
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

INICÍO A COLUNA comentando sobre a desistência da atriz 
Bruna Lombardi  de seguir a carreira de atriz. Aos 65 anos,ela 
continua como uma das mulheres mais bonita do país. Com uma 
aparência jovial, a atriz se cuida e encara com naturalidade a 
passagem dos anos.

BRUNA, CONFIRMOU Á COLUNA QUE NÃO PRE-

TENDE MAIS FAZER NOVELAS. Ela quer a liberdade 
artística, até porque refuta a obrigatoriedade de aceitar papeis 
indesejados por conta de contrato com emissora. Poucos artis-
tas conseguem sobreviver com tal autonomia sobre a carreira. 
A atriz afi rmou se houver uma boa proposta para fazer teatro 
talvez ela aceite.

NEM CONVITES DE GLOBO, RECORD E SBT fi zeram 
a atriz mudar de ideia . Bruna Lombardi  prefere continuar 
cuidando da sua Ong que defende a natureza e levar sua vida 
com tranquilidade ao lado de seus familiares, até porque fi nan-
ceiramente ela está realizada.

ELLEN CARDOZO, A MULHER MORANGUINHO, vol-
tou ao Rio de Janeiro após passar uma temporada na casa da 
mãe, em São Paulo. Em dezembro, a ex-dançarina denunciou o 
cantor Naldo por agressão. Com isso a justiça proibiu ele de se 
aproximar dela. Naldo tentou a reconciliação, porém ela ainda 
não aceitou, mas não nega a possibilidade de perdoar e reatar 
o casamento.

DEPOIS DA DIREÇÃO DA RECORD FAZER UM LE-

VANTAMENTO GERAL da televisão brasileira, sua diretoria 
chegou a conclusão que 2018 não começou bem para a emissora. 
A Record, enfrenta uma crise existencial. Terceira colocada em 
audiência, teve que baixar salários e cachês milionários.

A RECORD TEVE AINDA QUE PROTELAR NO MÁXI-

MO as renovações de contratos e encerrou programas originais 
abrindo mão de alguns artistas. A emissora de Edir Macedo, vive 
a pior fase da sua trajetória em decorrência de uma série de 
erros administrativo. Tanto é verdade que há um conformismo 
geral na direção pelo terceiro lugar no IBOPE.

A GLOBO VAI INVESTIR MUITO na próxima novela das 
23h, ‘Onde Nascem os Fortes’. Segundo fontes bem informadas, 
o ator Jesuíta Barbosa interpretará um personagem inspirado 
no cantor (genérico) e drag queen Pablo Vittar.  Procurada 
pela coluna, a Globo nega essa informação, comprovada pela 
sinopse da novela.

O SBT VOLTA COM AS TRANSMISSÕES DE FUTEBOL, 
porém o início será pela Copa Nordeste . A TV Aratu, afi liada da 
rede de Sílvio Santos na Bahia, criou uma chamada publicitária 
onde o anúncio dizia ‘Perdeu Globo, Agora Futebol é no SBT’. 
Por sua vez a Globo local respondeu:  ‘Ser Líder é a Maior Prova 
da Escolha Popular’.

FRASE FINAL:  A vida não é um parágrafo, nem a morte 
um parênteses.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

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

ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3106-4171
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LEANDRO RAFAEL PEREZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente, nascido neste Capital, Ibirapuera - SP, no dia 05/07/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rafael Perez e de Marilene 
Pereira Perez. O pretendente: ÉDPO ALMEIDA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão atedente, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no 
dia 12/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson 
Porfi rio de Souza e de Silvana Almeida de Souza.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A busca por produtos Halal no 
mundo aumenta a cada ano. Só 
para você entender um pouco 
mais, vamos saber o que signi-
fi ca Halal. O alimento permitido 
no Islã, de acordo com a regras 
de Deus escritas no Alcorão, 
é denominado Halal, que em 
árabe signifi ca lícito, autori-
zado, ou seja, alimentos que 
seguem 100% todas as normas 
da jurisprudência islâmica para 
consumo dos muçulmanos. 
Atualmente, há em torno de 
1,8 bilhão de islâmicos, ou seja, 
praticamente ¼ da população.

O gasto muçulmano com a 
economia halal atingiu US$ 
2,1 trilhões em 2016, repre-
sentando 11,9% das despesas 
globais. Só o setor de alimentos 
e bebidas leva os muçulmanos 
a gastarem US$ 1,24 trilhão, 
de acordo com o Centro de 
Desenvolvimento da Economia 
Islâmica de Dubai. 

Em segundo lugar as roupas 
e acessórios consomem US$ 
254 bilhões, em seguida vem o 
segmento de mídia e entrete-
nimento com US$ 198 bilhões, 
turismo US$ 169 bilhões e 
produtos farmacêuticos e cos-
méticos US$ 83 bilhões e US$ 
57,4 bilhões respectivamente. 
Globalmente, as despesas mu-
çulmanas em alimentos e be-
bidas devem alcançar as cifras 
de US $ 1,58 bilhão em 2020. 
São 60 países muçulmanos no 
mundo. 

O Brasil é considerado o 
maior produtor e exportador 
mundial de carne bovina se-
gundo maior de frangos e líder 
nas vendas de carne Halal, 

Cristina Indio do Brasi/ABr

Foram abertas três frentes 
de investigação - da FAB, 
do Ministério Público 

Federal (MPF) e da Polícia Fe-
deral (PF). O relatório fi nal de 
investigação do Cenipa, ligado 
à Força Aérea Brasileira (FAB), 
será divulgado na próxima se-
gunda-feira (22), em Brasília. 
O documento será apresentado 
pelo chefe do centro, brigadeiro 
Frederico Alberto Marcondes 
Felipe, e pelo investigador 
encarregado, coronel Marcelo 
Moreno.

Em geral, as investigações 
do Cenipa apontam fatores que 
contribuíram para o acidente e 
o que fazer para evitar novos 
casos. “O Cenipa é o órgão da 
FAB que investiga, não julga. 
É um órgão técnico, que tem 
como função encontrar causas 
do acidente, inclusive para re-
duzir a possibilidade de aciden-
tes futuros. O relatório da PF 
é mais relacionado a aspectos 
jurídicos penais de investiga-
ção”, disse o ministro da Defe-
sa, Raul Jungmann. No último 
dia 10, a PF informou que sua 
principal linha de investigação 
aponta para falha humana nas 
manobras de aproximação da 
aeronave da pista de pouso em 
Paraty. A investigação ainda 
não foi concluída.

Jungmann acredita que as 
informações parciais divulga-
das pela PF afastam a tese de 
atentado. “Com o relatório téc-
nico defi nitivo sobre as causas 
de como se deu e porque se 
deu, com excelente nível de 
profi ssionalismo da FAB, por 

O ministro Teori Zavascki, morto em janeiro de 2017,

era relator dos processos da Lava Jato no Supremo. 

Um ano após morte de Teori Zavascki, 
queda do avião ainda é investigada

Um ano depois da queda do avião, no mar em Paraty, no sul do Rio de Janeiro, que matou o ministro 
do STF, Teori Zavascki, as causas do acidente ainda estão sob investigação

O jornalista e presidente 
da Associação Comercial de 
Paraty, Anderson Terra, foi 
um dos primeiros a noticiar a 
queda de um avião na região. 
Assim que soube do acidente, 
pegou uma embarcação no cais 
e seguiu para um local próximo 
da queda. Até então, não sabia 
quem estava no bimotor. Terra 
chegou a publicar um vídeo da 
chegada da equipe da Capitania 
dos Portos ao local para a rede 
de comunicação britânica BBC, 
uma das mais importantes do 
mundo.

Anderson relata que a difi -
culdade inicial era a falta de 
um equipamento para romper 
a escotilha do avião e passar 
um tubo que permitiria a 
única passageira, que ainda 
estava viva após queda, pu-
desse respirar. “Ela morreu 
provavelmente por asfixia 
ou por afogamento, porque 
começou a entrar água na 
aeronave. Foi um momento 
de agonia também das pessoas 
que tentavam resgatar. Muitas 
pessoas presenciaram”.

O ministro Jungmann, relem-
bra que estava em Dourados, 
no Mato Grosso do Sul, quando 
recebeu a notícia, ao lado dos 
comandantes militares para 
apresentação do Sistema In-
tegrado de Monitoramento de 
Fronteiras (Sisfron). Segundo 
o ministro, ele fez um telefone-
ma para informar o presidente 
Michel Temer sobre a queda do 
avião. A partir daí, todos volta-
ram para Brasília e profi ssionais 
do Cenipa foram mandados a 
Paraty para iniciarem a inves-
tigação técnica.
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meio do Cenipa, teremos enfi m 
um juízo defi nitivo, não que eu 
esteja colocando em dúvida a 
Polícia Federal, longe disso”, 
disse. Teori era relator dos 
processos da Operação Lava 
Jato no Supremo e iria homo-
logar a delação premiada dos 
executivos da Odebrecht assim 
que o Judiciário retomasse os 
trabalhos.

Mesmo após um ano, as ima-
gens do acidente ainda estão 
fortes na memória de quem 
participou dos resgates dos 
corpos e dos restos do bimotor, 
que levava Teori e mais quatro 
pessoas. Coronel do Corpo de 
Bombeiros do Rio de Janeiro, 
Luciano Sarmento, estava na 
equipe de resgate. Ele lembra 
que por causa das péssimas 
condições climáticas, que im-
pediam a visibilidade do piloto 
do helicóptero dos bombeiros, 
precisou se dirigir com a equipe 
ao local por terra. A equipe de 

mergulho chegou à noite em Pa-
raty, e, embora não seja comum 
fazer resgates nesse horário por 
causa da pouca visibilidade, o 
trabalho começou no mesmo 
dia, uma vez que o mar estava 
mais calmo.

“O corpo do ministro Teori Za-
vascki e de uma senhora foram 
os primeiros a serem resgata-
dos. Na condição da aeronave, 
eles não estavam tão presos às 
ferragens. Com equipamentos 
leves, conseguimos retirar os 
dois e levar à superfície, co-
locamos na embarcação e nos 
dirigimos à marina. A gente já 
tinha localizado os outros cor-
pos, mas havia necessidade do 
emprego de equipamento mais 
específi co”. No fi m da madru-
gada começou o trabalho para 
a retirada das outras vítimas. 
Foi utilizado um equipamento 
que é usado em acidentes au-
tomobilísticos, para o corte da 
fuselagem. 

Crescem as demandas de carnes Halal 
para comunidade muçulmana no mundo

O alimento denominado Halal, que em árabe signifi ca lícito, é 

os que segue 100% todas as normas da jurisprudência islâmica 

para consumo dos muçulmanos.
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a de meia-lua;
 3) A morte deve ser rápida 

para evitar o sofrimento 
do animal;

 4) O sangue deve ser retira-
do totalmente da carcaça 
para evitar qualquer 
contaminação;

 5) Após a degola e o es-
coamento do sangue, a 
carcaça deve ser lavada 
e higienizada e toda a 
água do processo deve 
ser extraída;

 6) Para higienização deste 
ambiente não pode ser 
realizado de forma algu-
ma com álcool (produto 
proibido para os muçul-
manos);

 7) Todo o processo de aba-
te e de transporte (do 
congelamento ao carre-
gamento) desta carne 
são fi scalizados por um 
auditor ou supervisor da 
CDIAL HALAL;

 8) Para que não haja conta-
minação com outros tipos 
de carne (porco, por 
exemplo), é importante 
que aquele determinado 
frigorífi co seja destinado 
somente ao abate halal;

Cdial Halal – é uma referência 
global em Certifi cação Halal e 
mantém parcerias estratégicas 
com empresas de alimentos de 
classe mundial. Cresceu focada 
no seu negócio com atividades 
relacionadas ao abate de fran-
gos, perus, patos e bovinos, 
incluindo também produtos 
industrializados. 

Fonte e mais informações: 
(www.cdialhalal.com.br).

1ª VC – Regional Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004059-
63.2017.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a JÚLIO CÉSAR CARVALHO, CPF 328.932.668-35, que FIEO – FUNDAÇÃO INSTITUTO 
DE ENSINO PARA OSASCO – UNIFIEO, ajuizou-lhe uma Ação Monitória, que foi julgada 
procedente, estando em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 
21.216,32 (atualizado até 30809/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a 
sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do 
débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. Advertência: Terá o 
executado independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2017. 

4ª VC- Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0011775-80.2012.8.26.0005 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GYDSOM 
TUTANKAMON FEREIRA DE BARROS, CPF 338.851.318-03, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, para cobrança do valor de R$ 
13.011,15 (abril/2012), decorrente de serviços educacionais prestados. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida devidamente atualizada, bem 
como efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento 
de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os 
embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de dezembro de 2017. 

4ª VC- Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0039124-24.2013.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ADRIANA SANTOS DA SILVA, Brasileiro, CPF 264.641.988-07, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de FIEO - Fundação Instituto de Ensino para Osasco, objetivando a 
cobrança da quantia de R$ 10.885,79 (03/10/2013), decorrente do contrato de prestação de serviços 
educacionais, relativamente às mensalidades sem pagamento do período de 08/02/2009 a 08/12/2009. 
Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de vinte dias 
contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios ou pague a importância 
supra, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isento de custas e honorários 
advocatícios e de que na hipótese de não oferecimento de embargos, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2017. 

especialmente comerciali-
zada para muçulmanos. Há 
57 países reconhecidamente 
islâmicos - dentre os quais 
são 22 países árabes – que 
importam alimentos Halal. A 
comunidade islâmica - fora 
estes países - está presente em 
todo o mundo, como Europa, 
África e Ásia.

 “Produzimos somente 33% 
de nossa capacidade. Temos 
uma grande novidade que 
o Brasil poderá iniciar a ex-
portação para Indonésia a 
partir deste ano. O mercado 
da Indonésia representa um 
potencial em torno de US$ 80 
milhões”, ressalta Ali Saifi , di-
retor executivo da Cdial Halal. 
Os Emirados Árabes Unidos 
importam US$ 20 bilhões de 
produtos de consumo Halal, 
segundo a consultoria Farrely 
& Mitchell. 

Todos os alimentos são con-

siderados halal desde que não 
seja: carne de porco e deriva-
dos; álcool; animais que são 
abatidos de forma imprópria; 
não desrespeitem as leis do 
alcorão e que não sejam em 
nome Alláh (Deus); sangue ou 
produtos feitos com sangue; 
produtos que tenham sido 
contaminados com os citados 
acima. Há toda uma técnica que 
deve ser respeitada, para que a 
carne seja consumida.
 1) O animal deve ser abatido 

por um muçulmano. Na 
hora do abate o profi s-
sional deve pronunciar o 
nome de Alláh e a face do 
animal deve ser voltada 
para a Meca;

 2) A faca deve estar bem 
afi ada e atingir de uma 
única vez os três prin-
cipais vãos (jugular, tra-
queia e esôfago) do 
pescoço em movimento 

Paulo Exel (*)
 
A tecnologia certamente é a 

parceira número um da ativida-
de de recrutamento e seleção. 

De modo geral, ela otimiza 
o fl uxo de trabalho dos pro-
fi ssionais de RH, ajudando-os 
a selecionar os requisitos 
técnicos da vaga. Mas, existe 
um aspecto que gera muitas 
discussões nesse processo: será 
tecnologia capaz de substituir a 
presença e inteligência humana 
no processo de contratação?

Quando usada de maneira 
assertiva, ela otimiza a busca por 
profi ssionais, funcionando como 
um fi ltro para habilidades e re-
quisitos técnicos para a vaga. Em 
vagas para a base da pirâmide, 
onde as contratações são feitas 
em massa, o processo de seleção 
por meio de uma ferramenta 
tecnológica torna-se indispensá-
vel. Atualmente, o mercado de 
recrutamento usa o cruzamento 
de dados para encontrar o me-
lhor currículo de acordo com o 
descritivo de vagas, mas requer 
de um especialista uma análise 
apurada sobre os resultados que 
o “computador” trouxer.

O contato humano é fun-
damental para se preencher 
uma vaga de maneira efi ciente, 
levando mais em conta a quali-
dade e sustentabilidade de uma 
contratação do que a rapidez 
em encontrar o profi ssional. 
Apesar de a tecnologia já es-
tar substituindo o homem em 
muitos processos em diferentes 
segmentos, como por exemplo 
o de telecomunicações, acredi-
to que antes de caminharmos 
para um cenário onde seremos 
entrevistados e contratados 
por um robô, existe uma longa 
jornada de avanços e aprimo-
ramentos tecnológicos que 
precisam ser traçados.

É claro que nada é impossí-
vel, ainda mais quando falamos 
sobre evolução tecnológica. No 
entanto, a inteligência artifi cial 
precisa chegar a um nível de 
interação e sensibilidade capaz 
de identifi car valores pessoais 
subjetivos, cultura, emoções, 
motivações relacionamento 
interpessoal e características 
comportamentais do ser hu-
mano. Em um processo de 
seleção, todos esses são fatores 
compõe um peso maior na 
decisão se comparado apenas 
as habilidades técnicas.

Embora ainda seja impos-
sível eliminar o papel de um 
recrutador do processo já é 
possível automatizar algumas 
etapas. Inúmeras empresas e 
serviços estão surgindo com 
o propósito de auxiliar nesse 
quesito. Para os diretores e 
empreendedores, é sempre 
importante avaliar o custo/
benefício e o ROI (retorno 
por real investido) na hora 
de contratar uma ferramenta 
que automatiza parte da con-
tratação. Não tem receita de 
bolo. Cada empresa precisa 
colocar no papel aquilo que 
deseja, qual a demanda e com-
parar com o que o mercado 
oferece. 

De modo geral, em uma pri-
meira abordagem, como forma 
de refi nar a busca, a tecnologia 
já tem sido uma grande aliada 
do mercado de recrutamento. 
Entretanto, nada substitui a 
sensibilidade e presença hu-
mana na hora de encontrar o 
talento ideal.

(*) - Formado em Administração de 
Empresas, possui MBA executivo 

em Gestão de Negócios e tem 
certifi cação em coaching. Experiência 

no recrutamento especializado nas 
áreas de Tecnologia, Digital e Vendas, 

é diretor de operação da Yoctoo.

Recrutamento automatizado: 
vale a pena substituir

a inteligência humana?
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