal oferece folia de rua com shows 
de música e uma programação intensa e 
agitada para os visitantes. Na sexta-feira 
(9) acontece o desfi le das crianças de di-
ferentes escolas de Funchal, que utilizam 
máscaras confeccionadas por elas mesmas. 
Também neste dia, a energia de centenas de 
foliões da Associação de Desenvolvimento 
Comunitário do Funchal contagia o público 
pela Avenida Arriaga até o Jardim Munici-
pal, onde se realiza um grande espetáculo. 
Ainda há uma festa em que homens se 

fantasiam de mulheres e vice-versa.
Na noite de sábado (10), a principal 

atração do Carnaval da Madeira é o desfi le 
de carros alegóricos, que reúne milhares 
de foliões na Avenida do Mar e nas Co-
munidades Madeirenses. Entre veículos 
multicoloridos, passistas e bailarinos fan-
tasiados fazem coreografi as previamente 
ensaiadas e dançam ritmos contagiantes. 
É na segunda-feira de Carnaval que se ce-
lebra a “Noite dos Hippies”, que convida os 
participantes a se fantasiarem com roupas 
e máscaras alusivas ao tema. 

Nascido na Rua da Carreira, o Cortejo 
Trapalhão agora é realizado na Avenida do 
Mar na terça-feira, e lembra os blocos de 
rua promovidos no Brasil. Os participantes 
animados usam fantasias de diferentes per-
sonagens e com criatividade sem limites. 
Qualquer pessoa pode participar e é comum 

ver grupos de amigos por entre a multidão. 
Além disso, para aqueles que querem virar 
a noite na folia, algumas casas noturnas e 
hotéis também promovem festas temáticas 
para divertir visitantes e residentes desse 
pequeno paraíso português.

Considerado o melhor destino insular 
do mundo, a Ilha da Madeira é um peque-
no paraíso português situado em meio à 
imensidão do Oceano Atlântico. De origem 
vulcânica, sua localização privilegiada 
proporciona clima ameno e mar com tem-
peratura agradável o ano inteiro, além de 
impressionantes cenários de montanhas, 
vales e penhascos, todos cobertos pela 
exuberante vegetação Laurissilva, nome-
ada Patrimônio Natural da Humanidade 
pela Unesco. 

Fonte mais informações, acesse (www.
madeiraallyear.com).

Em fevereiro, a ilha se enche de brilho e música para um dos mais animados eventos.

 Divulgação

“Minhas prioridades mudaram na minha vida”, disse Elton.

EPA

para agradecer”, fi nalizou John. Ele 
esteve no Brasil com turnê própria 
em 1978, 1995, 2009, 2014 e 2017. 
Também foi atração do Rock in Rio 
em 2011 e 2015. O cantor já vendeu 
mais de 250 milhões de discos no 
mundo todo, e é autor de um dos 
singles em CD mais vendidos da 
história (“Candle in the wind”) 
-  (ANSA).

Ecoone Araucárias Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(atual denominação de Ecolife Marfim Empreendimentos Imobiliários S.A.)

CNPJ nº 09.591.138/0001-87
COMUNICADO DE EXTRAVIO

Sociedade anônima com sede na Rua Professor Atilio Innocenti, 165 - 2º andar - Sala 02-102 - Itaim 
Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo sob o nº 35.300.356.454 em sessão de 19 de Maio de 2008, e inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 09.591.138/0001-87, neste ato representada por seu diretor Emilio Della Togna Neto, brasileiro, 
casado,  administrador de empresas, com endereço comercial no local da sede da sociedade, portador 
do RG nº 8.285.098-7 SSP/SP, inscrito no CPF nº 973.665.528-87, comunica que não possui o Livro 
Diário do exercício de 2008 e que foram extraviados os documentos contábeis, fiscais e financeiros que 
estavam sob a guarda do Contador que veio a falecer. 

São Paulo, 24 de Janeiro de 2018
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

São diversas as receitas atribuídas à Itália, mas que, na 
verdade, foram inventadas ou adaptadas no Brasil. A 
maioria desses pratos surgiu pelo fato dos imigrantes 

italianos não encontrarem por aqui os ingredientes para 
suas receitas originais, como azeites e farinhas.

"Os primeiros italianos que chegaram não tinham muitos 
ingredientes e precisaram adaptar. Aqueles que trouxeram 
mudas e sementes nas malas também precisaram se adaptar 
ao Novo Mundo, com terra, água e condições climáticas bem 
diferentes daquelas por eles conhecidas", disse Gerardo 
Landulfo, delegado da Accademia Italiana della Cucina.

1) Filé à parmegiana com arroz e fritas - O bife à 
milanesa até existe na Itália, mas é feito com cordeiro. O 
fi lé com arroz e fritas é um prato totalmente inventado no 
Brasil. Segundo Landulfo, o que "denuncia" a "invenção 
brasileira" é o acompanhamento, tipicamente nacional.

    
2) Palha italiana - O doce feito de brigadeiro e biscoito 

não tem nada de italiano. Sua origem é brasileira e, muito 
provavelmente, do sul do Brasil, onde há forte colonização 

da Itália. A "inspiração" pode ter sido o "salaminho de choco-
late", que existe na Itália."O uso de brigadeiro - tipicamente 
brasileiro - já demonstra sua origem", disse o especialista.

3) Fogazza - A "fogazza brasileira" pode ter "duas ori-
gens": a inspiração na "focaccia" italiana, um pão assado e 
macio que é servido com azeite e originário de Gênova, ou 
no "panzerotto", um alimento similar ao calzone. Segundo 
Landulfo, a focaccia é encontrada em várias versões na Itália, 
sendo a mais tradicional a de Gênova. Também em Recco 
há uma versão recheada da receita, com queijo stracchino.

Na cidade de São Paulo, a focaccia mais conhecida foi 
trazida pelos imigrantes da Púglia, a "focaccia barese". 
Ela leva farinha e batata na massa, com pedaços tomates 
e azeitonas como cobertura. Tradicional na Festa de San 
Vito, aqui ela recebeu o nome de "fi cazza"."Já o panzerotto 
não tem nada a ver com a focaccia, mas no Brasil virou 
'fogazza', sendo similar ao calzone que são tradicionais 
no sul da Itália, especialmente, na Púglia e na Campânia. 
Estes, sim, podem ter vários tipos de recheios, sendo o 
mais tradicional com queijo, tomate e orégano", explicou 
o especialista.

4) Pizzas com coberturas 'exóticas' - Pizza de choco-
late, de cream cheese, de estrogonofe, frango catupiry…. são 
milhares de variações que chegam às mesas dos brasileiros 
nos mais diferentes restaurantes. E não há nada de italiano 
nessas coberturas exóticas. Os sabores foram criados por 
cozinheiros e chefs Brasil afora.

A verdadeira pizza italiana tem longa fermentação e 
cobertura de molho de tomate pelado. 

5) Sardella - A receita de Sardella é típica da região da 
Calábria, feita com sardinha e condimentos. O processo 

Conheça 10 receitas 'italianas' 
que só existem no Brasil

Sardella, rondelli, bife à parmegiana e palha italiana. Por aqui, essa parece uma refeição típica de cantina, mas 
muitos italianos se assustariam com esse menu, já que nenhum desses pratos existe dessa maneira na Itália

é o mesmo há séculos: o peixe é pescado entre fevereiro 
e abril, lavado com água doce e colocado para secar com 
sal. Depois, os peixes são colocados para salgar entre seis 
e sete meses, de onde é extraído o molho e misturado 
com condimentos. Segundo Landulfo, a receita ainda leva 
sementes de erva-doce e é conservada dentro de um vidro 
com azeite de oliva.

    

Mas, no Brasil, ela é feito com pimentão e variações de 
anchovas e sardinhas compradas já prontas.No entanto, 
Landulfo afi rma que a receita muda de "cidade para cidade" 
na Calábria, onde é conhecia como "rosamarina", e a receita 
feita no Brasil acaba tendo uma inspiração italiana.De acordo 
com o especialista, a sardella italiana tem a "paternidade 
reivindicada" por quatro cidades banhadas pelo Mar Jônico: 
Crucoli, Cirò Marina, Curiati e Trebisacce.

6) Rondelli - Apesar do nome italiano, o rondelli - en-
rolado de massa com recheio - não existe no país europeu. 
Lá, existe, o "rotoli" ou "rotolini", que tem uma receita muito 
parecida com a brasileira.

7) Bolonhesa - O molho bolonhesa, ou "bolognese", tem 
uma receita similar na Itália, mas chamada de ragú. Porém, 
não existe na Itália o prato "espaguete à bolonhesa"."Não 
se faz com espaguete esse molho, mas com tagliatelle, uma 
massa fresca. O que pode ter inspirado é o 'tagliatelle al 
ragù', mas que não é só carne moída e molho de tomate. 
A receita tem três tipos de carne, pouquíssimo molho de 
tomate e tem um cozimento mais demorado. A bolonhesa 
é uma adaptação mais simples", diz Landulfo. Na mesma 
linha, está a lasanha à bolonhesa. Normalmente, na Itália, 
ela conta com massa verde, tem sete camadas, usa o molho 
de ragù - mas, também leva o molho bechamel.

8) Polpetone -  Mais uma invenção de um chefe brasileiro, 
mais precisamente de São Paulo, do restaurante Jardim De 
Napoli. De acordo com Landulfo, "a única coisa que os dois 
pratos têm em comum é a questão do reaproveitamento 
de sobras". Na Itália, o polpetone é um alimento cilíndrico 
e colocado ao forno, algo parecido com um rocambole. A 
invenção brasileira é um bolo de carne achatado, com queijo, 
frito e servido com muito molho de tomate.

9) Capelletti à romanesca - Outra invenção de um 
restaurante paulistano, o capelletti à romanesca não existe 

Risoto à piamontese

na Itália. Criado pelo chef Giovanni Bruno, morto em 2014, 
ela usa a massa de capelletti recheada com carne, cebola, 
presunto, cogumelos, ervilhas e creme de leite. Bruno 
contou que criou a receita pois havia um cliente que fi zera 
uma viagem de Veneza a Roma, passando por Bolonha, 
onde comera tortellini. O chef, então, tentou adaptar o 
prato, usando capelletti.

10) Risoto à piamontese/piemontese - De acor-
do com Landulfo, a região de Piemonte é famosa por 
diversos tipos de receitas de risoto, mas o piamontese 
essa não existe por lá. O arroz é o ingrediente que mais 
remete ao Piemonte, mas a receita brasileira conta com 
caldo de frango, manteiga, azeita, cebola, alho, presun-
to, ervilhas, vinho branco seco e champignon (ANSA).
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Shows oferecem uma 

oportunidade única 

de aproximação do 

seu artista, banda ou 

comediante favoritos

No entanto, os altos cus-
tos, longas fi las e a ne-
cessidade de monitorar 

lançamentos para conseguir 
um ingresso, especialmente se 
for de uma celebridade famosa, 
são fatos que contribuem para 
tornar o processo de compra 
muito menos agradável.

Felizmente, os marketplaces 
online excluem a necessidade 
de acampar em dias de chuva, 
aguardar em longas fi las e ter 
que tirar um tempo de trabalho 
para conseguir os melhores 
lugares ou mesmo um assento! 
Tudo o que você precisa fazer 
é logar na sua conta pelo ce-
lular e comprar ingressos sem 
aborrecimentos. Mesmo em 
comparação ao processo de 
compra no computador, com 
o advento da geolocalização 
e notifi cações via push com 
sugestões específicas, e a 
possibilidade de armazenar os 
ingressos em seu dispositivo 
móvel, comprar ingressos pelo 
celular se tornou uma experi-
ência ainda mais otimizada, 
conveniente e rápida.

O que torna este mercado 

super promissor

Comprar ingressos online 
é o resultado inevitável da 
crescente popularidade das 
compras mobile, bem como 
o aumento do interesse em 
shows e outros eventos pre-
senciais. O Harris Poll des-
cobriu que as pessoas agora 
estão gastando 70% mais em 
experiências do que em bens 
materiais. A tendência é ainda 
maior entre os millenials, que 
compartilham grande parte de 
suas vidas nas mídias sociais. 
De acordo com a pesquisa, 72% 
deste público também prefere 
gastar dinheiro em atividades 
como shows do que na com-
pra de roupas e outros bens. 
Enquanto os fãs de música 
têm mais oportunidades do 
que nunca de ouvirem suas 
músicas favoritas, a sensação 
de um show ao vivo ainda é 
atrativa. Ir para um show é 
uma chance de se conectar 
mais aos artistas populares, 
além de se sentir parte de uma 
comunidade maior de fãs com 
interesses semelhantes. Em 
um mundo em que passamos 
tanto tempo online, eventos 
presenciais, que oferecem 
emoções únicas que nunca 
poderão ser revividas, assu-
miram um valor signifi cativo. 
Os festivais também têm sido 
extremamente populares, 
especialmente entre os mille-
nials, reforçando a atração não 
apenas de ver um artista, mas 
também de participar de uma 
experiência completa. Não é de 
se estranhar que os ingressos 
para shows têm previsão de 
superar as vendas de álbuns 
de duas grandes gravadoras.

Plataformas online de 

compras de eventos

A música também se tornou 
mais global. A Live Nation, 
usando o Ticketmaster como 
plataforma de venda de ingres-
sos online, domina a maioria 
das vendas internacionais de 
grandes eventos ao vivo. No 
passado, os eventos musicais 
tinham locais de apresentação 
limitados, mas com o acesso 
imediato e global a novas mú-
sicas, os artistas estão indo 
para lugares que raramente 
visitavam, ou até mesmo nunca 
visitaram, com maior frequ-
ência, incluindo a América 
Latina. Além de proporcionar 
um acesso mais global aos 
artistas, a Live Nation prevê 
que os espectadores terão 

uma experiência ainda mais 
ininterrupta, onde a emissão 
de bilhetes, a entrada e até a 
compra de comida se realizarão 
quase sem esforço.

Dado todas as formas em que 
o comportamento do consumi-
dor mudou devido à inovação 
tecnológica, não é de admirar 
que as plataformas online para 
compra de ingressos tenham se 
tornado vitais para qualquer 
evento, por menor que seja. 
A Eventbrite, que começou 
principalmente como um site 
de autoatendimento para 
eventos pequenos, muitas 
vezes gratuitos, cresceu tan-
to que se tornou o principal 
concorrente da Ticketmaster. 
Eles devem sua popularidade, 
em parte, à sua capacidade de 
aproveitar as ferramentas das 
redes sociais, permitindo fácil 
compartilhamento através do 
Facebook, LinkedIn e Twitter.

Apesar do crescimento da 
Eventbrite, ainda há muitas 
oportunidades para explorar 
esta nova tendência de com-
portamento dos usuários e 
alinhá-la à venda de ingressos 
online para eventos médios e 
pequenos. Aqui na América 
Latina, perto de crescer além 
de suas fronteiras, a Sympla, 
uma das empresas investidas 
da Movile, procura preencher 
algumas lacunas deixadas por 
essas plataformas. Ela oferece 
um ambiente simples e conve-
niente para eventos de todos 
os tipos, incluindo conferên-
cias, reuniões e workshops, 
além de shows e festivais. O 
aplicativo possui um sistema 
'do it yourself' para que as 
pessoas possam aproveitar 
o poder dessas ferramentas 
para comercializar e vender 
ingressos para mais de 12 mil 
eventos simultâneos, atingindo 
um milhão de ingressos vendi-
dos por mês. Enquanto a Live 
Nation e a Eventin oferecem 
experiências de grandes shows 
em toda a América Latina, há 
menos consumidores nesta 
região que são atraídos ou 
dispostos a pagar esses even-
tos. A Sympla atende essas 
diferenças culturais, dando 
aos organizadores do evento 
a capacidade de se conectar 
com o público-alvo.

O futuro das plataformas 

de venda de ingressos 

online

É claro que os vendedores de 
ingressos online para grandes 
artistas, eventos esportivos 
e festivais já se apoderaram 
do mercado e continuarão 
sendo mais inovadores e glo-
bais. Mas, como podemos ver 
com a Eventbrite e a Sympla, 
ainda existem muitas oportu-
nidades para as plataformas 
oferecerem uma maneira de 
se conectar com os públicos 
para eventos locais e regionais 
de pequeno e médio porte. 
Com tantos consumidores com 
vontade de viver ainda mais 
experiências, essas oportuni-
dades viverão um crescimento 
exponencial.

Outro efeito colateral do 
crescimento das plataformas 
de emissão de ingressos é o 
potencial para introduzir e 
integrar outros apps e opor-
tunidades de marketing. Os 
consumidores estão sempre 
procurando facilidade e con-
veniência, e quanto mais inte-
grados estiverem os diferentes 
aplicativos e serviços, mais 
oportunidades surgirão para 
aproveitar esse mercado. Esta 
é uma tendência que estamos 
vendo em toda a tecnologia mó-
vel, como nós desenvolvemos 
no Rappido, e não será nenhu-
ma surpresa se os aplicativos 
de ingressos abraçarem esta 
integração para oferecerem 
vários serviços também.

(*) É Cofundador e diretor de novos 
negócios da Movile.

A avalanche de 
oportunidades na venda 

de ingressos online
Eduardo Henrique (*)

News@
Brasil Game Show lança segunda edição de 
seu livro 

@Com números expressivos, a Brasil Game Show já se consoli-
dou como o maior evento de games da América Latina e um 

dos principais do mundo. Em dez edições, mais de 1,5 milhão de 
visitantes passaram pela feira e puderam curtir milhares de jogos, 
atrações exclusivas e ver grandes nomes da indústria mundial, como 
Hideo Kojima, Phil Spencer, Nolan Bushnell e Ed Boon. Para reviver 
ou conhecer os momentos marcantes da história do evento e ainda 
fi car por dentro dos detalhes e bastidores dessa incrível trajetória 
iniciada em 2009, no Rio de Janeiro, a BGS lança  a edição especial e 
atualizada de “Brasil Game Show – o Livro”, publicado pela Editora 
Europa, com capítulos sobre as dez edições, incluindo a histórica 
BGS10, textos em português e inglês, capa dura, embalagem exclu-
siva e diagramação totalmente reformulada. Em edição limitada, a 
nova obra já está disponível para compra pelo site da BGS (www.
brasilgameshow.com.br) e custa R$ 99.

Olist vai abrir 120 novas vagas de trabalho 
em 2018

@O Olist, empresa de tecnologia que conecta micro e pequenos 
vendedores aos marketplaces de grandes varejistas, planeja a 

abertura de 120 vagas de trabalho até o fi nal de 2018. A estimativa 
é feita com base nos planos de crescimento da empresa sediada 
em Curitiba (PR), que prevê dobrar o tamanho da sua operação 
nos próximos 12 meses. Com novas oportunidades abertas todas 
as semanas, o time de RH espera encontrar, além de candidatos 
tecnicamente aptos para as funções, futuros colaboradores que 
tenham compatibilidade com o perfi l cultural da empresa. Pessoas 
criativas, fl exíveis, que saibam trabalhar bem em equipe e com uma 
personalidade aberta ao aprendizado e aperfeiçoamento constante 
são algumas das características valorizadas dentro da organização. A 
busca e aquisição de novos profi ssionais também serão marcadas pela 
avaliação do talento e aptidão de cada candidato, independente do 
número de vagas, como explica a Head de RH do Olist, Daiane Peretti. 
“Se estamos à procura de pessoas para preencher cinco vagas em uma 
determinada área da Olist, mas seis talentos se destacam durante o 
processo, contratamos os seis. Preferimos iniciativa à experiência. 
O fi t cultural é fundamental”, explica (olist.com.).

TI

O início de um novo ano serve como estímulo para colocar 
em prática os planos de iniciar um novo negócio. O co-
mércio eletrônico está cada vez mais em alta, mas, na hora 

de empreender, é fundamental escolher bem o setor em que se 
irá atuar, considerando não apenas a afi nidade pessoal como o 
potencial de sucesso e crescimento.

"Muitas vezes a pessoa quer montar uma operação de e-
-commerce mas não tem nenhuma ideia de qual setor quer 
empreender, nem que tipo de produto quer vender. Nessa hora, 
sempre recomendo avaliar as tendências do mercado e apostar 
em produtos inovadores", explica Bruno Oliveira, especialista 
em e-commerce e criador do Ecommerce na Prática. Segundo 
o relatório Webshoppers 36 da Ebit, os setores de Moda e Aces-
sórios, e Esporte e Lazer estão entre os que obtiveram maior 
faturamento em 2017.

O especialista indica cinco setores promissores para abrir um 
e-commerce neste ano: 

. Sapatos artesanais femininos

O setor de moda e acessórios representa 6,4% do faturamento 
total do mercado de e-commerce, e é uma grande vantagem 
oferecer a esse público modelos que serão encontrados somente 
através da sua marca."A empresa estará entregando valor a seus 
clientes, e, por isso, poderá cobrar um preço maior. A desvan-
tagem é, caso o empreendedor não possua experiência com a 
fabricação desses artigos, será necessário desembolsar recursos 
para contratar pessoas que façam isso."

. Camisetas personalizadas de fi lmes e séries

Com baixo custo inicial, é um setor muito concorrido, mas 
que possui grande recorrência. "Uma pessoa não compra uma 
camiseta só porque precisa andar vestida pela rua, elas veste 
uma ideia que têm de si mesma e que quer transmitir para os 
demais. Por isso, invista em diferenciais, estude muito a persona 
do seu negócio e busque estratégias para fi delizar seu cliente", 
recomenda Oliveira.

Confi ra 5 tendências para empreender 
no e-commerce em 2018

Sapatos artesanais femininos e camisetas personalizadas de fi lmes e séries estão entre segmentos que 
estarão em alta; especialista em e-commerce Bruno de Oliveira dá dicas para abrir loja virtual

. Moda praia feminina

Com um mercado repleto de micro nichos, esse campo de 
atuação permite que os empreendedores tenham a possibilidade 
de oferecer produtos com exclusividade e estoque relativamente 
barato. "Um bom exemplo para esse setor é trabalhar com mode-
los para crianças e mulheres de mais idade. Isso proporcionará 
maiores chances de ter um negócio de sucesso".

. Acessórios para ciclismo/triatlo

"Este é um mercado em que os interessados por esses produ-
tos geralmente não costumam economizar na hora da compra", 
explica o especialista. Isso porque o setor de esporte e lazer 
está associado ao hobby das pessoas e, com isso, geralmente 
são compras desencadeadas pela paixão e realizadas de forma 
impulsiva. Com um faturamento de 3,8% do total do mercado, 
a área de esporte e lazer é um segmento com ampla abertura. 
"Aqueles que já são ciclistas ou afi ccionados por esse setor têm 
a vantagem de conhecer bem quais são as dores e os anseios da 
sua persona, antes mesmo de fazer qualquer pesquisa", comenta.

. Lingerie

Outra oportunidade no mercado de moda feminina é o de moda 
íntima. Apesar da forte concorrência, é possível sobressair-se 
ao oferecer produtos diferenciados. Essa área tem a vantagem 
de possuir alta demanda e recorrência, boas possibilidades de 
fi delização, exclusividade e baixo custo inicial. "O empreendedor 
pode procurar fornecedores diferentes, que possam oferecer mo-
delos exclusivos e estampas diferenciadas. Outra possibilidade é 
investir em micro nichos, como a muda plus size", sugere Oliveira.

No entanto, é importante destacar que fi car atento às ten-
dências e segmentos não basta para abrir uma loja virtual. Para 
o especialista, é necessário ter também um plano de negócios 
estabelecido, missão, visão e valores defi nidos e saber quem é 
o cliente que se precisa alcançar. "Com um planejamento estra-
tégico bem defi nido, o empreendedor terá muito mais chances 
de obter sucesso com sua empresa, evitando alguns tropeços".

Fones In-Ear Bluetooth
A Shure, líder mundial no se-

tor de microfones e áudio, acaba 
de lançar dois novos fones 
In-Ear  Bluetooth; os modelos 
SE112-BT1 e SE215-BT1, além 
de um cabo Bluetooth compa-
tível com os modelos SE215, 
SE315, SE425, SE535 e SE846.

Desenvolvidos a partir da 
consagrada linha de fones in-
-ear SE da companhia, os dois 
novos fones oferecem áudio 
nítido e tecnologia Sound 
Isolating™, além de design 
ergonômico e kit com diversas 
espumas isolantes que blo-
queiam qualquer ruído externo 
e proporcionam alta qualidade 
de áudio em qualquer situação. 
O modelo SE112 está disponível 
na cor preta com driver fi xo, en-
quanto o SE215 está disponível 
nas cores transparente (clear), 
preto, azul ou branco e conta 
com drivers destacáveis.

O cabo Bluetooth (que tam-
bém é vendido separadamente 
e sem os drivers) foi projetado 
para consumidores que já pos-
suem outros modelos de Fones 
In-ear da linha SE e desejam 
a liberdade e comodidade da 
conexão sem fi o enquanto ou-
vem música, praticam esportes, 
falam ao telefone ou qualquer 
outra situação cotidiana.

Portáteis e super-resistentes, 
todos os novos fones já vêm 
com microfone, controle inte-
grado de três botões controle 
de volume e da reprodução do 

áudio e bateria com duração de 
até oito horas. Um dos pontos 
principais nos novos fones é a 
qualidade de áudio superior 
e todos ainda contam com al-
cance de aproximadamente 10 
metros, tecnologia Bluetooth 
4.1 e conectividade simples e 
automática com smartphones, 
laptops e outros dispositivos 
móveis Bluetooth.

 “Há 20 anos, a Shure vem 
elevando a categoria de seus 
fones ao criar produtos que 
oferecem áudio excelente, de-
sign, conforto e durabilidade”, 
comentou Matt Engstrom, Di-
retor Sênior da Shure. “Agora 
que os consumidores buscam 
cada vez mais soluções móveis, 
temos a satisfação de atender 
os pedidos de nossos clientes 
e oferecer novas soluções sem 
fi o com a qualidade de áudio 
e a durabilidade que sempre 
foram as marcas registradas 
da Shure”.

As três novidades estarão 
disponíveis em março na loja 
ofi cial da marca no Brasil www.
lojashure.com.br.
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Esta quinta é o oitavo dia da lunação. Desde a madrugada a Lua faz um aspecto negativo com Vênus que deixa o 
começo da manhã bem mais preguiçoso. De manhã Mercúrio em bom aspecto com Júpiter faz crescer novas ideias 
e expande a comunicação. A Lua em harmonia com Netuno estimula a intuição e as atividades artísticas. O dia 
deve fl uir leve e com muita harmonia. À noite a Lua em aspecto positivo com Plutão estimula a sexualidade e o 
poder pessoal, mas é importante conter os excessos. A Lua forma um aspecto difícil com Júpiter que tende a tirar 
a gente do rumo certo.
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Com a Lua crescente o ritmo 
acelera e as situações se defi nem. 
Use a criatividade que lhe trará 
o reconhecimento e a promoção 
desejada, mas cuidado com a 
precipitação nas conclusões que 
acarretam prejuízo. Preocupações 
e insônia podem acontecer. 85/685 
– Vermelho.

À tarde pode haver dispersão e 
desorientação nos tornando tanto 
confusos. No fi nal da tarde a fi cha 
cai e encontraremos saídas para as 
difi culdades. Um forte desejo sexual 
poderá ser satisfeito com muito 
pique e energia ajudando para uma 
mudança na rotina à noite que será 
intensa. 82/282 – Azul.

Mantendo a rotina do fi nal da manhã 
até a noite haverá alguma felicidade 
sentindo maior abundância. Seja 
objetivo em suas ações e palavras, 
evitando mudar de opinião e 
negociando abertamente o que 
deseja. Precisa tomar cuidado 
para não se esquecer das questões 
práticas da vida. 93/993 – Branco.

Prepare-se para abrir espaço para 
o novo e até inédito na sua vida. 
Sabendo agir poderá progredir ainda 
neste ano. Aproveite para conquistar 
atenção, pois está encantando 
os seus admiradores usando a 
comunicação afi rmando-se através 
dela para o que pretende conquistar.  
63/463 – Azul.

A Lua em Touro entra crescente 
dando impulso para alcançar 
objetivos. No trabalho preparem-se 
para colher os frutos das sementes 
que plantou em meses anteriores 
nos próximos dias. Até mesmo uma 
proposta para um dinheiro a mais 
poderá chegar em breve. 89/389 – 
Amarelo.

De manhã Mercúrio em bom aspecto 
com Júpiter faz crescer novas ideias 
e expande a comunicação. No amor, 
seu coração precisa de um porto 
seguro para se amarrar e alcançar 
plenitude no relacionamento sexual. 
No fi nal da manhã há necessidade de 
prazer e conforto. 77/377 – Verde.

A noite será ótima para atividade nova 
e para mudar alguma coisa na rotina 
do dia. A falta de reconhecimento por 
parte de colegas e patrões poderá 
estar tirando a motivação. Seja mais 
entusiasmado para algo que deseja 
ser conquistado, o que é importante 
deve ser valorizado. 56/356 – Cinza.

Saindo da rotina haverá alguma 
chance de soluções, aumentando 
o nosso pique nos próximos dias. E 
tire um tempo para aquilo que seja 
decisivo e importante em sua vida. 
Viagens o levam a novas aventuras 
e viver bons momentos junto de 
pessoas queridas e amigos. 90/490 
– Cinza.

A Lua em Touro na fase crescente 
pode causar  imprevistos  e 
dificuldades pela determinação. 
Usando de seu poder de sedução 
terá mais prazer. Evite atitudes 
de desconfi ança e até o ciúme que 
afasta pessoas de seu convívio Perigo 
de aborrecimentos com colegas ou 
familiares. 62/463 – Marrom.

Este é o momento de encontrar 
pessoas com quem compartilhar 
seus projetos e sonhos de realização. 
O período é ótimo para negociações 
e assuntos importantes através da 
facilidade de comunicação. Prepare-
se, agora após o aniversário, poderá 
agir e resolver muita coisa em sua 
vida. 66/466 – Azul.

O período mais delicado do ano que 
está vivendo deve ser transposto 
dentro da rotina sem grandes 
alterações na rotina. Não deixe 
que os problemas que surgiram o 
desanimem, tenha mais pique e 
energia. Aguarde boas novas que 
virão depois que o Sol estiver em 
seu signo. 19/319 – Verde.

Seja uma pessoa pratica, analisando 
as situações e vendo o que dever 
ser cumprido integralmente. Não 
se iluda com propostas vantajosas 
demais que podem acabar em 
prejuízo. A determinação aumenta 
com a Lua no signo de Touro 
nesta quinta de forma exagerada e 
perigosa. 73/473 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 25 de Janeiro de 2018. Dia de São Paulo de Tarso, 
São Juventino, São Apolo e Dia do Anjo Palmaliah, cuja virtude é o 
otimismo. Dia da Conversão de São Paulo e Dia dos Carteiros. Em 
25 de Janeiro de 1554 os padres jesuítas Manoel de Paiva, José de 
Anchieta, e Manoel da Nóbrega celebravam uma missa no pátio do 
Colégio e fundavam a vila de São Paulo de Piratininga, a cidade de São 
Paulo que completa 463 anos. Hoje aniversaria a atriz Beth Goulart 
que faz 57 anos, a atriz Carolina Ferraz que nasceu em 1968, a atriz 
Bianca Castanho que nasceu em 1979 e jogador de futebol Robinho 
chega aos 34 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau costuma ser muito hábil em 
convencer os outros da necessidade de uma vida espiritualizada. Têm 
personalidade forte, sendo também bastante idealista. Não gosta de 
fazer ou manter inimigos e faz de tudo para estar em paz com todos. É 
muito bem conservado fi sicamente, aparenta menos idade do que tem, 
mas não consegue viver só. Terá sempre ajuda na revelação da verdade 
e muita sabedoria. O lado contrário domina os libertinos e renegados.

Dicionário dos sonhos
MULHER - Loura, indica felicidade. Morena, ciúmes 
injustifi cados. Negra, separação. Bonita, calunias. 
Feia, felicidade no amor. Dançar com uma mulher, 
novos amores. Brigar, reconciliação. Namora-la, 
separação. Abraça-la, notícia de pessoa amada. Casar 
com ela, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 19, 35, 67, 71, 80 e 95.

Simpatias que funcionam
Ele se apaixonar: Pegue um papel virgem, um pote 
de vidro com tampa, açúcar, uma panela e uma colher. 
Escreva no papel o nome completo do objeto do afeto, 
coloque-o dentro do pote e derrame açúcar caramelado, 
por cima. Tampe e enterre em um lugar onde ninguém 
pise e nunca descubra. Não fale para ninguém que você 
fez essa simpatia e nem faça na frente de outra pessoa.

Refl exões
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lias (Bíb.)
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ecológico

de
Tocantins

“Dirigir”,
no câmbio
do carro 

automático

Nome da
consoante

do jogo 
da velha

Que tem
visão

limitada
(fig.)

Praça no
centro da

aldeia
indígena

Marinheiro
que come
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(TV)
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(Bíb.)
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penal

(?)-book: 
o livro
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tor teatral
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Nathália
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atriz
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na Ásia

Foco do
programa

“Brasil
Sorridente”

(?) Wood,
guitarrista
Confusão

(gíria)

De (?):
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Literatura
(abrev.)
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Área de la-
zer de pré-
dios (ingl.)

“Divinas (?)”, filme
sobre artistas traves-

tis dos anos 60   

Avião de combate
Metal de transição 

que dá a cor vermelha
em tubos de TVs 

Doce à
base de
biscoito

Tablets, smartphones e celulares

Mexer
Tecido do
protetor 
de berço

Lamentar
Retificador
de corrente

elétrica 
“Inimigo”

do 
hipertenso

Olá!

(?) entrada,
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estudante
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primeiros
lugares 
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olímpico

Sulcada 
(a terra)
O ponto 

cardeal “O”

Quarta nota musical

Manifestação cultural
do Oriente Médio e

adjacências

O prato de
“lamber os

beiços”

Unidade
de medida
de transís-

tores de
um pro-
cessador
(Inform.)

Desinência
do plural
Hiato de
“miúdo”

O plano 
alternativo

Munida;
equipada

3/ron. 5/divas — ítrio. 6/mícron. 7/prolixa. 8/bitolado — deplorar. 10/playground.
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Estreiou dia 16 o 
espetáculo “Bollywood 
Clown - Pompeia 
Empowering Party!”, 
dirigido pelo ator 
e produtor Thiago 
Amaral (Cia. Hiato) 
e com supervisão da 
performance pela 
pesquisadora Cristiane 
Paoli Quito

O espetáculo traz em 
sua essência a dança 
indiana moderna e 

a comicidade própria dos 
clowns. O termo Bollywood é 
uma junção de Bombaim (co-
nhecida também como Mum-
bai, a cidade mais importante 
da Índia) e Hollywood. Assim, 
um time de 14 palhaços 
compõem uma performance 
musical unindo esses univer-
sos, com o objetivo de realizar 
uma grande cerimônia, em 
um formato festa–celebração; 
um evento festivo e diver-
tido, com participação de 
todos, independentemente 
de idade, gênero e religião, 

“Bollywood Clown - Pompeia Empowering Party!”.

Chopin 
Nathalia Timberg e a pianista Clara 

Sverner apresentarão o espetáculo 
“Chopin ou o Tormento do Ideal”. 
Montagem associa música e poesia, 
estreia dia 02/02. Partindo de recortes 
textuais da vida de Chopin, cartas 
de George Sand entrelaçadas com 
declarações e poemas de Musset, 
Liszt, Baudelaire, Gérard de Nerval 
e Saint-Pol-Roux, neste encontro de 
música e palavras, 20 anos da vida 
e obra do compositor, criando uma 
possível subjetividade acerca de sua 
biografi a com objetividade e a poética 
do seu contexto histórico. O texto e 
música marcam os acontecimentos e 
apresentam uma personagem dividida 
entre um cotidiano vivido, às vezes, 
dolorosamente e um ideal inatingível.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de 
Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Sextas às 21h e sábados e domingos 
às 19h. Ingressos: R$ 80 e R$ 50. Até 18/02.

Cena da peça “Fala Sério, Gente!”.

Sucesso de público e crítica, 
espetáculo teen “Fala Sério, 
Gente!”, reestreia com texto de 
Thalita Rebouças, direção de Jar-
bas Homem de Mello e produção 
de Claudia Raia e Kananda Raia. 
Fala sério que Malu vai voltar aos 
palcos?! É mais uma chance de 
o público conferir os dilemas de 
adolescência da personagem e 
se identifi car. Afi nal, são muitas 
questões para resolver com pouca 
idade e hormônios à fl or da pele: o 
primeiro beijo, o primeiro amor, os 
melhores amigos para sempre, a 
sala de aula e aquela prova de quí-
mica que ninguém estudou. Será 
que já está na hora de começar a 
namorar? Por que a minha mãe 
insiste em me tratar como criança? 
Como agir em um encontro com o 
crush? A fórmula do espetáculo, 

Alexandre Lino

A comédia “O Porteiro”, monólogo de Alexandre Lino, 
prorroga temporada até dia 11 de fevereiro. Com direção 
de Paulo Fontenelle, que também assina o texto, monta-
gem concorre ao Prêmio do Humor 2017, idealizado por 
Fábio Porchat, como melhor ator para Alexandre Lino 
ao prestar uma grande homenagem a todos os porteiros 
brasileiros por contar histórias reais desses profi ssionais. 
Com muito humor nordestino, texto foi montado a partir 
de histórias coletadas em entrevistas a vários porteiros 
nordestinos que deixaram sua cidade natal em busca da 
realização de seus sonhos no Rio de Janeiro ou São Paulo. 
Pode-se dizer que “O Porteiro” não é uma peça comum, 
é uma experiência interativa em que os espectadores são 
convidados a participar de um grande e divertido encontro 
de condôminos. A plateia são os moradores desse edifício. 
Na história, diante o não comparecimento do síndico a 
uma reunião de condomínio onde Waldisney trabalha, o 
porteiro assume o controle da situação.

 
Serviço: Teatro Jardim Sul, Av. Giovanni Gronchi, 5819 – tel. 2122-4087. Sá-

bados às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 11/02.

Dança indiana
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em que todas as artes podem 
se encontrar, unindo música, 
dança, circo, teatro e cinema. 
O público acompanhará uma 
espécie de programa de audi-
tório, guiada e orientada pelo 
mestre de cerimônia Thiago 
Amaral e pela personagem VJ 

Marina Person e, espontane-
amente, será convidado a se 
dividir em grupos, liderados 
pelos clowns performers.
Dentre estes, estão cantores, 
acrobatas e dançarinos de 
modalidades diversas que 
remetem a múltiplas etnias, 

fazendo com que surpresas 
aconteçam, como dança core-
ana, árabe, judaica, maracatu, 
manifestos, dança indiana, 
vogue dance, entre outros.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. 
Terças às 20h. Entrada franca. Até 06/02.

“O Porteiro”

Ja
nd

er
so

n 
Pi

re
s

“Fala Sério, Gente!”

já aprovada pelo público, continua 
a mesma: os dramas e conquistas 

musical e com muito humor. Malu 
já é grande conhecida do público: 
ela é a protagonista da série de 
livros de Thalita, que são best 
sellers infanto-juvenis, e também 
está na telona na adaptação de 
“Fala Sério, Mãe!”, sucesso de 
bilheteria. Onze jovens atores 
levam o público por uma jornada 
de alegrias e tristezas dessa fase, 
que é tão emblemática. Com 
Artur Volpi, Caio Menk, Camila 
Brandrão, Gabriela Camisotti, Gio-
vanna Rangel, Isabela Quadros, 
Juliana Moulin, Júlia Ritondaro, 
Rhener Freitas, Robson Lima e 
Thiago Franzé.

Serviço: Teatro das Artes (Shopping 
Eldorado), Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, 
tel. 3034-0075. Sábados e domingos às 18h. 
Ingresso: R$ 70. Até 25/02.

adolescentes são retratados em 
formato de crônica, de forma leve, 

Somos seres de luz
Não existe nenhum instru-
mento capaz de produzir 
escuridão. Ela é simples-
mente a ausência de luz. 
Um sinal de que algo está 
faltando. Ou uma névoa que 
está impedindo uma visão 
mais clara da situação. Mas a 
luz para iluminar o caminho 
está bem próxima: dentro 
de nós. Somos seres de luz. 
Quando conseguimos acen-
der a percepção das nossas 
qualidades, todo o cenário 
se transforma. A vida adquire 
novas nuances. A alma huma-
na se inunda de beleza.

Brahma Kumaris
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3106-4171Se 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

INICÍO A COLUNA comentando o caminho que a Globo 
segue para aumentar sua audiência nas novelas. A sexualidade 
e suas intercorrências fazem parte do cotidiano da programação 
da emissora, que ostenta a maior audiência do país com uma 
diferença muito grande para a segunda colocada.

O CANAL TEM LEVADO ATÉ A SALA DOS BRASILE-

IROS temas considerados polêmicos e evitados na maioria das 
conversas entre pais e fi lhos. Sua teledramaturgia  deixou de 
destacar apenas romances clássicos entre galâs e heroínas, e 
passou a exibir novelas com temas diferentes.

A HOMOSSEXUALIDADE E O CASAMENTO ENTRE 

PESSOAS DO MESMO SEXO passou a ser prioridade da 
emissora. Com isso, tirou o telespectador de sua zona de con-
forto. Nesse aspecto, a TV foi além da função de entreter e se 
tornou uma ferramenta de transformação social, colocando 
através de suas novelas temas pouco discutidos pela sociedade.

BRUNA MARQUEZINE E NEYMAR JÁ MARCARAM A 

DATA DO CASAMENTO, mas só irão anunciá-lo três meses 
antes para evitar polêmicas e fofocas sobre a decisão. A atriz 
reafi rma que prefere não comentar o assunto agora. Só quando 
estiver próximo do tão sonhado dia ela e o craque darão os 
detalhes, inclusive já combinaram que os convidados serão 
selecionados.

COM 88 ANOS DE IDADE E 60 DE CARREIRA, a cantora 
Angela Maria, contou no programa ‘Mariana Godoy Entrevista’, 
na semana passada, que o rei Roberto Carlos não é muito fa-
vorável que outros artistas gravem suas músicas. Apesar disso 
ela conseguiu a liberação para cantar alguns de seus sucessos. 
Apesar da idade, Angela Maria continua fazendo shows.

CONHECIDO POR INTEGRAR POR 11 ANOS O HU-

MORÍSTICO ‘A Praça é Nossa’, no SBT, o comediante Ivanildo 
Gomes Nogueira, chamado apenas de ‘Batoré’, está aos poucos 
encontrando espaço na teledramaturgia da Globo. Após partici-
par da primeira fase da novela ‘Velho Chico’, onde interpretou 
o delegado Queiroz, ele está de volta.

BATORÉ FARÁ UM SERIADO NA EMISSORA A PAR-

TIR DE JUNHO. A história é inspirada no fi lme ‘Homônimo 
Cearense’, que em 2012 tornou-se um fenômeno de bilheteria no 
nordeste. O pernambucano trabalhou por 18 anos na emissora 
de Silvio Santos mas foi demitido em 2003, por “contenção de 
despesas”.

COM ISSO BATORÉ DECIDIU NUNCA MAIS PISAR 

NA EMISSORA, rompendo a amizade com Carlos Alberto de 
Nobréga, responsável por sua demissão. Depois, se envolveu 
na política e foi eleito vereador em Mauá. Havia prometido a 
si mesmo ‘dar a volta por cima’, e deu . Hoje ele é o mais novo 
contratado da Globo para fazer novelas.

FRASE FINAL:  Quem caminha descalço não semeia espinhos.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MURILO SULINSKI DE CAMPOS MADEIRA, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Campinas - SP, 11/05/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helder Maciel França Madeira e de Ana Maria 
Camilo de Campos Madeira. A pretendente: ANA CLAÚDIA ATTAB, solteira, profi ssão 
fl orista, nascida em Presidente Prudente - SP, 22/05/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Roberto Attab e de Maria Eulalia Terra 
Pires Attab.

O pretendente: GABRIEL AUGUSTO DE RESENDE, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, 15/02/1985, residente e domiciliado na Vila Olimpia, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Gabriel de Resende e de Silvia Helena Certo de Resende. 
A pretendente: DANIELA ITYNG KAO, solteira, profi ssão administradora, nascida em 
São Paulo - SP, 10/08/1982, residente e domiciliada na Vila Olimpia, São Paulo - SP, 
fi lha de Kao Chian Feng e de Kao Haung Yu Chen.

O pretendente: CARLOS SIH SUNG, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em Porto 
Alegre - RS, 14/04/1953, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sung e Pao e de Sung Pan Chin Chen. A pretendente: DANCHEN DING, 
nacionalidae chinesa, divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em Macheng, Provincia 
de Hubei, China, 17/06/1972, residente e domiciliada na Long Gang Qu - China, fi lha de 
Ding Ruquan e de Ma Zhiyue.

O pretendente: JAVIER SANCHEZ SERDA, nacionalidae espanhola, solteiro, profi ssão 
professor, nascido na Espanha, 23/09/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rafael Sanchez Cabrera e de Marta Serda Castells. A pretendente: 
ERIKA ALEJANDRA RADA MORA, nacionalidae colombiana, solteira, profi ssão 
professora, nascida na Colombia, 14/11/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Freddy Luis Rada Calderon e de Nora Elena Mora Rios.

O pretendente: LUCIANO KYUNG SEO KIM, solteiro, profi ssão fotógrafo, nascido em 
São Paulo - SP, 29/05/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Tae Joon Kim e de Yong Mi Kim. A pretendente: JULIANA YOON, solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, 13/12/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de In Wan Yoon e de Jin Sook Ko Yoon.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE FÉLIX DE FARIA GOMES, solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em Belo Horizonte - MG, 29/01/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Fernando de Faria Gomes e de Tarsila Félix 
de Faria Gomes. A pretendente: THAISA GUIDOTTI PIMENTA, solteira, profi ssão 
economista, nascida em São José do Rio Preto - SP, 20/09/1990, residente e domiciliada 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de João Thomaz Leal Pimenta e de Cristiane 
Guidotti Pimenta.

O pretendente: CAIO RAFAEL AKIYAMA HASHIZUMI YOSIURA, solteiro, profi ssão 
chefe de cozinha, nascido em São Paulo - SP, 18/06/1991, residente e domiciliado 
na Liberdade, São Paulo - SP, fi lho de Mario Yoshiura Yosiura e de Marisa Akiyama 
Hashizumi Yosiura. A pretendente: DANIELA MAYUMI DIAS HOSOUME, solteira, 
profi ssão farmaceutica, nascida em São Paulo - SP, 24/06/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ryuiti Hosoume e de Eliane Silveira Dias.

A pretendente: CAROLINE GONÇALVES PIRES, solteira, profi ssão agente de 
atendimento, nascida em São Paulo - SP, 28/10/1995, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Filomeno Pires Filho e de Maria Gonçalves Lopes. A 
pretendente: VICTORIA SALOTI ZENI, solteira, profi ssão chefe de cozinha, nascida em 
São Paulo - SP, 17/02/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Rodrigo Lima Zeni e de Pepita Saloti Polido.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RICARDO BELLIZIA JANOVITZ, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Campinas - SP, 22/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Ronald Michael Janovitz e de Rita de Cassia Bellizia. A convivente: 
RENATA FERREIRA BEVILACQUA, solteira, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo - SP, 22/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Carlos Bevilacqua e de Izabel Christina Ribeiro Ferreira Bevilacqua. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: FERNANDO JESUS DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão monitor, 
nascido em Caieiras - SP, no dia 27/11/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Santos da Cruz e de Adelia Santos de Jesus. A pretendente: 
CAROLINE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 25/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Inacio da Silva e de Maria da Conceição dos Santos Silva.

O pretendente: ROGERIO ANTONIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
orientador sócio educacional, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
09/10/1965, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Luiz dos Santos e de Maria Vilma dos Santos. A pretendente: JAQUELINE FERREIRA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em São João - PE, 
no dia 21/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Maria José Ferreira dos Santos.

O pretendente: OSVALDO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão tmoto-
rista carreteiro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/05/1962, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Caetano dos Santos e de 
Maria José dos Santos. A pretendente: CLEONICE GONÇALVES FARIAS, estado civil 
divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em Itanhém - BA, no dia 02/04/1966, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenor Gonçalves Farias e de 
Rosa da Costa Farias Pereira.

O pretendente: BENEDITO FERNANDES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de estoque, nascido em Cocal - PI (Registrado em Ciçosa do Ceará - CE), no dia 
16/10/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Fernandes de Sousa e de Maria Fontenele dos Santos. A pretendente: MARIA DAS 
GRAÇAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Potiretama 
- CE, no dia 01/10/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Julia Pereira da Silva.

O pretendente: RIKCSON DE LIMA MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de correios, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/11/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Clovis da Silva Miranda e de Neu-
sa Maria de Lima Miranda. A pretendente: ROBERTA APARECIDA SANTIAGO DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida nesta Capital, Casa 
Verde - SP, no dia 25/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Sergio Cazuza de Souza e de Soania Regina Santiago.

O pretendente: SANDRO TADEU ZANAROLI, estado civil divorciado, profi ssão admi-
nistrador, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 28/10/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ariovaldo Zanaroli e de Samia de Castro Zana-
roli. A pretendente: TATYANNA SILVA GONÇALVES FERRACIOLI LEAL, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 
07/07/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Cesar Ferracioli Leal e de Sonia Silva Gonçalves Leal.

O pretendente: RHENAN SANCHES FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão assis-
tente comercial, nascido nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 06/01/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Nicolau da Fonseca 
e de Magda Sanches Fonseca. A pretendente: JULYANE AMÁBYLLE DE AZEVEDO, 
estado civil solteira, profi ssão aux. fi nanceiro, nascida em Londrina (2º ofício) - PR, no dia 
03/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Herivelto 
de Azevedo e de Clarice Benedito Azevedo.

O pretendente: KLEITON NISHIKAVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista 
operacional de guindauto, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/08/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Nishikava e de 
Rosalia Maria Pires Nishikava. A pretendente: PRISCILA BUSTAMANTE, estado civil 
solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 
13/07/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Bustamante Filho e de Tânia Maria Pezzuto Bustamante.

O pretendente: MATEUS BÖHME SILVA, estado civil solteiro, profi ssão consultor fi nan-
ceiro, nascido em Juiz de Fora - MG, no dia 25/01/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldino Antonio da Silva e de Fabiola Böhme Silva. 
A pretendente: FERNANDA APARECIDA FERRARO, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira docente, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 07/12/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vincenzo Ferraro Novellino e de 
Dulcinéia Aparecida Rodrigues Ferraro.

O pretendente: FLAVIO ZALC BARALDI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 04/04/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maurício Baraldi e de Sandra Zalc Baraldi. A pre-
tendente: SIMONE JANOVICH, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida 
nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 05/02/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Moacir Gamer Janovich e de Fani Stein Janovich.

O pretendente: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascido em Guarulhos - SP, no dia 27/04/1968, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernestino Ferreira da Silva e de 
Julia Gomes Ferreira. A pretendente: SILVIA REGINA DE SOUZA DOMINGUES, estado 
civil divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Consola-
ção - SP, no dia 22/07/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de David Domingues e de Lucilia de Ascenção Rodrigues de Souza Domingues.

O pretendente: NEWTON NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA, estado civil soltei-
ro, profi ssão administrador, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 22/03/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio Wanderley 
de Oliveira e de Flávia Marques do Nascimento. A pretendente: VITÓRIA REGINA DE 
CARA, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Osvaldo Cruz - SP, 
no dia 17/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Geraldo Alle de Cara e de Rosa Maria Ferreira de Cara.

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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: CRISANTO ODILON DE OLIVEIRA, solteiro, autônomo, natural de 
Ibipitanga - BA, nascido em 17/03/1980, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Odilon Crisanto de Oliveira e de Argentina Filha de Oliveira. A pretendente: NIZELMA 
AMARO DO NASCIMENTO, solteira, professora auxiliar de produção, natural de Belém - 
PB, nascida em 24/01/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José 
Francisco do Nascimento e de Josefa Amaro do Nascimento.

O pretendente: DIONÍSIO REIS SIQUEIRA, solteiro, bancário, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 30/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Eduardo de Campos Siqueira e de Maria Candida Delgado Reis. A pretendente: TAMARA 
SIQUEIRA DOS SANTOS, solteira, bancária, natural de São Caetano do Sul - SP, nascida 
em 31/10/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Aparecido 
Alves dos Santos e de Rosana Cristina Sitolin Rodrigues Siqueira dos Santos.

O pretendente: TIAGO FERNANDES SERRA DOS SANTOS, solteiro, desempregado, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 13/05/1987, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de José dos Santos e de Elma Fernandes Serra dos Santos. A pretendente: 
VALDICE MARIA DA SILVA, solteira, desempregada, natural em Taquarana - AL, nascida 
em 09/07/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdecí Maria da Silva.

O pretendente: SILVANO OLIVEIRA, solteiro, músico, natural de São Carlos - SP, nas-
cido em 24/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edi Oliveira 
e de Lourdes Maria de Jesus Pereira Oliveira. A pretendente: JANAINA KEROLIN 
MARTINEZ, solteira, camareira, natural de São Carlos - SP, nascida em 12/09/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilton Flavio Rodrigues Martinez 
e de Rosejane Maria Divino.

O pretendente: ANDRÉ LUIS DA SILVA CRUZ, solteiro, promotor de eventos, natural 
de Carapicuíba - SP, nascido em 23/05/1982, residente e domiciliado no Centro, São 
Paulo - SP, fi lho de Wagner Sabino da Cruz e de Eliana Caetano da Silva. A pretenden-
te: GRACIETH BOSO, solteira, estudante, natural de Angola, nascida em 30/08/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de David Bolia e de Lauatina Boso.

O pretendente: JOSÉ ERISVALDO DE ARAÚJO, divorciado, porteiro, natural de Luís 
Gomes - RN, nascido em 01/07/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Almiro da Silva e de Maria Auxiliadora de Araújo. A pretendente: ALBA 
REJANE DOS SANTOS, divorciada, doméstica, natural de São Paulo - SP, nascida em 
25/07/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alfredo Ventura dos 
Santos e de Amara Pereira dos Santos.

O pretendente: ÉRICO ESPINOLA CORDEIRO, solteiro, empresário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 27/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Joaquim Cordeiro de Souza e de Vera Lucia de Sousa Espinola e Souza. A pretendente: 
FERNANDA PEREIRA, solteira, consultora comercial, natural de Birigui - SP, nascida 
em 26/02/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Pereira 
Sobrinho e de Ana Maria Sfaciotti Pereira.

O pretendente: ANAFIU VARELA DJALO, solteiro, pintor, natural de Guiné Bissau, nascido 
em 07/06/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mamadu Cula Djalo 
e de Ermelinda Mendes Varela. A pretendente: PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA, solteira, 
autônoma, natural de Carapicuíba - SP, nascida em 22/08/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Paranhos de Oliveira e de Cleuza Santos Silva.

O pretendente: SILVIO GUEDES, solteiro, instrutor de franquias, natural de Cristina - MG, 
nascido em 31/10/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Guedes 
Neto e de Ana Eugenia de Morais Guedes. A pretendente: SUSANA EDITH BRITO VERA, 
solteira, do lar, natural de Quillota, Chile, nascida em 11/05/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Luis Alberto Brito Arancibia e de Rosa Amélia Vera Figueroa.

O pretendente: EDUARDO TAKASHI HASHIMOTO, solteiro, nutricionista, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 20/05/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Toshiro Hashimoto e de Kinuyo Hashimoto. A pretendente: ANA CLARA SILVA 
PINTO, solteira, pedagoga, natural de Linhares - ES, nascida em 18/05/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Daniel Alves Pinto e de Iraildes Silva Pinto.

O pretendente: JEAN HILAIRE PALME, solteiro, ajudante de cozinha, natural do Haiti, 
nascido em 08/02/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Defense 
Palme e de Ymanne Chery. A pretendente: ODETTE TELESFORT, solteira, do lar, natural 
do Haiti, nascida em 28/04/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Clement Telesfort e de Joselaine Abilhomme.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, nascido em Campinas (1º Subdistrito) 
- SP, no dia 09/03/1990, estado civil solteiro, profi ssão designer de interface, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anastacio Gomes da Silva e 
de Gildete Pereira da Silva. A pretendente: CAROLINA ARAUJO TORRES, nascida 
nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 31/03/1996, estado civil solteira, profi ssão designer, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jessel Pietrafesa Torres 
e de Denize Felix Araujo Torres.

O pretendente: LUCAS ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, nascido em Guarulhos (1º 
Subdistrito) - SP, no dia 06/04/1990, estado civil solteiro, profi ssão militar do Estado, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Silva de 
Oliveira e de Dinah de Albuquerque Oliveira. A pretendente: SILVIA SANTOS DE JESUS, 
nascida em Francisco Morato - SP, no dia 20/06/1984, estado civil solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos dos Santos de Jesus e de Lucilene Fonseca dos Santos de Jesus.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

Sandra Petit (*)

Um dos assuntos que 
trazem dúvidas é a 
amamentação, consid-

erada importantíssima por 
estar diretamente ligada ao 
desenvolvimento da criança. 
A seguir, relaciono algumas 
dicas para esclarecer as prin-
cipais dúvidas relacionadas a 
essa fase: 
 1) Compreenda a im-

portância: por meio da 
amamentação o bebê 
recebe os anticorpos da 
mãe, que o protegem de 
doenças como diarreia, in-
fecções e principalmente 
doenças respiratórias. 
Além de auxiliar no de-
senvolvimento facial, da 
musculatura orofacial e 
de aprendizagem do bebê, 
a amamentação diminui 
os riscos de asma, diabe-
tes e obesidade, e ainda 
estabelece um vínculo 
importante entre a mãe 
e o filho, fundamental 
para o desenvolvimento 
psicológico da criança; 

 2) Certifi que-se de que 

ele “está prepara-

do”: existem bebês que 
não estão prontos para 

Orientações importantes sobre 
o aleitamento materno

Embora geralmente recebam diversas orientações ao longo da gestação, é natural que muitas mulheres se vejam 
perdidas em relação aos cuidados imediatos quando o bebê chega em seus braços

é necessário posicioná-lo 
adequadamente. A dica 
é: a mãe deve colocar a 
barriga do fi lho voltada 
para a barriga dela e, 
então, apoiá-lo em seu 
braço, para que a cabeça, 
tronco e coluna fi quem 
alinhados; 

 4) Estimule até o bebê 

abrir toda a boca: na 
sequência, é importante 
que a mãe posicione, com 
a mão oposta, o bico do 
seio no lábio do bebê, para 
estimulá-lo a abrir bem a 
boca e conseguir pegar 
toda a auréola, não apenas 
o bico. Isso faz com que o 
ele sugue efetivamente, 

mamar. Isto é, o refl exo 
de sucção não se mani-
festa adequadamente, e 
é necessário realizar uma 
avaliação fonoaudiológica 
para verifi car o que é pre-
ciso fazer para estimulá-lo 
a mamar adequadamente. 
A avaliação do frênulo 
lingual (conhecido como 
“teste da linguinha”) é 
muito importante para 
verifi car se não existem 
limitações de movimen-
to da língua na hora da 
sucção; 

 3) Posicione adequada-

mente: o bebê precisa 
ser ensinado a mamar de 
maneira correta, ou seja, 
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o

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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não machucando o peito 
materno;

 5) Atenção aos inter-

valos entre as mam-

adas: quando o bebê é 
recém-nascido, o inter-
valo entre as mamadas 
não deve ultrapassar 3 
horas. Ele deve mamar 
na hora que quiser, o 
que chamamos de “livre 
demanda do bebê”. Se 
ele mama pouco e logo 
dorme, a mãe deve des-
pertá-lo, mexendo em seu 
corpinho e o estimulando 
a manter uma mamada 
mais longa, para que 
fi que realmente saciado e 
durma tranquilo. O sinal 
de que o bebê já está sat-
isfeito é quando ele solta 
o bico sozinho. 

Outra dica importante é que 
o peito seja esvaziado durante 
a mamada, pois a gordura do 
leite que sustenta e faz o bebê 
ganhar peso vem no fi nal. Esse 
procedimento também ajuda 
a manter a produção do leite 
materno.

(*) - É coordenadora do Departamento 
de Fonoaudiologia do HSANP, centro 

hospitalar localizado na zona Norte 
de São Paulo, e especialista em 

aleitamento materno. 
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GILDEMAR APARECIDO PONTES, profi ssão: encanador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1974, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Pontes e de Catarina Morais Pontes. 
A pretendente: IVONE MARIA DE JESUS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gesio Tito de Jesus e de Maria de Luldes Jesus.

O pretendente: ADOR RAFAEL DE LIMA MENEZES, profi ssão: fi scal de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adolfo Graciano de Menezes Junior 
e de Dirlene Cristina de Lima. A pretendente: JULIANA APARECIDA OLIVEIRA DA 
SILVA, profi ssão: assistente de produtos fi nance, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Aparecido da Silva e de Lusinete Aparecida de Oliveira.

O pretendente: JOSINALDO ANTONIO SILVA JÚNIOR, profi ssão: auxiliar de depó-
sito, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josinaldo Antonio Silva e 
de Iracema Machado Silva. A pretendente: ÉRIKA APARECIDA BASSUALDI PINTO, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 20/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Andre Luis 
Pinto e de Simone de Carvalho Bassualdi.

O pretendente: GABRIEL VITOR BESSA DE SOUZA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Itamar Bessa de Souza e de Adriana 
Aparecida Bessa de Souza. A pretendente: FRANCIELLY SOUZA LIMA, profi ssão: as-
sistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Jacareí, SP, data-nascimento: 
18/11/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Francisco Pedro Lima e 
de Guiomar Souza da Silva Brito.

O pretendente: ADEMIR LEÃO TEIXEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1962, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Armando Teixeira e de Benedita Leão 
Teixeira. A pretendente: TERESA CRISTINA RIBEIRO DE SANTANA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
05/01/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bartolomeu 
de Santana e de Teresinha Ribeiro.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Porto Calvo, AL, data-nascimento: 24/01/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel da Silva e de Maria José da Silva. A 
pretendente: SANDRA DA CONCEIÇÃO SANTANA, profi ssão: op. de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Abilio de Jesus Santana 
e de Adelia Cristina da Conceição.

O pretendente: DANILO FRANCISCO DE ANDRADE, profi ssão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Correia de Andrade e de 
Celia Francisca. A pretendente: LUANA APARECIDA MONTEIRO, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmar Monteiro e de 
Maria da Conceição Bispo de Souza Monteiro.

O pretendente: HIGOR FERNANDO DO NASCIMENTO, profi ssão: protético dentario, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Joselita do Nascimento. 
A pretendente: BRUNA MARIA DOS PASSOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1997, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Nascimento dos Passos e de Fabiana Maria 
da Cruz.

O pretendente: JOSÉ AQUINO DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Jaguaribe, CE, data-nascimento: 21/03/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco da Silva e de Maria da Conceição 
de Aquino. A pretendente: ADRIANA APARECIDA CINTRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1970, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eunice Cintra.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO MAIA, profi ssão: gesseiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Novo Oriente do Piauí, PI, data-nascimento: 03/07/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco Maia e de Maria 
Francisca Maia. A pretendente: FERNANDA DE SOUSA CARVALHO, profi ssão: con-
sultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/04/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pereira 
de Carvalho e de Maria de Deus Carvalho.

O pretendente: JEREMIAS NUNES DE SOUZA, profi ssão: operador de máquina, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Nazaré, BA, data-nascimento: 21/12/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Nunes de Souza e de Edna 
Santos de Souza. A pretendente: LAURINETE CAETANO DE QUEIROZ, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 
19/10/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adeildo Fer-
reira de Queiroz e de Marinete Caetano da Conceição.

O pretendente: FREDE VANDERLEI DE LIMA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 13/03/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augusto Cardoso da Silva e de Inacia Maria de Lima 
Silva. A pretendente: CRISTINA MARIA DA SILVA, profi ssão: aux. de limpeza, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 05/01/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Manoel da Silva e de Silvia Maria da Silva.

O pretendente: VINICIUS FERNANDES BELMIRO, profi ssão: inspetor de qualida-
de, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Jose Belmiro e 
de Rosenira Maria Fernandes. A pretendente: GRAZIELE DA SILVA GONÇALVES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José do Car-
mo Gonçalves e de Maria Aparecida da Silva Gonçalves.

O pretendente: DIEGO CORREIA DE LIMA, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio de Lima e de Margarete Correia 
de Araujo Lima. A pretendente: STELA CAETANO DE SOUZA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1999, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeremias Nunes de Souza e 
de Laurinete Caetano de Queiroz.

O pretendente: FRANCISCO CLERPIO DA SILVA XAVIER, profi ssão: arquivista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 25/09/1967, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Xavier e de Noelia 
Maria da Silva Xavier. A pretendente: RENATA CRISTINA MANTOVANI GARCIA, 
profi ssão: compradora, estado civil: divorciada, naturalidade: Agudos, SP, data-nasci-
mento: 13/05/1970, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Wilson Garcia e 
de Claudete Maria Mantovani Garcia.

O pretendente: ROBSON GARCIA DA SILVA, profi ssão: montador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Manaus, AM, data-nascimento: 22/01/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lindemberg Valter da Silva e de Maria Zenilde 
de Souza Garcia. A pretendente: CRISTIANE DIAS DOS SANTOS, profi ssão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Torquato dos Santos 
e de Maria dos Anjos Dias dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE PEQUENO DA SILVA, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pequeno da Silva e de Maria 
Angelina dos Santos Silva. A pretendente: ADRIANA DA SILVA TEODORO, profi s-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/12/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Ra-
chel Teodoro e de Maria Valderez da Silva Teodoro.

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 14/09/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio dos Passos Alves da Silva e de Maria 
José da Conceição. A pretendente: JESSICA MAYARA CONTE PESSOA, profi ssão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 22/01/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Reginaldo do 
Nascimento Pessoa e de Marilisa Conte Pessoa.

O pretendente: VALTER MARIANO DE SOUZA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 09/10/1982, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Mariano de Souza e de Belmira 
Venancio de Souza. A pretendente: NÚBIA DA SILVA, profi ssão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Fernandes da 
Silva e de Maria do Carmo Ferreira da Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA BENEDICTO, profi ssão: auxiliar de far-
mácia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jairo Benedicto e de Vanu-
zia Santos de Oliveira. A pretendente: THAYNÁ GUILHERMINO PEREIRA COSTA, 
profi ssão: auxiliar de cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Flavio Aparecido Pereira Costa e de Flavia Regina Guilhermino.

O pretendente: LUCAS EXPEDITO OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: vendedor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 25/02/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito Ferreira da Silva 
Filho e de Cicera da Silva Oliveira. A pretendente: REGIANE DE JESUS DE SOUZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto de 
Souza e de Cleudi de Jesus Primo de Souza.

O pretendente: ANTONIO MARCOS DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 30/01/1974, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Vivaldo da Silva e de Maria de 
Fátima Silva. A pretendente: DINÁ ALVES DE SOUZA, profi ssão: op. de telemarketing, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 
04/07/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Guilher-
mino de Souza e de Luzinete Alves de Souza.

O pretendente: WILSON APARECIDO RIBEIRO, profi ssão: pintor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 15/11/1956, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Horacio Ribeiro e de Otiliana Ferreira 
da Conceição Ribeiro. A pretendente: CLEIDE RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1966, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucio Ribeiro da Silva e de 
Antonia Moreira.

O pretendente: FABIO HENRIQUE VARGEM, profi ssão: segurança patrimonial, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Luis Vargem e de Iracema Izido-
ro Vargem. A pretendente: JANAÍNA SILVA DE LIMA, profi ssão: técnica de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Leandro de Lima e 
de Eremita Muniz da Silva.

O pretendente: VAGNER LOURENÇO DE JESUS, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 23/10/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Gomes de Jesus e de 
Marcia Lourenço de Jesus. A pretendente: KAREN CRISTINA PEREIRA CABRAL, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/03/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Julio Gomes Cabral e de 
Cristina Pereira da Conceição.

O pretendente: ALESSANDRO CUNHA TAVARES, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1984, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdivio Cunha Tavares e de Zélia Tavares da 
Silva Cunha Tavares. A pretendente: MARLENE DA MOTA JESUS, profi ssão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 30/09/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ildebrando de Jesus e de 
Regina Celia da Mota Jesus.

O pretendente: BRUNO DE ALMEIDA REIS, profi ssão: barbeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Roberto Reis e de Maristela Oliveira de 
Almeida Reis. A pretendente: THAIANE KARINE DE OLIVEIRA ALVES BERTOLA, 
profi ssão: op. de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Carlos Alves Bertola e de Josenice Souza de Oliveira.

O pretendente: ANDRÉ DE ALMEIDA BARBOSA, profi ssão: assistente departa-
mento pessoa, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/05/2016, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alber-
to Barbosa e de Elizete Aparecida de Oliveira. A pretendente: MAIARA CORREIA DOS 
SANTOS, profi ssão:, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 22/11/2016, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Venâncio Ferreira dos 
Santos e de Jiselma Correia dos Santos.

O pretendente: MARCOS MARTINS BARBOSA, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1993, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, fi lho de Reinaldo Cirilo Barbosa e de Rita de Cassia Martins da 
Silva Barbosa. A pretendente: DAIANE CAVALCANTE DA SILVA CELIO, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jango da Silva Celio e de Marley Alves Cavalcante da Silva.

O pretendente: RAIMUNDO ESTEVO BATISTA MOREIRA, profi ssão: operador de 
loja, estado civil: solteiro, naturalidade: Santa Bárbara D’Oeste, SP, data-nascimento: 
07/01/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Mo-
reira e de Maria Estevo Batista Moreira. A pretendente: GISELLY ROCHA DE MELO, 
profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Santana do Ipanema, 
AL, data-nascimento: 02/12/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Monteiro de Melo e de Florineide Rocha de Melo.

O pretendente: ALESSANDRO DE SOUZA SALES, profi ssão: Quimico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1977, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Santino Barbosa de Sales e de Terezinha 
de Souza Bem. A pretendente: PRISCILA DO AMARAL MAIA, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 23/11/1985, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira Maia e de Maria 
Aguilar do Amaral Maia.

O pretendente: AMILTON JOSÉ SILVA SOUZA, profi ssão: auxiliar de marcineiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Cruz das Almas, BA, data-nascimento: 24/08/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julia Silva Souza. A pre-
tendente: AMANDA MARTINS ORTEGA PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enock Martins Pereira Filho e de Marli Martins 
Garcia Ortega Pereira.

O pretendente: PATRICK DE SOUZA RODRIGUES, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/11/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augusto Rodrigues da Silva Neto e de 
Debora da Silva de Souza. A pretendente: VITÓRIA GONZAGA DE ALMEIDA, profi s-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cicero 
Lemos de Almeida e de Ana Cassia dos Santos Gonzaga.

O pretendente: ALEX SANDRO COSTA DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico em ele-
trônica, estado civil: solteiro, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 17/03/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Alves de 
Oliveira e de Francisca Maria da Costa de Oliveira. A pretendente: CLAUDIA GABRIE-
LE COSTA PAIVA, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Claudio Paiva da Silva e de Cassiana Maria da Costa.

O pretendente: FABIANO JOSÉ SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1980, residente e domiciliado nes-
ta Capital, SP, fi lho de José Aparecido Silva e de Leonildes Jorge Silva. A pretendente: 
PATRÍCIA DE JESUS RIBEIRO, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1979, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Maria da Gloria de Jesus Ribeiro.

O pretendente: FRANCISCO PEDROSA DE ARAÚJO, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tauá, CE, data-nascimento: 14/10/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedrosa Filho e de Maria Luiza Alves 
de Araujo. A pretendente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Santana de Mangueira, PB, data-nascimen-
to: 06/01/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino 
Nicolau dos Santos e de Rosa Maria dos Santos.

O pretendente: GENIVAL TAVARES MONTEIRO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Porto Real do Colegio, AL, data-nascimento: 16/04/1968, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otacilio dos Santos Mon-
teiro e de Luzia Tavares Monteiro. A pretendente: MARIA SALETE DOS SANTOS, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Feira Grande, AL, data-
nascimento: 14/06/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Leonildo Leandro dos Santos e de Janira Maria da Conceição.

O pretendente: CRISTIANO FERREIRA RACHEL, profi ssão: analista de infraestru-
tura, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Rachel e de Maria 
de Lourdes Ferreira Rachel. A pretendente: DANIELA ALVES MARQUES DA SILVA, 
profi ssão: aux. de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 17/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isael 
Marques da Silva e de Renilde Alves Pereira Gomes.

O pretendente: GUILHERME CRISPIM DA SILVA, profi ssão: fi scal, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Piau da Silva e de Claudete Aparecida 
Crispim da Silva. A pretendente: LUCIANA OLIVEIRA PARDINHO, profi ssão: auxi-
liar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/02/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pereira 
Pardinho e de Clarice da Rocha Oliveira.

O pretendente: JULIO CESAR RATTO MARTINS, profi ssão: auxiliar de eventos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1995, re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Joel Martins e de Meire de Fatima 
Ratto. A pretendente: ANDRESSA CRUZ SOARES, profi ssão: operadora de cobran-
ça, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fábio Soares e de 
Monica Aparecida Cruz.

O pretendente: JEFFERSON NUNES RAMOS DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 30/10/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cila da Silva e de Ama-
zildes Ramos da Silva. A pretendente: MARIA CAROLINA DUQUE DA FONSECA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Carapicuíba, SP, data-nascimento: 
12/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Domin-
gos da Fonseca e de Erondina Aparecida Duque.

O pretendente: CLEITON ANTUNES DO NASCIMENTO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Gonçalves do Nascimento e de 
Lucimara Antunes. A pretendente: LAURA ROBERTA SILVA DE SOUZA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edimilson Pereira Souza 
e de Rosemary Santos da Silva.

O pretendente: JORGE LUÍS SANTOS RAMOS, profi ssão: op. de equipamento, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 08/08/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luís Carlos da Silva Ramos e de Maria 
Rita Santos Ramos. A pretendente: LARISSA PINTO DA SILVA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 28/11/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Maurício Barbosa 
da Silva e de Verenilda Pinto da Silva.

O pretendente: RODRIGO FABIANO DO PRADO, profi ssão: autônomo, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sonia Aparecida do Prado. A 
pretendente: MAIARA LOPES SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Nasio Vieira Silva e de Maria de Fa-
tima Lopes Silva.

O pretendente: RAFAEL SERAFIM, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Serafi m e de Cecilia de Lima Serafi m. A 
pretendente: ALESSANDRA VICTORIA DE OLIVEIRA XAVIER, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 23/01/1998, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Valdeir Xavier e de Maria Esilvania 
Malta de Oliveira Xavier.

O pretendente: ALEXANDRO MELO PEREIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pão de Açúcar, AL, data-nascimento: 04/03/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Antonio Pereira e de Vera 
Lucia Melo Pereira. A pretendente: SUSAN BARBOSA DA CRUZ, profi ssão: op. de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/02/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Esli da 
Cruz Ramos.

O pretendente: NELSON APARECIDO GOMES, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1975, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Gomes e de Abigail Carvo 
Gomes. A pretendente: CAROLINE FARIAS CÂMARA, profi ssão: recepcionista, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ribeiro Câmara e de Maria 
Dalva Farias Ribeiro Câmara.

O pretendente: ROBERTO LINS ALVES RIBEIRO, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves Ribeiro e de Claudia Maria 
Lins. A pretendente: TALITA NERES DA SILVA, profi ssão: consultora de negócios, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Neres da Silva e de Leda 
Aredes Neres da Silva.

O pretendente: ORLANDO SILVA ARAUJO, profi ssão: balconista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 27/09/1976, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Braulino Ferreira de Araujo e de Antonieta 
Ferreira da Silva. A pretendente: RENATA DE OLIVEIRA LIMA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 25/03/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldino Gama Lima e 
de Maria de Oliveira Lima.

O pretendente: RENATO GOMES CAVALCANTE, profi ssão: continuo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 03/10/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Cavalcante Lima e de Adinan Gomes Ca-
valcante. A pretendente: MARIANE LORENA GARCIA, profi ssão: monitora de quali-
dade, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
15/05/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Antonio Fernando Garcia 
e de Fabiana Lorena Leal.

O pretendente: ANTONIO MOISÉS BEZERRA, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Presidente Vargas, MA, data-nascimento: 27/10/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Silvia Bezerra. A 
pretendente: PALOMA GOUVEIA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de expedição, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 28/03/1995, residente 
e domiciliada em Mauá, SP, fi lha de Adão Moraes da Silva e de Ivone Maria Gouveia 
da Silva.

O pretendente: JOSIEL DE FREITAS RODRIGUES, profi ssão: encarregado, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Mauriti, CE, data-nascimento: 17/10/1979, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel de Freitas Rodrigues 
e de Maria Marizita de Lima Freitas. A pretendente: MARCIA REGINA SIQUEIRA 
DO NASCIMENTO, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Jaboatão, PE, data-nascimento: 07/07/1979, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de José Benedito do Nascimento e de Maria Madalena do 
Nascimento.

O pretendente: HILTON JOSÉ SILVA DOS SANTOS, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Flauzino dos Santos e de Con-
ceição de Maria Oliveira e Silva dos Santos. A pretendente: NAYANE LIMA PAES, 
profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, da-
ta-nascimento: 18/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Miqueias Meira Paes e de Rozinei Alves Lima.

O pretendente: KAIQUE FELIPE SANTOS, profissão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Camargo e de 
Marcia Cristina dos Santos Silva. A pretendente: THAIS CRISTINA SILVA SAN-
TOS, profissão: controladora de entranda e saí, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/01/1999, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Dermeval Batista dos Santos e de Leila 
Regina da Silva.

O pretendente: PAOLO ALEJANDRO DA SILVA CAMUZZI, profi ssão: autôno-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
19/12/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Alejandro 
Camuzzi Mora e de Alexandra da Silva. A pretendente: THALITA SILVÉRIA THOMÉ, 
profi ssão: assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de e de Adelaide Silvéria Thomé.

O pretendente: JOÃO FELIPE DE CARVALHO SHIMOKI, profi ssão: balconista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Shimoki e de Gizeli Juliana 
de Carvalho. A pretendente: CAMILA PEREIRA BOA, profi ssão: tosadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1994, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dorminio Boa Filho e de Maria Rosaria 
Pereira da Silva Boa.

O pretendente: WESLEY ROGERIO SOARES, profi ssão: carregador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Donizetti Barbosa Soares e de Keli 
Cristina Belmiro Soares. A pretendente: THAIS VALENCIO DE OLIVEIRA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio de 
Oliveira e de Cleide Valencio Ribeiro.

O pretendente: RODRIGO RODRIGUES VIEIRA JUNIOR, profi ssão: conferente, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rodrigo Rodrigues Vieira e de San-
dra Ferreira da Silva. A pretendente: MARIA VANESSA CORDEIRO GONÇALVES, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Cafarnaum, BA, data-nasci-
mento: 01/11/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vilmar 
José Gonçalves e de Luzia Cordeiro Gonçalves.

O pretendente: LUCAS SALOMÃO MARCO PONS, profi ssão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1993, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Fernando Marco Pons e de Katia Salomão Pons. A 
pretendente: NATALIA BARBOSA DA SILVA, profi ssão: garçom, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pedro da Silva e de Maria Eronilda Barbosa 
da Silva.

O pretendente: WAGNER ALEXANDRE ACIOLY DE CARVALHO, profi ssão: auxi-
liar de manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
01/12/1975, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wellibaldo 
Calafriole de Carvalho e de Edna Maria Acioly de Carvalho. A pretendente: AN-
DRÉIA DA SILVA NOGUEIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Alves Nogueira e de Maria de Fátima 
da Silva.

O pretendente: LEANDRO FERNANDES DE MACEDO, profi ssão: mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Omilson Fernandes de Macedo e de 
Maria Agripina de Macedo. A pretendente: FERNANDA FERREIRA DA SILVA, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/02/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando 
Ferreira da Silva e de Irene de Araujo Ferreira.

O pretendente: FELIPE FERREIRA BELMIRO, profi ssão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/12/1992, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juraci Belmiro e de Margarida Galdino 
Ferreira. A pretendente: LOIDE NAYARA PINHEIRO, profi ssão: aux. administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaltino Pinheiro e de Ivanete 
Alvarenga Pinheiro.

O pretendente: GENILSON PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: técnico de elevador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Pereira Santos e de 
Maria José dos Santos. A pretendente: SARA GOMES PINTO, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pinto e de Erissone 
José Gomes Pinto.

O pretendente: FILIPE SILVA DE ALMEIDA, profi ssão: marcineiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maurilo Jose de Almeida e de Maria Nazare da 
Silva de Almeida. A pretendente: ARIANA LIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: prestadora 
de serviço administ, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailton Pereira 
de Oliveira e de Maria Lucia dos Santos Lima de Oliveira.

O pretendente: LUIZ CESAR RODRIGUES DA CUNHA, profi ssão: designer, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mário Nogueira da Cunha Filho e de 
Maria do Socorro Rodrigues Carneiro. A pretendente: KAMILA CATHARINA SALGA-
DO, profi ssão: assistente de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 08/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Claudemir Salgado e de Elisete Pessôa da Silva.

O pretendente: DIOGO FAEDDA VEGA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Vega e de Cristiane Faedda. 
A pretendente: BEATRIZ CARVALHO DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1995, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmar Marcelino de Oliveira e de Katia Sueli 
de Carvalho de Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO GENIVALDO NICOLAU DANTAS, profi ssão: polidor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Parnamirim, PE, data-nascimento: 02/11/1971, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Nicolau Dantas 
e de Maria Helena Viana da Silva. A pretendente: MISLENE PEREIRA DA SILVA, 
profi ssão: aux. de embalagem, estado civil: solteira, naturalidade: Euclides da Cunha, 
BA, data-nascimento: 04/02/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Pereira da Silva e de Marli Dias da Silva E
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