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BOLSAS
O Ibovespa: -1,34% Pontos: 
82.766,73 Máxima de +0,61% : 
84.410 pontos Mínima de -1,6% 
: 82.548 pontos Volume: 11,42 
bilhões Variação em 2018: 8,33% 
Variação no mês: -2,53% Dow 
Jones: +0,94% (18h29) Pontos: 
25.146,26 Nasdaq: -0,53% 
(18h29) Pontos: 7.078,37 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2742 Venda: R$ 3,2747 
Variação: +0,98% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 3,45 
Variação: +1,17% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2461 Venda: R$ 
3,2467 Variação: -0,45% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2600 
Venda: R$ 3,4200 Variação: 
+1,09% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,65% ao 
ano. - Capital de giro, 9,96% ao ano. 
- Hot money, 1,13% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
 Ouro Cotação: US$ 1.314,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,12% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 138,400 
Variação: +1,76%.

Cotação: R$ 3,2795 Variação: 
+1,11% - Euro (18h29) Compra: 
US$ 1,2266  Venda: US$ 1,2268  
Variação: -0,88% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0150 Venda: R$ 
4,0170 Variação: -0,07% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9400 Ven-
da: R$ 4,1630 Variação: -0,34%.

vespa Futuro: -1,67% Pontos: 
82.930 Máxima (pontos): 84.530 
Mínima (pontos): 82.545. Global 
40 Cotação: 884,715 centavos 
de dólar Variação: estável.

“Quem não lê, não 
pensa, e quem não 
pensa será para 
sempre um servo”.
Paulo Francis (1930/1997)
Jornalista brasileiro

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) di-
vulgou ontem (7) um 

levantamento comparando 
a carga tributária para em-
presas no Brasil e em outros 
países. Segundo o estudo “A 
evolução histórica das alíquo-
tas de imposto de renda em 
diferentes países e as poten-
ciais consequências para o 
Brasil”, feito em parceria com 
a Ernest Young, o Brasil está 
distante da média mundial de 
tributação sobre a renda das 
empresas.

Enquanto a média do im-
posto sobre a renda pago por 

Brasil está entre países com 
alíquota mais alta de IR 
para empresas, diz estudo

empresas nos demais países é 
de cerca de 22,96%, a alíquota 
no Brasil chega a 34%. O levan-
tamento indica que, entre 2000 
e 2016, a média dos impostos 
dos países da Organização para 
a Cooperação e o Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) 
caiu de 32% para 23,98%. Já 
no Brasil manteve-se inalterada 
nesse período. A CNI ressaltou 
ainda que, recentemente, Esta-
dos Unidos e Argentina reduzi-
ram a taxação para empresas 
em seu território.

“De todos os países do mun-
do, apenas 30 têm alíquotas 
acima de 30%. O Brasil está 

isolado. Concorrentes nossos, 
inclusive na atração de inves-
timentos, como Argentina, Es-
tados Unidos, França e Japão, 
já reduziram suas alíquotas. 
Se não fi zermos a reforma tri-
butária com redução da carga, 
nossas empresas que têm in-
vestimento no exterior fi carão 
ainda menos competitivas”, 
declarou o presidente da CNI, 
Robson Braga de Andrade.

A entidade destacou também 
que as empresas brasileiras 
com investimentos no exte-
rior pagam à Receita Federal 
a diferença entre a alíquota 
dentro e fora do país. Por 

Enquanto a média do imposto sobre a renda pago por empresas nos demais países

é de cerca de 22,96%, a alíquota no Brasil chega a 34%.

exemplo, nos Estados Unidos, 
uma multinacional brasileira 
paga 21% de imposto sobre a 
renda, assim como uma em-

presa canadense ou chilena. 
No entanto, enquanto a tribu-
tação das empresas de outras 
nacionalidades se encerra no 

solo norte-americano, a bra-
sileira paga mais 13 pontos 
percentuais à Receita para 
completar (ABr).

Quantia ‘milionária’ 
a quem achar 
submarino

O governo da Argentina pro-
meteu uma recompensa “milio-
nária” para quem encontrar o 
submarino ARA San Juan, que 
desapareceu no último dia 15 de 
novembro, com 44 tripulantes 
a bordo. O anúncio foi feito na 
última terça-feira (6), após o 
presidente Mauricio Macri ter 
recebido, pela primeira vez, 
familiares das vítimas do sumiço 
da embarcação. 

“O chefe de Estado anunciou 
que o Governo recompensará 
com um montante milionário 
quem der a localização do navio 
da Armada Argentina”, diz uma 
nota ofi cial. Segundo a imprensa 
local, o valor prometido por Macri 
é de US$ 4 milhões. “O presidente 
tem um grande compromisso 
com a investigação, ele está com-
prometido em averiguar e com 
que se faça justiça”, declarou o 
ministro da Defesa do país, Oscar 
Aguad. O ARA San Juan perdeu 
contato com terra fi rme quando 
navegava no litoral da província 
de Chubut, na Patagônia argen-
tina, e levava 44 tripulantes a 
bordo (ANSA).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem (7), 
em Brasília, que a previsão da 
votação da reforma da Previ-
dência está mantida para o dia 
20 próximo. A declaração foi 
feita a jornalistas, na porta da 
residência ofi cial da Câmara, 
no Lago Sul, após  o líder do 
governo na Câmara, Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB), dizer que a 
votação deve ocorrer até o dia 
28 de fevereiro.

“Não tem nenhuma decisão 
de mudar a data. Claro que a 
data do dia 20 precisa ser mui-
to bem trabalhada. Acho bom 
manter a data do dia 20 para 
que os esforços que estão sendo 
construídos tenham sucesso. 
Toda vez que adia a data, em 
vez de estar gerando pressão 
para conquista de votos, atrasa a 
mobilização”, argumentou. Maia 
acrescentou: “vamos manter dia 
20 para garantir a mobilização 
para que possa encerrar esse 
assunto no dia 20, dia 21, 22 
ou, no limite, dia 28, como está 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.

Presidente do PSDB, 

governador Geraldo Alckmin.

O número de indenizações 
pagas por morte no trânsito 
pelo Seguro de Danos Pes-
soais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre 
(Dpvat) cresceu 23% em 2017, 
correspondendo a 41.151 in-
denizações. Os dados foram 
divulgados pela Seguradora 
Líder, administradora do Se-
guro Dpvat.

No ano passado, mais de 380 
mil indenizações foram pagas 
nos três tipos de cobertura 
oferecidas pelo Dpvat: morte, 
invalidez permanente e des-
pesas médicas. O número é, 
aproximadamente, 12% menor 
do que o registrado em 2016, 
com cerca de 430 mil indeni-
zações pagas. Na modalidade 
de invalidez permanente, os 
dados apontam queda de 18% 
em comparação com o ano 
anterior. Em relação ao perfi l 
das vítimas, os homens repre-
sentam 75% das indenizações 
pagas por acidentes no país. A 
faixa etária entre 18 e 34 anos 

No ano passado, mais de

380 mil indenizações

foram pagas pelo Dpvat.
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A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) inicia amanhã (9) a 
Operação Carnaval 2018, com 
o objetivo de proporcionar 
mais segurança aos usuários 
das rodovias federais, coibir 
a prática de infrações graves 
e reduzir os acidentes neste 
período. A operação vai até a 
Quarta-Feira de Cinzas (14). 
O carnaval é uma das épocas 
mais críticas do ano, porque 
aumenta o fl uxo de veículos nas 
estradas, bem como o número 
de casos de desrespeito às nor-
mas de trânsito e o uso abusivo 
de álcool pelos motoristas. 

A PRF intensifi cará as ações 
para reprimir casos de embria-
guez ao volante, ultrapassagens 
perigosas, excesso de velocida-
de. Os agentes verifi carão tam-
bém a falta de equipamentos de 
segurança, como cadeirinhas 
para crianças. Serão usados 
radares portáteis, etilôme-
tros (bafômetros), viaturas 
operacionais, motocicletas e 
helicópteros. A fiscalização 
será reforçada em pontos con-
siderados críticos. 

Um levantamento estatísti-
co mostra que os estados da 
Bahia, de Minas Gerais e de 
Santa Catarina responderam 
por 29,64% do total de casos 
desse tipo ocorridos no perío-
do, nos últimos cinco anos e 

A fi scalização será reforçada 

em pontos considerados 

críticos.

Brasília - O ministro da Secre-
taria de Governo, Carlos Marun, 
afi rmou ontem (7), que a data 
de 28 de fevereiro como limite 
para a votação da reforma da 
Previdência foi acordada entre o 
governo e os líderes da Câmara. 
Segundo ele, a votação vai co-
meçar no dia 19 e deve “se es-
tender mais do que inicialmente 
previsto”. “Mas data limite para 
votar reforma da Previdência é 
dia 28”, declarou em coletiva de 
imprensa no Palácio do Planalto.

Ao ser questionado sobre a 
declaração do presidente do 
Senado, Eunício Oliveira (MDB-
-CE), que reclamou do tempo de 
análise na Câmara e avaliou que 
os senadores também precisam 
de prazo razoável para discutir e 
sugerir mudanças na proposta, 
Marun afi rmou que acredita que 
o Senado analisará com profun-
didade a questão, mas que ela 
‘já chega discutida’.

O ministro reforçou ainda 
que o “ideal” é que todo o 
processo esteja concluído em 
março, “no primeiro trimestre”, 
reforçou. Apesar disso, Marun 
declarou que é preciso achar o 
tempo correto de a matéria ser 
apreciada no Senado. Marun 
afi rmou que era preciso “come-
morar” a apresentação do texto 
da reforma da Previdência feita 
ontem na Câmara, pois, na sua 

Ministro da Secretaria de 

Governo, Carlos Marun.

D
iv

ul
ga

çã
o/

PR
F-

M
A

Reprodução

Fa
bi

o 
R

od
rig

ue
s/

A
B

r

Brasília - Pré-candidato 
à Presidência pelo PSDB, o 
governador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin, disse que irá 
privatizar 'o que for possível' 
das estatais brasileiras, caso 
seja eleito em 2018. Nas contas 
do tucano, a União possui hoje 
147 estatais e é preciso avaliar 
'a necessidade de cada uma'. 
"Privatizarei o que for possível", 
respondeu ao ser questionado 
sobre quais das estatais esta-
riam na mira de sua equipe 
econômica de campanha. "O 
principal é trazer investimentos 
para o País", complementou.

O tucano foi questionado 
também se ele recuou no 
discurso de 2006, quando 
negou que iria privatizar as 
empresas brasileiras e perdeu 
a disputa presidencial para o 
ex-presidente Lula.

"O que houve na campanha 
de 2006 é que Lula mentia. 
Lula dizia que eu iria privatizar 
o Banco do Brasil, o que eu 
não pretendo até hoje fazer", 
disse ao evitar falar na contra-
dição em relação ao discurso 
daquela eleição. Em seguida, 
Alckmin afi rmou que irá, sim, 
privatizar a estatal de petró-
leo. "Há inúmeras empresas 
que podem ser privatizadas. 
A Petrobras cresceu demais. 
Poderíamos privatizar a área 

Parceria em refi no
A Petrobras deve anunciar em 

breve um acordo para retomar 
as obras do Comperj, informou 
ontem (7), o presidente da estatal, 
Pedro Parente. Sem citar o nome 
da chinesa CNPC, que desde o ano 
passado conversa com a estatal 
sobre parcerias na área de refi no, 
Parente afi rmou que se em três 
meses nada for anunciado, “é que 
o acordo não andou para frente”.

Mantida previsão de 
votar reforma no dia 20

propondo o líder Aguinaldo”.
O presidente da Câmara 

reforçou, no entanto, que não 
pautará a reforma da Previdên-
cia sem voto. “Vamos trabalhar 
para ter voto, acho que o Brasil 
precisa da reforma da Previ-
dência, o Brasil precisa que a 
gente tenha sistema previden-
ciário igual, do serviço público 
e do INSS” (ABr). 

Indenizações por morte no trânsito 
cresceram 23% em 2017, diz seguradora

ro de acidentes e de vítimas, 
acumulando 285.662 sinistros 
ou 74% das indenizações pagas 
em 2017. Em alguns estados, o 
número de vítimas de aciden-
tes com motocicletas chega a 
ser dez vezes maior do que o 
registrado com carros, como é 
o caso do Ceará. 

Oitenta e oito por cento das 
indenizações por morte em aci-
dentes com motocicletas foram 
para vítimas do sexo masculino. 
No caso de acidentes de motos 
que resultaram em sequelas 
permanentes, 79% das inde-
nizações também foram para 
homens. Outro dado é em 
relação ao combate a fraudes. 
No ano passado, foram evitadas 
perdas de R$ 222,9 milhões 
referentes a 17.550 tentativas 
comprovadas de fraudar o Se-
guro Dpvat para recebimento 
de indenizações. O montante 
de fraudes evitadas no ano 
passado é 85% superior ao 
identifi cado em 2016 (R$120,2 
milhões) (ABr).

concentra 49% das indeniza-
ções pagas.

Três em cada quatro indeni-
zações do Seguro Dpvat estão 
relacionadas a motocicletas. 
Apesar de representarem 27% 
da frota nacional, as motos são 
responsáveis pelo maior núme-

Marun: data limite para 
votar reforma é dia 28

avaliação, o conhecimento da 
emenda aglutinativa vai reduzir 
a resistência em torno do tema. 

Confirmou que o governo 
conta com a possibilidade de 
mudanças em plenário, além 
da emenda aglutinativa apre-
sentada nesta quarta. Ao ser 
questionado sobre quais pontos 
poderiam ainda sofrer modifi ca-
ções, Marun citou uma “tran-
sição mais aprimorada para o 
servidor”; “algo na questão de 
acúmulo de pensão” e “a equipa-
ração previdenciária de policiais 
e agentes penitenciários”. “São 
três exemplos, que se tiverem 
apoio parlamentar, podem ser 
incorporados”, disse (AE).

PRF iniciará amanhã 
'Operação Carnaval'

têm os trechos mais violentos 
para esta época. A estratégia é 
oferecer reforço concentrado 
no policiamento preventivo 
em locais e horários de maior 
incidência de acidentes graves 
e de criminalidade e diminuir 
o fl uxo dos veículos de carga.

A corporação lembra que 
os motoristas devem levar em 
consideração recomendações 
básicas, como checar as con-
dições dos pneus, do estepe e 
dos faróis do veículo antes de 
pegar a estrada. No carnaval do 
ano passado, a PRF registrou 
1.696 acidentes de trânsito 
nas rodovias federais, com 140 
mortes (ABr).

Se eleito, Alckmin diz 
que vai privatizar

de distribuição da empresa. 
Temos uma equipe avaliando 
isso", respondeu antes de en-
fatizar qual deve ser o perfi l de 
sua campanha. "Eu tenho uma 
agenda reformista."

Alckmin também respondeu 
sobre declarações do ex-
-presidente FHC em favor de 
novas candidaturas, como a 
do apresentador da TV Globo 
Luciano Huck. "Foi o FHC que 
insistiu para eu ser candidato. 
Eu sou o primeiro a elogiar o 
Luciano Huck. Ele é uma jovem 
liderança com espírito públi-
co", disse. O tucano também 
minimizou perguntas sobre os 
desempenhos de concorrentes 
dele nas pesquisas e intenção 
de voto. "Maioria da população 
ainda não tem focado no tema", 
argumentou (AE).
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OPINIÃO
Você será substituído 

por um robô?

Essa é uma pergunta 

que muitos profi ssionais 

se fazem ou que 

deveriam começar a 

pensar a respeito

O mundo passa por gran-
des transformações 
desde a revolução rural, 

onde tudo era mais controlável 
e previsível. Passamos pela 
era industrial, onde máquinas 
entraram em cena com uma 
produção abundante. Veio a 
era digital onde a informação 
e a conectividade impulsiona-
ram ainda mais o consumismo. 
São evoluções naturais que im-
pactam o mercado de trabalho. 

E agora estamos vivendo 
uma mudança de era, na qual 
começamos a passar por uma 
revolução exponencial, porém 
mais acelerada, com tecnologia 
de ponta disponível. Termos 
como computação em nuvem, 
IoT, Big Data, robótica, inteli-
gência artifi cial, impressão em 
3D e nanotecnologia se torna-
ram comuns no nosso dia a dia. 
Mas como isso vai impactar na 
vida dos profi ssionais?

Uma coisa é certa, nos próxi-
mos anos teremos muitas e rá-
pidas mudanças. Segundo uma 
pesquisa da OCDE, em torno 
de 57% das vagas de emprego 
estão suscetíveis à robotização 
e automação. Mais da metade 
das funções hoje exercidas 
pelo homem podem ser subs-
tituídas por máquinas. Outra 
previsão bastante curiosa é 
do Fórum Mundial Econômico 
que diz que 65% das crianças 
vão trabalhar em empregos que 
ainda não existem. 

Crianças em idade escolar 
sendo preparadas para algo 
que ainda não sabemos como 
será. Temos um futuro cheio de 
incógnitas em relação ao que 
irá acontecer com os profi ssio-
nais. Quais serão as profi ssões 
do futuro? O ser humano terá 
espaço? Como os profi ssionais 
devem se preparar para tudo 
isso? Não me arrisco a dizer 
quais serão as profi ssões mais 
requisitadas, pois elas ainda 
não existem. 

Porém, com toda a certeza 
me arrisco a dizer quais serão 
os profi ssionais mais requisi-
tados pelo mercado. Parece 
complexo, mas a resposta é 
muito simples. Todo traba-
lho que envolva atividades 
repetitivas e com uma lógica 
previsível, que não precise de 
socialização e intervenção cria-
tiva, que não resolva nenhum 
tipo de problema complexo e 
que ainda coloca em risco a 
vida, será substituído por uma 
máquina.

Com isso fi ca fácil concluir 
que os profi ssionais mais dis-
putados serão aqueles com 
características inerentes dos 
seres humanos como criati-
vidade, capacidade de apren-
dizado e de adaptação, visão 
do momento e facilidade para 
se relacionar. Estou falando 
de soft skills, que são as com-

petências e habilidades mais 
desejadas para os profi ssionais 
do século XXI. 

Mais relevante do que uma 
coleção de diplomas e certifi ca-
dos técnicos, as características 
comportamentais e sociais é 
que manterão o espaço das 
pessoas no mercado combina-
da com toda a tecnologia dis-
ponível. Estou falando de um 
cenário muito mais inteligente. 
O que é desafi ador e prazeroso 
o homem faz, o contrário será 
direcionado para um robô. 

E como desenvolver as soft 
skills? Algumas pessoas têm 
habilidades natas e outras 
precisam correr atrás. E sim, 
é possível desenvolver essas 
características, mas para isso é 
preciso treino. Erroneamente 
muitos profi ssionais só enxer-
gam o ensino tradicional como 
ambiente de capacitação. 
Falamos de comportamen-
to, logo temos que estar em 
contato com outras pessoas 
onde possamos exercer essas 
competências. É preciso viver 
experiências diferentes. 

Em um trabalho voluntário é 
possível desenvolver habilida-
des como relacionamento in-
terpessoal e o espírito colabo-
rativo. Em um Hackathon, que 
são iniciativas que estimulam 
a inovação, os participantes 
colocam a prova o seu poten-
cial de resolver problemas 
complexos e extrapolar sua 
visão empreendedora. Em um 
curso de Fotografi a é possível 
desenvolver um pensamento 
crítico e estimular o olhar 
criativo. 

Ou até mesmo em uma for-
mação para chef de cozinha 
você vive experiências na 
qual ajudam a desenvolver 
suas características de líder e 
de trabalho em equipe. Inde-
pendente da área de atuação 
é preciso se colocar em situ-
ações desafi adoras que auxi-
liem no desenvolvimento de 
características fundamentais 
para qualquer profi ssional de 
sucesso.

O avanço da tecnologia é 
inevitável, a robotização em 
massa será uma realidade, 
as pessoas devem assumir o 
que de fato é da sua nature-
za. Somos dotados de uma 
grande capacidade de criar e 
de se reinventar. Pode ser que 
nem todos acompanhem essa 
evolução. Naturalmente essa 
mudança trará perdedores e 
ganhadores. Meu papel aqui é 
a provocação para que todos 
enxerguem essa necessidade 
e tenham atitude para serem 
ganhadores. 

Não devemos temer as má-
quinas, e sim usá-las a nosso 
favor. A vida é feita de escolhas, 
nós somos feitos de escolhas. 
Você vai ser substituído por 
um robô?

 
(*) -É Engenheiro Civil, Diretor do 

Geral do Centro Europeu, primeira 
escola de economia criativa do Brasil, 
e Business Development Manager do 
Microsoft Innovation Center Curitiba.

Ronaldo Cavalheri (*)
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Um estudo liderado pelo 
Museu de História Natural 
de Londres revelou que o 
“primeiro homem britânico” 
era negro e tinha olhos azuis - 
bem distante da referência da 
aparência nórdica que se tem 
até hoje. A descoberta foi feita 
com base em um estudo de DNA 
mais aprofundado do “Cheddar 
Man”, o esqueleto completo 
mais antigo encontrado em 
território britânico e que foi 
descoberto em 1903.

Estima-se que o homem pri-
mitivo tenha vivido há mais de 
10 mil anos na Inglaterra. Os 
restos mortais foram achados 
dentro da caverna Gough, que 
fi ca no condado de Cheddar, 
em Somerset, e isso permitiu 
a conservação do DNA.

De acordo com o diretor do 
Museu, Chris Stinger, é “surpre-
endente ver que um britânico, 
há 10 mil anos, tinha a pele 
bem escura e os olhos azuis”. O 
professor ainda explicou que a 
pesquisa só foi realizada agora 
graças aos avanços tecnológi-
cos do último ano em matéria 
de identifi cação de genoma.

Eles ainda aproveitaram o 
estudo para recriar o rosto 
do homem, que tem feições 
duras típicas dos grupos de 
coletores-caçadores da época. 
As características dos europeus 
atuais, com pele mais branca, 
é um “fenômeno recente” na 
história. Isso porque, de acordo 
com Stinger, as novas popu-
lações que foram chegando à 
região baseavam-se na agri-
cultura, ingerindo uma menor 
quantidade de vitamina D. “Não 
sugerimos que o ‘Cheddar Man’ 
evoluiu até desenvolver uma 
pele mais clara, mas sim que 
houve ondas de populações 
de pessoas que dominavam a 
agricultura e portavam o gene 
de uma cor de pele mais clara”, 
destacou (ANSA).

A rede terrorista Al Qaeda lan-
çou a revista feminina “Beituki” 
(“sua casa”, em árabe) destinada 
às mulheres casadas com militan-
tes radicais. A “Beituki” começou 
a ser produzida em dezembro e já 
conta com três edições na internet. 
Porém, ao contrário do que muitos 
podem pensar, suas matérias não 
incitam o ódio ou mostram imagens 
de guerra e de mulheres armadas. 

A publicação apenas dá conse-
lhos sobre diversos assuntos femi-
ninos. Entre os vários temas está 
desde como lidar com as dores nas 
costas durante a gravidez até dicas 
para noivas frustradas com seus 
maridos. A revista inclui também 
cartas de amor entre militantes 
terroristas e suas esposas.

Já as reportagens, uma delas 
chama atenção. No texto da ma-
téria é sugerido que as mulheres 
cuidem dos seus maridos, e a jus-
tifi cativa para tal é a mais curiosa. 

A cantora Anitta foi convi-
dada para dar uma palestra 
sobre o Brasil na Universidade 
de Harvard, em Massachu-
setts, nos Estados Unidos. A 
palestra fará parte do “Brazil 
Conference”, um evento anual 
que é realizado pela faculdade 
norte-americana. O convite 
foi confi rmado pela assessoria 
de imprensa da cantora, mas 
Anitta ainda não decidiu se 
participará do evento.

O evento, que acontece entre 

os dias 6 e 7 de abril, é organiza-
do pela comunidade brasileira 
de estudantes de Harvard e 
pelo Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT). Na con-
ferência é debatido soluções 
inovadoras para o futuro do 
Brasil. O “Brazil Conference” 
também já recebeu nomes 
como juiz federal Sérgio Moro, 
os empresários Jorge Paulo 
Lemann e Luiza Trajano, a ex-
-presidente Dilma Rousseff e 
o ator Wagner Moura (ANSA).

Os resultados têm sido promissores, segundo a gerente

de Biotecnologia do Centro de Pesquisa (Cenpes)

da Petrobras, Juliana Vaz Francisco Alves de Souza.

A gerente de Biotecnologia 
do Centro de Pesquisas 
(Cenpes) da Petrobras, 

Juliana Vaz, ressaltou o pionei-
rismo do projeto que, em sua 
avaliação, “vai contribuir para 
a construção de um futuro mais 
sustentável. É um projeto de 
vanguarda, pioneiro no Brasil e 
que logo vai estar à disposição 
de todos”.

Fabricado a partir de fontes 
renováveis (entre elas óleo de 
soja, gordura animal e óleo de 
algodão) ou do sebo de animais, 
o biocombustível emite menos 
poluentes que o diesel. Do pro-
cesso biológico das microalgas 
é produzida uma biomassa 
usada para se extrair o óleo, 
que será matéria prima para a 
produção do biocombustível. A 
estatal almeja chegar a produzir 
o combustível feito a partir da 
microalga em escala comercial. 
“O biodiesel produzido já foi 
submetido a testes de quali-
fi cação em laboratório, sob os 
padrões da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 

O Unicef apontou que o sistema de saúde iraquiano

está “devastado” após mais de três anos

de confl ito armado contra o EI.

Cerca de 750 mil crianças na 
cidade iraquiana de Mossul e 
seus arredores não têm acesso 
a serviços de saúde básica, 
mais de seis meses após a 
expulsão do grupo terrorista 
Estado Islâmico (EI), segundo 
denunciou o Unicef (Fundo 
das Nações Unidas para a 
Infância). Menos de 10% dos 
centros médicos da província 
de Ninawa - da qual Mossul é 
capital - estão funcionando em 
plena capacidade e os demais 
o fazem em uma situação ex-
trema, acrescentou o Unicef.

“A situação do sistema sa-
nitário iraquiano é alarmante. 
Para mulheres grávidas, re-
cém-nascidos e crianças, pro-
blemas que podem ser tratados 
e prevenidos podem se tornar 
uma questão de vida ou morte”, 
assegurou o representante da 
agência da ONU no Iraque, 
Peter Hawkins. Após visitar o 
hospital de Al Jansa, o maior 
de Mossul, Hawkins destacou 
que as instalações sanitárias 
estão operando “além das suas 
capacidades” e há escassez de 
medicamentos vitais.

“O que vi nos hospitais de 
Mossul é de cortar o coração, 
mas também inspirador (...) 
Os trabalhadores sanitários 
estão comprometidos para 
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Petrobras estuda produzir 
biodiesel a partir de microalgas
A Petrobras trabalha no desenvolvimento de uma tecnologia pioneira para produzir biodiesel de 
microalgas – alternativa aos combustíveis derivados do petróleo, que pode ser usada em carros e ou 
qualquer outro veículo com motor a diesel

partir da microalga traz ainda 
vantagens ecológicas, já que 
contribui para a redução de gás 
carbônico (CO2) do ar, um dos 
geradores do efeito estufa, que 
causa o aquecimento global, 
uma das maiores preocupações 
atuais com o meio ambiente.

As pesquisas tiveram início 
em um fotobiorreator criado 
pelos próprios pesquisadores 
do Cenpes, em pequena esca-
la.  “Já em Extremoz, no Rio 
Grande do Norte, e com apoio 
da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), 
o processo é testado em uma 
escala um pouco maior. O 
local conta com tanques aber-
tos, com capacidade para 20 
mil litros, onde as microalgas 
são cultivadas e possibilitam 
a avaliação do seu potencial 
produtivo, da qualidade e o 
teor do óleo produzido”, disse. 
Juliana contou que a produção 
já foi ampliada e encontra-se 
atualmente em escala piloto, 
fase da pesquisa o que deverá 
demorar de 2,5 a 3 anos (ABr).

Biocombustíveis (ANP), e os 
resultados preliminares mos-
traram ser promissores”, diz 
Juliana.

As microalgas têm como 
principal vantagem o fato de 
não ter sazonalidade (perío-
dos de safra) e não depender 
de condições específi cas – de 
solo, por exemplo – para sua 

produção. Sua fabricação 
possibilita colheitas “quase 
que semanais”, com uma 
produtividade até 40 vezes 
maior do que a da biomassa 
feita de vegetais terrestres. 
“As microalgas têm uma pro-
dutividade muito maior do 
que a soja e cana”,  afi rmou a 
pesquisadora. A produção a 

Unicef: 750 mil crianças não têm 
acesso a serviços básicos em Mossul

que os recém-nascidos tenham 
o melhor começo possível das 
suas vidas nas circunstâncias 
mais difíceis”, acrescentou o re-
presentante. O Unicef apontou 
que o sistema de saúde iraquia-
no está “devastado” após mais 
de três anos de confl ito armado 
contra o Estado Islâmico, razão 
pela qual o fundo aumentou seu 
apoio aos centros de atendi-
mento primário para “oferecer 
serviços médicos básicos a fi m 
de que as crianças e suas famí-
lias afetadas pela violência e o 
deslocamento possam retomar 
suas vidas”.

Na cidade de Mossul, o 
Unicef reabilitou os departa-
mentos de pediatria e nutrição 
de dois hospitais, ofereceu 
geladeiras para conservar 
vacinas para até 250 mil crian-
ças e apoiou campanhas para 
imunizar menores de cinco 
anos. “Enquanto as pessoas 
começam a retornar aos seus 
lares (nas zonas de confl ito), é 
essencial fornecer os serviços 
básicos como saúde e edu-
cação, e apoio especializado 
para as crianças afetados pela 
violência”, concluiu Hawkins 
(ABr/EFE).

Al Qaeda lança revista feminina 
para esposas de terroristas

terroristas, o foco da “Beituki” é 
fazer com que as mulheres fi quem 
em casa por meio do uso de fotos 
de móveis, decorações e bebês.

Revistas desse tipo não são no-
vidades. Anteriormente, a mesma 
Al Qaeda foi responsável pela 
criação da “Inspire”, que entre suas 
reportagens ensinava, inclusive, 
a montar bombas caseiras. Já o 
Estado Islâmico (EI), usou por 
meses a sua revista “Dabiq”, que 
continha informações sobre seus 
avanços militares. 

O Talibã também já havia 
lançado uma magazine chamada 
“Sunnat-i-Khaula”, porém as 
reportagens incentivavam as pa-
quistanesas a participar do grupo 
terrorista. As mulheres foram 
muito utilizadas em batalhas pelo 
Estado Islâmico. O grupo terrorista 
usava elas como mulheres-bombas 
e dava treinamentos sobre como 
manusear armas (ANSA).

“Você pode imaginar quanto der-
ramamento de sangue e quantos 
ossos ele vê todos os dias? Suas 
reclamações só incrementam o 
estresse”, informou a “Beituki”. 
Ao contrário de outras revistas 
femininas já criadas por redes 

A publicação apenas dá 

conselhos sobre diversos 

assuntos femininos.
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Anitta dará palestra sobre 
Brasil em Harvard

‘1º britânico’ era 
negro e tinha 
olhos azuis
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Como prospectar 
clientes?

A primeira etapa do 

processo de venda e uma 

das mais importantes é 

a prospecção

Por incrível que pareça, 
porém, é uma das fases 
em que os vendedores 

têm mais difi culdades. Isso 
acontece por questões técni-
cas, como falta de planejamen-
to, habilidades e estratégias, ou 
por questões comportamen-
tais, como o medo da rejeição. 

Portanto, para não ter erros, 
vamos começar na compreen-
são do verdadeiro sentido da 
palavra prospecção: originário 
do latim prospectione, signifi -
ca a ação de pesquisar. É um 
termo do âmbito da geologia, 
usado para descrever os méto-
dos usados para descobrir os 
fi lões ou jazidas de uma mina. 
Mas, qual é a relação disso com 
o mercado de vendas? 

Na nossa área, as jazidas 
representam as buscas de 
negócios em um determina-
do mercado, que podem ser 
um território específico a 
ser explorado ou até mesmo 
uma carteira de clientes. É 
comum as pessoas associarem 
prospecção apenas à procura 
de nova clientela, mas aqui 
vamos considerar prospecção 
como todo esforço na busca 
de oportunidades. Ou seja, 
um prospect ou clientes da 
carteira que podem estar ativos 
e inativos.

Após a compreensão desse 
signifi cado, é preciso traçar 
a meta e, em seguida, defi nir 
qual será a estratégia para 
alcançá-la. Alguns profi ssio-
nais atuam apenas com o foco 
em novos negócios, outros já 
têm uma carteira específi ca e 
precisam potencializá-la, com 
as oportunidades mapeadas e 
trabalhadas. Em boa parte dos 
casos, o vendedor precisa fazer 
uma mescla do esforço entre 

a busca de clientes novos e as 
oportunidades na carteira. 

Quando a prospecção ocorre 
na carteira de clientes, não 
importa o quanto ele está 
preparado para prospectar, o 
primeiro passo sempre vai ser 
ter uma visão sobre as oportu-
nidades a serem exploradas. 
Sugiro uma análise do poten-
cial da carteira em questão 
com o cruzamento do mix de 
produtos - linhas existentes no 
portfólio versus clientes.

Já na prospecção de novos 
clientes, é imprescindível 
defi nir o esforço necessário 
de contatos.  Se o vendedor, 
por exemplo, precisa de dez 
prospects para conseguir um 
cliente novo e a meta é conquis-
tar 5 clientes, será necessário 
fazer 50 prospecções, pois a 
taxa de conversão é de 10%.

Porém, na medida em que 
são realizadas as prospecções, 
as habilidades são desenvol-
vidas e as formas de buscar 
oportunidades e conseguir 
a atenção dos potenciais 
clientes, aprimoradas. Assim, 
é possível evoluir na taxa de 
conversão para 20% - ou seja, 
a cada dez prospects, dois 
fecham o negócio, a cada 25, 
cinco fecham negócio e assim 
por diante.

Quando comecei na minha 
carreira, tinha receio de pros-
pectar por ouvir muitos não. 
Com a experiência adquirida, 
percebi que a negativa eu já 
tinha e, portanto, precisava 
buscar o sim com estratégias 
e técnicas. Se essa evolução 
ainda não aconteceu com 
você, invista em melhorar a 
performance na prospecção. 
Mas, antes, lembre-se de medir 
o seu empenho. 

O segredo da prospecção 
não está apenas na ação, mas 
no planejamento do esforço.

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br).

Carlos Cruz (*)

A - Colóquio Pedagógico 
No mercado de trabalho brasileiro, o francês já é visto como um diferen-
ciador do currículo. Após a França, o país é o que mais gera emprego 
em empresas francesas, contando com 500 mil vagas preenchidas. Com 
o desafi o de formar uma nova geração francófona, a Aliança Francesa 
retoma seu Colóquio Pedagógico, que chega a sua 18ª edição em 2018. 
O evento conta com o escritor Milton Hatoum durante a conferência 
de abertura e especialistas francófonos da região de Québec, Canadá, 
Bélgica e França. O Colóquio acontece entre os próximos dias 21 e 23 
na Unidade Centro e Teatro Aliança Francesa, com inscrições a partir de 
R$ 40,00. As conferências do primeiro dia serão gratuitas. Informações 
tel.  (11) 3017-5699. Inscrições: (aliancafrancesa.com.br/colloque).

B - Slogans para a Copa
A Hyundai lançou uma campanha nacional em seus canais digitais com o 
objetivo de incentivar ainda mais os brasileiros a participar do concurso 
“Be there with Hyundai” (“Esteja lá com a Hyundai”, em tradução livre), 
que vai escolher a frase para estampar o ônibus do Brasil no torneio. 
Os criadores dos slogans vitoriosos ganharão uma viagem para a Rússia 
com direito a acompanhante e assistirão a um dos jogos da sua seleção, 
fazendo parte da comitiva que vai do hotel até o estádio. Aqueles que 
fi carem na segunda e terceira colocações receberão brindes ofi ciais. A 
campanha acontece no site da Hyundai Motor Brasil (www.hyundai.
com.br) e no Facebook (www.facebook.com/hyundaibr). 

C - Rede de Apicultores
A tecnologia aliada à uma nova cultura colaborativa pode ajudar a forta-
lecer a apicultura e proteger as abelhas no Brasil. Essa é a proposta da 
geoApis, uma plataforma digital inovadora que cria uma rede integrando 
associações apícolas e produtores de mel. A ferramenta permite o com-
partilhamento de informações de forma colaborativa, contribuindo para 
a profi ssionalização e melhor efi ciência dos apiários. A geoApis é um 
novo sistema de informação comunitária desenvolvido pela Associação 
Brasileira de Estudo das Abelha em parceria com o Centro de Referên-
cia em Informação Ambiental e MD Educação Ambiental. O sistema, 
acessível via site na internet e aplicativo móvel, nesta etapa piloto, está 
sendo construída em parceria com associações apícolas do Estado. Mais 
informações: (www.abelha.org.br). Contato: (geoApis@abelha.org.br).  

D - Jovens Empreendedores
A Fundação Telefônica Vivo acaba de abrir inscrições para o processo de 
incubação de projetos de jovens empreendedores do Programa Pense 

Grande, iniciativa que visa estimular o empreendedorismo social entre 
jovens de periferia em diferentes regiões. Para participar é necessário 
ter entre 18 e 29 anos, ter renda familiar de, no máximo, três mil reais 
por pessoa, ter acesso à internet, disponibilidade para viagens e resi-
dir nas seguintes localidades e suas regiões metropolitanas: Curitiba, 
Fortaleza, Londrina, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Santa Rita do 
Sapucaí, Santarém, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Vale 
do Jequitinhonha. Inscrições e mais informações: (www.pensegrande.
org.br/participe).

E - Tributação no Brasil 
No próximo dia 22, das 9h30 às 11h30, no Auditório Roncato Advoga-
dos  (Vila Mariana), acontece o workshop gratuito ‘Tributação no Bra-
sil – Difi culdades e Oportunidades’, com abordagem sobre os desafi os 
tributários para quem busca investir no país. As dúvidas são diversas 
devido à complexidade da legislação, além da variedade de tributos que 
podem incidir em cada negócio. Neste workshop serão discutidas as 
difi culdades que as empresas encontram e também as oportunidades 
de redução da carga tributária, considerando um bom planejamento, 
revisão fi scal e utilização de benefícios. A palestra será ministrada pelo 
advogado Rodolfo Rodrigues, sócio e líder da área de Direito Tributário 
do escritório. Inscrição: tel. (11) 3171.0588), com Luciana, ou por e-mail 
(comunicacao@roncatoadvogados.com.br), com Ana Paula.

F - Comunicação Científi ca
Produzir um vídeo de três minutos, sem edição e nenhum apoio de 
dispositivo eletrônico, para explicar um conceito científi co ou tecno-
lógico e mostrar sua importância ou impacto na vida cotidiana. Este é 
o desafi o da 3ª edição do FameLab Brasil – competição internacional 
voltada para pesquisadores que acontece simultaneamente em 32 países 
e é organizada pelo British Council. Os autores dos 30 melhores vídeos 
ganharão passagem e estadia para fi car de 23 a 27 de abril no Rio. Serão 
selecionados dez fi nalistas, que passarão por outra etapa de treinamento 
e farão uma nova apresentação para concorrer ao grande prêmio: uma 
viagem para disputar as fi nais no Reino Unido, durante o Festival de 
Ciência de Cheltenham, de 4 a 10 de junho, na Inglaterra. Inscrições: 
(www.famelab.com.br). 

G - Gastronômico de Startups
Nos últimos anos, a palavra “inovação” tem tirado o sono de muitos 
brasileiros. Mas não estamos tratando de um pesadelo, e sim de sonhar 
acordado. Você, inclusive, já deve ter se pego pensando em alguma 
ideia pioneira, que revolucionaria o mercado. Agora que tal misturar 

essa criatividade e vontade de empreender do povo brasileiro com sa-
bores e encantos gastronômicos? Pronto, essa é a receita do 1º Desafi o 
Gastronômico de Startups, promovido pelo Pátio Batel como parte do 
projeto do Pátio Gastronômico, idealizado em conjunto com a Mapie, 
em parceria com o Centro Europeu, principal escola de gastronomia 
do Brasil. O objetivo da competição é trazer novidades gastronômicas 
para o mercado, fazendo com que as startups encontrem uma maneira 
lucrativa para atuar em um segmento em franca expansão no país.  
Inscrições emais informações: (www.patiobatel.com.br).  

H - Six Sigma Brasil 
Acontece nos dias 16 e 17 de maio, no WTC - World Trade Center, a 
décima edição de um dos principais eventos de gestão do primeiro se-
mestre do ano. O Congresso Internacional Six Sigma Brasil que contará 
com ilustres presenças. Voltado para a comunidade de profi ssionais que 
atuam na área de gestão, o evento disponibiliza as melhores práticas de 
metodologias de gerenciamento de projetos e qualidade. Reunindo um 
histórico de satisfação do público acima de 90%, o summit apresenta 
uma estrutura de Palestras que abordam um conteúdo Empresarial; 
Econômico-estratégico; e Verticais do conhecimento, bem como Debates 
e o momento solene de Homenagem, no qual é escolhido o profi ssional 
de destaque na área de Gestão. Mais informações: (http://www.leansi-
xsigma.com.br/congresso/2018).

I - Escola da Família
Termina no próximo dia 15 o período de inscrições para bolsistas do 
Programa Escola da Família. As informações necessárias ao cadastro de 
novos membros podem ser encontradas no termo de adesão disponível 
no site da Secretaria de Educação do Estado (http://escoladafamilia.
fde.sp.gov.br/default.asp). Para participar, o interessado precisa ter 
Ensino Médio completo, ser maiores de idade e estar matriculados em 
uma instituição de Ensino Superior, que tenha convênio com o Secre-
taria de Educação do Estado e a Fundação Para o Desenvolvimento da 
Educação. Atividades de lazer, esporte, cultura, artes e qualifi cação 
profi ssional integram o calendário de ações desenvolvidas em mais de 
2,3 mil unidades escolares estaduais e municipais de 594 municípios 
paulistas aos fi ns de semana. As atividades com os novos bolsistas co-
meçarão no dia 3 de março.

J - Pós para Brasileiros
O Weizmann Institute of Science, em Israel, oferece uma oportunidade 
de pós-doutorado para estudante brasileiro. Os candidatos selecionados 
terão oportunidade de realizar pesquisas de primeira linha nas áreas de 
ciências naturais, química, física, matemática e ciências da computação. 
Receberão bolsa de estudo de US$ 30 mil, recursos para viagens, despesas 
para participar em conferências internacionais e alojamento subsidiado 
durante o primeiro ano de estadia. O programa é fi nanciado pelo Mora 
Miriam Rozen Gerber Fellowship, que concederá bolsa integral. Para 
participar é necessário ter defendido tese de doutorado e cidadania 
brasileira. Mais informações: (http://amigosdoweizmann.org.br). 

A - Colóquio Pedagógico
No mercado de trabalho brasileiro, o francês já é visto como um diferen-

Grande, iniciativa que visa estimular o empreendedorismo social entre 
jovens de periferia em diferentes regiões. Para participar é necessário 
ter entre 18 e 29 anos ter renda familiar de no máximo três mil reais

Empregados da 
Embraco ‘devem 
lutar’ contra 
demissões

Uma delegação de trabalha-
dores italianos da Embraco, 
empresa brasileira da multina-
cional norte-americana Whirl-
pool, foi recebida ontem (7), no 
Vaticano, pelo papa Francisco. 
O encontro ocorreu antes da 
audiência geral e durou alguns 
minutos. O líder católico exor-
tou os trabalhadores a “conti-
nuarem a lutar pela defesa de 
seus postos de emprego”.

Eles são funcionários de uma 
fábrica da Embraco em Riva 
presso Chieri, no noroeste da 
Itália, que será fechada pela 
Whirlpool. O encerramento 
das atividades da unidade de 
produção causará a demissão 
de 497 pessoas. “O Papa nos 
disse: ‘vocês devem lutar e ter 
fé também em sua luta, estou 
rezando por vocês’”, contou um 
dos trabalhadores.

Hoje (8), os dirigentes da 
Embraco se reunirão com o 
ministro do Desenvolvimento 
Econômico da Itália, Carlo 
Calenda, e com representantes 
sindicais para uma nova rodada 
de negociações. A fábrica produz 
compressores para refrigerado-
res das marcas da Whirlpool e, 
há 10 anos, empregava mais de 
mil pessoas. Hoje são apenas 530 
funcionários (ANSA).

Mais dólares entraram do 
que saíram no país no primeiro 
mês do ano. De acordo com 
dados do Banco Central (BC), 
divulgados ontem (7), o fl uxo 
cambial fi cou positivo em US$ 
8,063 bilhões, em janeiro. Em 
janeiro, o fluxo financeiro 
(investimentos em títulos, re-
messas de lucros e dividendos 
ao exterior e investimentos 
estrangeiros diretos, entre 

outras operações) registrou 
saldo positivo de US$ 5,527 
bilhões.

O segmento comercial (ope-
rações de câmbio relacionadas 
a exportações e importações) 
fi cou positivo em US$ 2,535 
bilhões. Nos dois primeiros dias 
deste mês, o saldo também fi cou 
positivo em US$ 1,228 bilhão, 
com entrada líquida de US$ 736 
milhões pelo (ABr). 

O segmento de energia (petróleo, gás natural e carvão) subiu 

3,59%, enquanto o de metais (alumínio, minério de ferro, cobre, 

estanho, zinco, chumbo, níquel, ouro e prata) teve alta de 3,3%.

O Índice de Commodities 
Brasil (IC-Br), calculado 
mensalmente pelo Ban-

co Central (BC), registrou alta 
0,92% em janeiro comparado a 
dezembro. Em 12 meses, a alta 
é de 3,61%. O IC-Br é calculado 
com base na variação em reais 
dos preços de produtos primá-
rios (commodities) brasileiros 
negociados no exterior. 

Em dezembro, o segmento de 
energia (petróleo, gás natural e 
carvão) subiu 3,59%, enquanto 
o de metais (alumínio, minério 
de ferro, cobre, estanho, zinco, 
chumbo, níquel, ouro e prata) 
teve alta de 3,3%. O segmento 
agropecuário (carne de boi, 
algodão, óleo de soja, trigo, açú-
car, milho, café, arroz, carne de 
porco, cacau e suco de laranja) 
registrou queda de 0,65%, no 
mês. O índice internacional de 
preços de commodities CRB, 
calculado pelo Commodity Re-
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Cesta básica fi cou mais cara em 20 capitais. Maiores altas 

ocorreram em João Pessoa (11,91%), Brasília (9,67%),

Natal (8,85%), Vitória (8,45%) e Recife (7,32%).

O custo da cesta básica 
- composta por alimentos 
essenciais - aumentou em 20 
capitais brasileiras em janeiro, 
segundo pesquisa do Dieese. 
Foram registradas altas mais 
expressivas em João Pessoa 
(11,91%), Brasília (9,67%), 
Natal (8,85%), Vitória (8,45%) 
e Recife (7,32%). Goiânia 
(0,42%) e Manaus (2,59%) 
anotaram as menores taxas. A 
cesta mais cara foi a de Porto 
Alegre (R$ 446,69), seguida 
do Rio de Janeiro (R$ 443,81) 
e São Paulo (R$ 439,20). Os 
menores valores médios foram 
encontrados em Salvador (R$ 
333,98) e Aracaju (R$ 349,97).

No acumulado de janeiro 
de 2017 a janeiro de 2018, 14 
cidades apresentaram queda, 
com destaque para Manaus 
(-9,93%), Belém (-9,70%) e 
Salvador (-7,16%). As altas 
mais expressivas ocorreram 
em Natal (3,11%) e Recife 
(2,90%).

O preço do tomate aumentou 
em todas as cidades, por conta 
da redução da área plantada e 
das chuvas. As taxas variaram 
de 6,94% em Goiânia a 94,03% 
em João Pessoa. Em 12 meses, 
todas as cidades tiveram alta, 
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Preço de commodities teve 
alta de 0,92% em janeiro

Os preços das commodities, produtos primários com cotação internacional, iniciaram o ano em alta
lico: cacau, suco de laranja, 
ouro e prata. Houve também 
aumento do peso relativo do pe-
tróleo nos meses mais recentes, 
“em consonância com a nova 
política de preços adotada pela 
Petrobras”. O BC lembrou que 
em outubro de 2016 a Petrobras 
alterou sua política de preços, 
estabelecendo revisões mensais 
dos preços da gasolina e do die-
sel, referenciadas na paridade 
com o mercado internacional. 

Em junho de 2017, os preços 
do gás residencial também 
passaram a ser revisados men-
salmente e no mês seguinte a 
empresa anunciou que poderia 
promover revisões diárias nos 
preços da gasolina e do diesel. 
Em dezembro, a Petrobras 
anunciou que vai rever sua 
política de preços do gás, que, 
no entanto, continuará referen-
ciada nos preços do mercado 
internacional (ABr).

search Bureau, registrou queda 
de 0,49% no mês passado.

Em dezembro, no Relatório 
de Infl ação, o BC anunciou a 
revisão da metodologia do IB-
-Br. Entre as mudanças, está 
a definição de ponderação 
associada ao Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). “A defi nição 

da ponderação associada ao 
IPCA não é trivial, dado que as 
commodities são, em grande 
parte, insumos primários para 
a produção dos bens e serviços 
da cesta de consumo”, disse o 
BC, no relatório.

Houve também inclusão de 
novas commodities nos seg-
mentos agropecuário e metá-

Custo da cesta básica subiu 
em 20 capitais, diz pesquisa

que variou entre 8,63% em 
Belém, e 104,28% em Curitiba.

A banana, cujo preço foi es-
timado por média ponderada 
entre os tipos prata e nanica, 
acusou elevação em 19 capitais 
e queda em Aracaju (-6,63%). 
Os maiores aumentos de preço 
foram anotados em João Pes-
soa (25,57%) e Rio de Janeiro 
(15,50%). Em 12 meses, o valor 
médio da banana caiu em 19 
cidades, com destaque para Belo 
Horizonte (-32,12%) e Brasília 
(-30,08%).

O feijão carioquinha, pesqui-
sado nas regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste, além das 
cidades de Belo Horizonte e São 

Paulo, sofreu queda, exceto 
em João Pessoa (0,21%). Nas 
demais cidades, as taxas varia-
ram entre -11,63% em Belém 
e -2,67% em Aracaju. O feijão 
preto diminuiu em Florianópo-
lis (-12,55%), Vitória (-5,75%), 
Porto Alegre (-5,27%), Rio de 
Janeiro (-2,87%) e Curitiba 
(-0,27%). Com base na cesta 
mais cara, a de Porto Alegre, 
o salário mínimo ideal para 
uma família de quatro pessoas 
deveria ser R$ 3.752,65, equi-
valente a 3,93 vezes o mínimo 
atual de R$ 954, segundo os 
pesquisadores. Há um ano, a 
estimativa era de R$ 3.585,05 
(ABr).

Entrada de dólares supera saída



Qual será o futuro 
do planeta?

Terra, planeta 

maravilhoso que enseja 

ao ser humano a 

possibilidade de evoluir 

em concordância com as 

leis naturais da Criação 

Desprezando essas leis, 
ocupando 10 milhões 
de quilômetros cú-

bicos, conseguimos causar 
danos ao todo de um trilhão 
de quilômetros cúbicos, mas 
agora enfrentamos desastrosas 
consequências. É preciso dar 
prioridade ao que é prioritário. 
Os políticos e gestores, eleitos 
ou designados, têm agido de 
forma egoística, esquecendo 
que foram colocados em seus 
postos para pensar nos pro-
blemas e dar soluções para a 
melhora geral. 

A escassez de água já ame-
aça; é preciso investigar a 
causa da redução no volume de 
chuvas o que exige sabedoria e 
bom senso que desapareceram 
com a arrogância e sede de 
poder e ganhos. No interior 
havia muitas nascentes; hoje, 
a menos de cem metros o cór-
rego já está poluído por esgoto. 
O jornalista Fernando Reinach 
alertou sobre as alterações 
que estamos provocando no 
planeta: 

“O desenvolvimento tec-
nológico, o uso dos estoques 
de riquezas naturais e o au-
mento brutal do número de 
humanos estão modifi cando 
rapidamente esse 10 milhões 
de quilômetros cúbicos. E essa 
alteração está se espalhando 
pelo restante do planeta. Lá 
embaixo os aquíferos estão 
sendo poluídos e lá em cima a 
camada de ozônio foi reduzida. 
Se as condições desses 10 mi-
lhões de quilômetros cúbicos 
mudarem signifi cativamente, 
nós desapareceremos, e nada 
vai mudar no universo. Afi nal, 
são só 10 milhões de quilôme-
tros cúbicos”.

O ser humano é o espírito 
que dispõe do intelecto para 
auxiliar na vida material, no 
entanto o intelecto tem se 
sobreposto ao espírito levando 
ao enrijecimento do pensar e 
sentir que tende a reduzir a 
condição humana ao estado 
de máquina sem conteúdo, 
cujo comportamento vai sendo 
catalogado e acumulado pelos 
supercomputadores para criar 
rígidas normas de conduta da 
massa sem individualidade.

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, disse que o sistema 
de segurança do Brasil “está 
falido” e que a criminalidade 
se transnacionalizou. Não se 
trata só do sistema da segu-

rança. Muitas coisas não estão 
funcionando bem, como se 
pode observar na falta do bom 
preparo das novas gerações 
às quais são dadas múltiplas 
oportunidades de receber 
mensagens negativas e mode-
los inadequados de atitudes e 
comportamento. 

Soma-se a isso a falta de 
propósitos e de coesão na es-
perança de melhora. Atribui-se 
o caos ao défi cit fi nanceiro, 
que se agravou com a adoção 
de medidas inadequadas no 
combate da crise econômica 
global, as quais retardaram 
a recuperação. Além disso, 
enfrentamos a corrupção 
infi ltrada na gestão pública 
que aumenta a inefi ciência do 
Estado. 

Diante da paradeira econô-
mica mundial sempre ressurge 
como explicação o tema da 
estagnação secular que soa 
um tanto dogmática, pois não 
explica a causa da não recupe-
ração da economia que pode 
estar associada à existência 
de excesso de poupança e 
liquidez, e de poucas opções 
de investimentos, mormente 
no ocidente que perdeu a 
competitividade nos custos 
de produção e reduziu a ca-
pacidade de gerar empregos e 
consumo, até mesmo de bens 
essenciais. 

A situação poderá piorar 
muito se houver novo choque 
de elevação dos juros externos. 
Então, o que está meio estag-
nado tenderá a decair mais, 
gerando uma nova crise global. 
Mas só manter os juros baixos 
e continuar fi nanciando contas 
públicas não restabelecerá o 
equilíbrio econômico entre os 
países ricos e os demais.

O Estado democrático assu-
miu posição destacada, mas 
tendeu para populismo e ins-
titucionalização da corrupção. 
Com o poder e controle centra-
lizados na política, criaram-se 
duas visões diferentes de lidar 
com a economia e com a liber-
dade. Os avanços tecnológicos 
da quarta revolução industrial 
estão ensejando tentativas 
para reinventar o Estado, mas 
a grande transformação para 
o bem exige a reinvenção do 
homem. 

Mas para isso ele tem de 
reconhecer e respeitar as leis 
naturais da Criação que ex-
pressam a Vontade do Criador.
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O Supremo Tribunal Federal 
(STF) determinou ontem (7) 
a expedição do mandado de 
prisão do deputado João Ro-
drigues (PSD-SC), condenado 
pela segunda instância da Jus-
tiça Federal a cinco anos e três 
meses por dispensa irregular de 
licitação, quando ocupou o car-
go de prefeito de Pinhalzinho 
(SC). Caberá à Polícia Federal 
(PF) cumprir a decisão.

Na sessão de terça-feira (6), 
a Primeira Turma da Corte 
rejeitou recurso protocolado 
pela defesa do parlamentar, que 
alegou prescrição da pretensão 
punitiva. A execução da pena 
será de responsabilidade do 
Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, sediado em Porto Ale-

gre. O julgamento também foi 
marcado pela manifestação do 
ministro Alexandre de Moraes, 
a favor da execução provisória 
da pena após o fi m dos recursos 
na segunda instância da Justiça.

Em seu voto, Moraes afi rmou 
que a execução provisória da 
pena é compatível com a Cons-
tituição. Ele disse que resolveu 
se manifestar sobre o caso após 
o anúncio da presidente do 
STF, Cármen Lúcia. Na semana 
passada, a ministra disse que o 
assunto não será julgado nova-
mente. Com a condenação do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva pela segunda instância 
da Justiça Federal, houve ma-
nifestações a favor da revisão 
do entendimento (ABr).

Deputado João Rodrigues (PSD-SC).

O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, ordenou ao Pentágono e à Casa Branca 
a organização de uma parada militar em Wa-
shington semelhante ao desfi le que acontece 
em Paris, por ocasião do aniversário da queda da 
Bastilha. A informação foi divulgada ontem (7) 
pelo jornal “The Washington Post”, que justifi ca a 
decisão como uma demonstração do poder norte-
-americano, além de ser uma forma de ressaltar 
seu papel de comandante-em-chefe das Forças 
Armadas. Segundo a assessora de imprensa da 
Casa Branca, Sarah Sanders, o pedido foi feito 
aos ofi ciais, que estão em busca de uma data 
para a realização do evento.

“O presidente Trump apoia incondicionalmente 
os militares que arriscam suas vidas todos os dias 
para manter o nosso país seguro. Ele pediu ao 
Departamento de Defesa que encontre uma data 
para que todos os norte-americanos possam cele-

brar seu apreço” aos militares, explicou Sanders.
Por sua vez, o Pentágono confi rmou que está 

“em processo de determinar detalhes espe-
cífi cos” sobre o evento. A revelação do jornal 
norte-americano provocou diversas críticas 
entre os políticos. “Que forma mais absurda de 
desperdiçar dinheiro! Trump parece mais um 
ditador que um presidente. Os norte-americanos 
merecem algo melhor”, criticou o democrata 
Kim McGovern.

Em julho do ano passado, o magnata partici-
pou, junto com o presidente Emmanuel Macron, 
do desfi le militar na Champs-Elysees de Paris 
como parte dos atos pela festa nacional francesa. 
Na ocasião, Trump não escondeu sua vontade 
de presidir uma cerimônia similar nos Estados 
Unidos. A última parada militar nacional do país 
aconteceu em 1991, sob o governo de George 
Bush pai (ANSA).

A proposta foi aprovada 
pelo Plenário do Senado 
em novembro de 2017 

e agora depende da aprecia-
ção dos deputados. O tucano 
pretende tratar a matéria com 
celeridade, já que, segundo ele, 
trata-se de uma importante 
medida para o aprimoramento 
do sistema eleitoral brasileiro.

“É um tema prioritário. 
Vamos dar celeridade, pois 
estamos trabalhando para 
aperfeiçoar o sistema político-
-eleitoral do Brasil e essa será 
uma grande contribuição”, afi r-
ma o parlamentar. De acordo 
com Betinho, a adoção do voto 
distrital misto, como sugere a 
proposta, poderá aproximar os 
eleitores dos seus representan-
tes, além de reduzir os custos de 
campanha. Pelo projeto, o voto 
distrital misto será adotado 
nas eleições para deputados 
federais, estaduais, distritais 

O relator, deputado Betinho Gomes (PSDB-PE).

Parte dos jogadores do Phi-
ladelphia Eagles, time que 
venceu o Super Bowl no último 
domingo (4), se negou a visitar a 
Casa Branca para participar de 
uma recepção promovida pelo 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump. A presença dos 
atletas campeões da NFL, assim 
como de outras modalidades 
esportivas, é uma tradição da 
Casa Branca.

Até o momento, quatro joga-
dores dos Eagles já anunciaram 
que não irão participar do even-
to: o safety Malcolm Jenkins, 
o defensive end Chris Long, 
o wide receiver Torrey Smith 
e o running back LeGarrette 
Blount. “Eu não me sinto bem-
-vindo naquela casa. Vou dizer 
apenas isso”, afi rmou Blount. 
“Pessoalmente, não pretendo 
ir a esse encontro”, comentou 
Jenkins para a emissora “CNN”.  

Por enquanto, quatro jogadores dos Eagles já anunciaram que 

não irão participar do evento.

Proibida viagens 
com bilhetes de 
primeira classe 
e executiva

O governo federal proibiu a 
compra de passagens na pri-
meira classe e na executiva em 
viagens a serviço, no país ou ao 
exterior. A proibição consta do 
Decreto 9.280/2018, publicado 
nesta quarta-feira (7). Pelo 
decreto, todos os servidores 
públicos federais – incluindo 
autoridades – somente viajarão 
a serviço em voos da classe 
econômica. 

O normativo altera a Lei  
5.809/1972, regulamentada 
pelo Decreto 8.541/2015.

Segundo o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão, antes do decreto, mi-
nistros e ocupantes de cargos 
de natureza especial do Exe-
cutivo Federal, comandantes 
e o chefe do Estado-Maior das 
Forças Armadas podiam viajar 
na classe executiva em voos 
internacionais; já o presidente e 
o vice-presidente da República 
podiam voar na primeira classe 
(ABr).

O ministro do STF, Luís Ro-
berto Barroso, enviou ontem 
(7) para a primeira instância 
da Justiça Federal, em Santos, 
denúncia contra o deputado 
federal Beto Mansur (PRB-
-SP), um dos vice-líderes do 
governo na Câmara. Na de-
núncia,  apresentada há duas 
semanas pela Procuradoria-
-Geral da República (PGR), 
Mansur é acusado de  crime 
tributário.

Apesar de o deputado ter foro 
por prerrogativa de função na 
Suprema Corte, Barroso enten-
deu que há maioria na Corte a 
favor do entendimento de que 
parlamentares respondam no 
Supremo somente por crimes 
que foram cometidos em fun-
ção do mandato. O julgamento 
da questão foi interrompido em 
novembro do ano passado por 
um pedido de vista do ministro 
Dias Toffoli, mas Barroso en-
tendeu que a questão já está 
praticamente resolvida. 

“No caso aqui examinado, 
não se afi gura adequado que 

Diógenes dos Santos
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Deputado Beto Mansur, denunciado pela PGR.
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Adoção do voto distrital 
misto em debate na Câmara

O deputado Betinho Gomes (PSDB-PE) foi designado relator, na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara, do projeto de autoria do senador José Serra que estabelece o voto distrital misto nas eleições 
proporcionais

dos eleitos pelos distritos. Por 
exemplo: no caso de um estado 
com nove cadeiras de deputado 
federal, quatro serão escolhidos 
na modalidade do voto distrital 
e as outras cinco pelo voto 
proporcional no partido. 

Caberá à Justiça Eleitoral 
demarcar os distritos, que 
precisam ser geografi camente 
contíguos. A divisão deve se-
guir como critério o número 
de habitantes. Os distritos 
seriam constituídos apenas em 
municípios com mais de 200 mil 
habitantes. Betinho afi rma que 
essa é uma mudança necessá-
ria e complementar à reforma 
política aprovada em 2017 pelo 
Congresso. Relatada pela depu-
tada Shéridan (RR), a emenda 
constitucional estabeleceu uma 
cláusula de desempenho aos 
partidos e pôs fi m às coligações 
nas eleições proporcionais (ps-
dbnacamara).

e vereadores. Betinho espera 
que a conclusão da tramitação 
ocorra neste ano e que as novas 
regras possam ser aplicadas já 
nas eleições de 2020.

Da forma como está, a pro-
posta prevê que o eleitor es-
colha o candidato que disputa 

a vaga de representante do 
seu distrito e também vote no 
partido de sua preferência, 
em eleição proporcional. As 
cadeiras serão distribuídas em 
partes iguais seguindo esses 
dois critérios, arredondando-se 
para baixo o número de deputa-

Ministro do STF envia à 1ª instância 
denúncia contra Beto Mansur

o tribunal continue a instruir 
ações penais ou a conduzir 
inquéritos para os quais não 
se considere competente, por 
ampla maioria, como no caso 
sob exame”, argumentou o 
ministro. De acordo com a acu-
sação, Mansur omitiu informa-
ções fi scais na sua declaração 
de IR em 2003. Com a base na 
investigação fi scal feita pela 
Receita, a PGR pediu à Barroso, 
relator do caso, a condenação 
de Mansur à reparação de R$ 

796 mil, valor do prejuízo que 
teria sido causado ao Fisco, 
além de perda do mandato 
após a sentença defi nitiva.

Após a denúncia da PGR, em 
nota divulgada por sua asses-
soria, o deputado contestou a 
ação por estar discutindo a va-
lidade da cobrança na Justiça. 
Beto Mansur também afi rmou 
que tem “plena convicção de 
que será vitorioso neste proces-
so porque paga seus impostos 
com correção” (ABr).

Supremo manda PF prender 
deputado condenado em 

segunda instância

Jogadores dos Eagles recusam visita 
à Casa Branca

Long e Blount também foram 
campeões em 2017 do Super 
Bowl com o New England Pa-
triots, e neste ano, novamente, 
vão boicotar o encontro com o 
presidente norte-americano na 
Casa Branca. A cerimônia dos jo-
gadores dos Eagles com Trump 
ainda não tem data marcada 

para ser realizada. A relação de 
Trump com os atletas da NFL é 
bem conturbada. Ao longo da 
temporada, diversos jogadores 
se ajoelharam durante o hino 
nacional para protestar contra 
o racismo e a violência da polícia 
norte-americana, sendo muito 
criticados por Trump (ANSA).

Trump quer criar desfi le militar para 
demonstrar poder

Regras para 
pagamento com 
cheque no comércio

Avançou ontem (7) o projeto 
que estabelece regras para 
pagamentos com cheque no 
comércio. Conforme a propos-
ta, aprovada pela Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Senado, o comerciante que se 
propuser a aceitar cheque como 
forma de pagamento somente 
poderá recusá-lo em duas situa-
ções: se o nome do emitente 
fi gurar em cadastro de serviço 
de proteção ao crédito ou se o 
consumidor não for o próprio 
emitente do cheque e titular da 
conta corrente.

O projeto prevê que o tem-
po de abertura de conta no 
banco não pode ser motivo de 
recusa pelo estabelecimento 
comercial. Apresentado pelo 
deputado Vinícius Carvalho 
(PRB-SP), o projeto diz ainda 
que, o comerciante será obri-
gado a receber cheques se não 
houver no estabelecimento a 
informação clara e ostensiva 
indicando que tal modalidade 
de pagamento não é aceita 
no local. Uma das intenções 
do projeto é impedir que o 
consumidor seja discriminado, 
restringindo a possibilidade de 
recusa ao cliente. 

O relator, senador Eduardo 
Lopes (PRB-RJ), concordou 
com a iniciativa. Segundo ele, 
são normas razoáveis e propor-
cionais. “O projeto adequada-
mente veda a recusa do rece-
bimento de cheque em razão 
do tempo mínimo de abertura 
de conta corrente, tendo em 
conta que essa informação não 
é relevante para fi ns de verifi -
cação da solvência do título”, 
explicou. A proposta ainda vai 
ser analisada pelas comissões de 
Assuntos Econômicos e Defesa 
do Consumidor (AgSenado).



Vem de longe a 

preocupação com a 

educação

O quinto livro da Bíblia, 
Deuteronômio, cuja 
autoria é atribuída a 

Moisés (que viveu por volta 
de 1.250 a.C.), traz, no capí-
tulo 6, versículos 6 e 7, estas 
recomendações: “E estas pa-

lavras, que hoje te ordeno, 

estarão no teu coração. E as 

transmitirás a teus fi lhos, e 

delas falarás assentado em 

tua casa, e andando pelo 

caminho, e deitando-te e 

levantando-te”. O único meio 
educacional de então era o lar, 
a família. E funcionava! Com 
o passar do tempo e as inexo-
ráveis modifi cações impostas 
pela “evolução” da civilização 
humana, esse eixo se desloca 
da família para a “área espe-
cializada”: os educadores, a 
escola. Funciona?

Em muitos países, sim!
De todas as nações atingi-

das pelo fl agelo da Segunda 
Guerra Mundial, nenhuma foi 
mais prejudicada que o Japão. 
Suas perdas se estenderam 
dos danos materiais e fi nan-
ceiros aos humanos, morais e 
psicológicos. Foi o único país 
a sofrer a desgraça de dois 
bombardeios atômicos, de que 
resultou um saldo de mortes 
que oscila entre 140 e 220 
mil pessoas. Isso, em 1.945. 
Apenas seis décadas após, o 
Japão chegou a fi gurar como 
a segunda maior economia 

do mundo! A razão principal 
dessa fantástica mudança? O 
país priorizou a educação!

Em memorável palestra 
em São Paulo, a que tive a 
honra de assistir, Akihiro 
Nakae, Cônsul do Japão no 
Brasil (autor do livro “Vale 
a pena lutar pelo Brasil... na 
visão de um cônsul”) dizia: 
“Em meu país, se estiverem 

reunidos profi ssionais das 

mais diversas áreas, como 

o médico, o engenheiro, o 

diplomata, o advogado e o 

professor, este último será 

reverenciado por todos e 

terá precedência sobre os 

demais. Eles sabem que se 

são o que são, devem-no ao 

Professor, e não se esquecem 

disso”. Na segunda edição 
da obra, em 1992, acham-se 
estabelecidas algumas com-
parações entre os dois países: 
“No Japão, o PNB per capita 

é de US$ 23.296 e no Brasil 

de US$ 2.059. O PNB total do 

Japão é de US$ 3 trilhões, 

enquanto o do Brasil é de 

cerca de US$ 297 bilhões”. 

“No país existe 1,1 milhão 

de professores do primeiro 

grau, mas 6% destes pro-

fessores têm instrução de 

primeiro grau incompleto e 

13% têm primeiro grau com-

pleto. No Nordeste, o índice 

dos professores com até o 

primeiro grau incompleto é 

de 30%. No país, os profes-

sores com primeiro grau 

incompleto totalizam 74 

mil. A instrução média dos 

professores é de 11,4 anos. 

Segundo os dados mencio-

nados, podemos observar 

que o investimento edu-

cacional é muito pouco. 

E isso é um dos maiores 

obstáculos para o desen-

volvimento. Esse problema 

não causa apenas falta de 

volume de conhecimento, 

mas tem grande infl uência 

no pensamento lógico e na 

Filosofi a. No Brasil, nota-

-se uma constante falta 

de verbas destinadas à 

Educação, especialmente 

para o ensino básico.”

No Brasil, portanto, o siste-
ma educacional implantado 
NÃO FUNCIONA!

Apesar de nossa Carta Mag-
na de 1988 – a “Constituição 
Cidadã” – rezar no artigo 205 
da Seção I, do Capítulo III: “A 

educação, direito de todos 

e dever do Estado e da 

família, será promovida 

e incentivada com a co-

laboração da sociedade, 

visando ao pleno desen-

volvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício 

da cidadania e sua quali-

fi cação para o trabalho”, 
não é isso que se verifi ca na 
prática. Caminhando nesse 
mesmo rumo, a Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação (lei 
federal n°. 9394/96) enuncia, 
em seu artigo 2° que “A edu-

cação... tem por fi nalidade 

o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo 

para o exercício da cida-

dania e sua qualifi cação 

para o trabalho”. Meras 
falácias. E os testes compro-
vam essa triste realidade. O 
SAEB – Sistema Nacional de 
Avaliação Básica do Ministé-
rio da Educação, em teste de 
Português e Matemática para 
alunos da 4ª e 8ª séries do 
ensino fundamental e 3ª do en-
sino médio constatou que, em 
Matemática, alunos da 4ª série, 
em uma escala de 0 a 500, ob-
tiveram 182 pontos. Signifi ca 
que além de difi culdade para 
somar, multiplicar, subtrair e 
dividir, eles não sabem sequer 
ver as horas em um relógio 
de ponteiros! Em Português, 
alunos da 8ª série atingiram 
232 pontos, resultado que 
mostra que o aluno médio, aos 
14 anos, tem sérios problemas 
de compreensão de texto!

Isso é a escola convencional 
brasileira. E a família? Bem, 
a família há muito tempo 
delegou a função de “edu-
car” aos meios eletrônicos de 
comunicação: a TV e, agora, 
a Internet! Que – diga-se de 
passagem – se usadas corre-
tamente, seriam excelentes 
fontes de ampliação e univer-
salização do conhecimento. 
Isso porque ambas usam re-
cursos atraentes, dinâmicos, 
lúdicos e até interativos. Mas, 
como as facas, se pegas pelo 
cabo têm um efeito; se pela 
lâmina, outro.

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 
Advogado e Jornalista. É Autor do 

livro “Falar Bem é Bem Fácil”,
e membro da Academia Cristã de 

Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo 
site www.jboliveira.com.br
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PASSAR A DESCONTAR O VALE TRANSPORTE
Empresa que sempre efetuou o pagamento para os funcionários de 
Vale transporte sem desconto, pode passar a fazer o desconto de 
6%, inclusive substituir o auxílio combustível por vale transporte? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIA DE EMPRESA PODE SER REGISTRADA COMO FUNCIONÁRIA 
EM OUTRA EMPRESA?

Não há nada na legislação que impede que uma sócia numa empresa, 
seja empregada em outra empresa. Portanto, é possível essa contra-
tação. Base Legal: art. 2º e art. 3º da CLT.

TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE FIM
Empresa pode contratar outra empresa com a mesma atividade fim? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE
Como funciona o contrato de trabalho intermitente, qual a base de 
salário, segue algum contrato de trabalho especifico? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTAR DAS VERBAS RESCISÓRIAS
Empresa deu o aviso prévio de 30 dias e o funcionário se recusou a 
cumprir o aviso, podemos descontar das verbas rescisórias? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO POR MUTUO ACORDO
Na rescisão por mutuo acordo, na projeção do aviso prévio, deve-se 
contar o aviso por inteiro ou somente a quantidade paga? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS PARA O TRABALHADOR DOMÉSTICO
O artigo da nova legislação trabalhista que veda o início das férias no 
período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado, se aplica ao trabalhador doméstico? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

IGPX BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Torna público que requereu à
SEMA a Licença Prévia e de Instalação Ambiental para fabricação de velas, inclusive
decorativas à Avenida Justino de Maio, 1488, Cidade Industrial Satélite de SP, Guarulhos,
através do processo administrativo nº 8764/2018.

LABEL KROMIA Indústria e Comércio e Manutenção de Máquinas Gráficas Ltda ME -
Torna publico que solicitou junto a Prefeitura de Itaquaquecetuba - Secretaria do Meio
Ambiente a Licença Prévia, Instalação e de Operação, para a atividade de fabricação de
máquinas gráficas, sito Rua da Consolação, 26- Parque Novo Horizonte, Itaquaquecetuba/SP.

Ramá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ n.º 12.954.738/0001-77 - NIRE n.º 35.30041547-7

Ata da AGOE Transformação de Sociedade Anônima em Sociedade Empresária Limitada realizada em 08/12/17
Aos 08/12/17, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; Alexandre Ferreira 
de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações: a) Aprovar, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, 
referente ao período de 01/01/2017 a 31/10/17, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados 
no DOESP (página 08), e no Empresas e Negócios (página 5), ambos em edição de 29/11/17. b) Consignar que, nos 
termos da proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado da Companhia referente ao período encerrado em 31 de 
outubro de 2017, a Companhia apurou prejuízo líquido no período encerrado em 31 de outubro de 2017, de forma que 
as ações de emissão da Companhia não farão jus ao recebimento de quaisquer dividendos ou juros sobre capital próprio. 
c) Aprovaram os acionistas, por unanimidade e sem restrições, transformar a Ramá SPE Empreendimentos Imobiliarios 
S/A., sociedade por ações de capital fechado, com sede em SP/SP, na Rua Hungria, n° 514, 10º andar, Conjunto 102, Sala 
11, Jardim Paulistano, CEP 01455-000, registrada perante a JUCESP NIRE º 35.30041547-7, em sessão realizada em 
27/10/11, CNPJ/MF 12.954.738/0001-77 (“Sociedade”), em sociedade empresária limitada, com continuidade das atividades 
sociais e sem interrupção da existência jurídica da Sociedade, aprovando, ainda, também por unanimidade e sem restrições, 
a minuta de Contrato Social que passará a reger a Sociedade, o qual, lido e rubricado por todos, passa a fazer parte do 
presente instrumento como Anexo I, que desta fica fazendo parte integrante para todos os fins e efeitos de direito. d) A 
Sociedade passará a girar sob a denominação de Ramá Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda. e) As 15.000.000 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, parcialmente integralizadas, atualmente existentes, serão substituídas pela mesma 
quantidade de quotas atribuídas aos quotistas, mantidas a mesma participação no capital social. Essas quotas serão atribuídas 
aos quotistas com estrita observância dos direitos e eventuais gravames anteriormente incidentes sobre as ações por eles 
detidas. A nova redação do capital social já consta da minuta de contrato social acostado à presente como Anexo I. f) Os 
quotistas extinguem o Conselho de Administração, razão pela qual, neste ato os conselheiros renunciam, a saber: Alexandre 
Ferreira de Abreu Pereira, Maria Cristina Pinho de Almeida, Robert John van Dijk e Luiz Renato Paim Fernandes nos 
termos das cartas endereçadas à Companhia, nesta data, e as quais estão arquivadas na sede social para todos os fins legais. 
Os administradores ora renunciantes e a Sociedade outorgam-se reciprocamente a mais plena, geral, irrevogável e irretratável 
quitação pelo recebimento de qualquer importância eventualmente devida, bem como renunciam expressamente ao direito 
de pleitear qualquer tipo de pagamento, indenização ou verba de qualquer natureza, a qualquer tempo e título, em juízo e 
fora dele. g) Os quotistas neste ato elegem os membros da Administração, cujos mandatos valerão por tempo indeterminado. 
Dessa forma, é ratificada a eleição dos seguintes membros da Administração: i) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF n°. 
203.898.928/15; e ii) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF sob o nº 114.774.128-08. iii) Alexandre Ferreira de Abreu 
Pereira, CPF/MF nº 259.912.388-71. Os administradores eleitos declaram que não estão impedidos por lei especial, de 
exercerem administração da sociedade. Neste ato os Administradores assinarão o respectivo contrato social para formalização 
da posse de seus cargos. h) As sócias aprovam, por fim, também por unanimidade, o Contrato Social que regerá a Sociedade, 
o qual, lido e rubricado por todos. Atividades Complementares: Por fim, os administradores da Sociedade ficam incubidos de 
ultimar as formalidades necessárias à implementação de sua transformação, inclusive a atualização dos registros necessários 
perante os órgãos competentes. Nada mais. São Paulo, 08/12/17. Jucesp sob o NIRE 3523088283-7 e registrada sob o nº 
4.833/18-1 em 15/01/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Sociedade Centro Empresarial Tamboré
CNPJ: 57.389.868/0001-42

Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados todos os senhores associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária da SOCET - Sociedade 
Centro Empresarial Tamboré, que será realizada no dia 27 de fevereiro de 2.018, às 16:30 horas, em primeira convocação, com 
a maioria dos votos e/ou às 17:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, em sua Sede Social, sita 
na Av. Ceci, 651, em Tamboré, Barueri – São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório da Diretoria;b) 
Aprovação do Balanço encerrado em 31.12.2017; c) Aprovação da Proposta Orçamentária para 2.018; d) Eleição da Diretoria e 
do Conselho Fiscal para o período de um ano; e) Outros assuntos de interesse Social. Ricardo de Souza Nagib – Presidente.

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER à IRMA SANTOS BRITO (CPF 274.176.768-80 RG 35.107.751) que se 
determinou o bloqueio on-line de contas e ativos financeiros em seu nome, nos autos da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo nº 0013492-92.2010.8.26.0007), em curso 
perante a 4ª Vara Cível do Foro Regional VII Itaquera da Comarca de São Paulo/SP, que em face de si 
move CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE LTDA, 
culminando na restrição parcial de valores, em 28/11/2014 no importe de R$1.892,39 (um mil oitocentos e 
noventa e dois reais e trinta e nove centavos). Estando a Executada em lugar ignorado, foi deferida a 
intimação acerca da penhora através de edital em cumprimento aos artigos 841, §1º e seguintes do 
Código de Processo Civil. Assim, fica intimada a Executada acerca da penhora, bem como para, caso 
queira, apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, embargos quanto a penhora realizada nos termos § 1º 
do artigo 917 do mesmo diploma legal. A ausência de manifestação no prazo mencionado autorizará o 
levantamento do valor penhorado em favor da Exequente como pagamento parcial do crédito exequendo, 
com o seguimento da Execução pelo valor residual. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para 
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2017. 42ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0153201-86.2012. 

8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ODONTO SP 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 08.626.846/0001-43, na pessoa 
de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
Cristofoli Equipamentos de Biossegurança-ltda, alegando em síntese a cobrança de R$ 
263.725,08 (Abril/2012), referente aos cheques nº 850621 e nº 850623 no valor de R$ 22.000,00 cada 
e, nº 850622 e nº 850624 no valor de R$ 22.274,47 cada, devolvidos e não pagos, mais R$ 
175.176,14 das duplicatas inadimplidas até o mês de Maio/2010, oriundos da aquisição de 
suprimentos odontológicos realizados em 2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

O Google lançou um guia, 
dividido em quatro cate-
gorias, com as principais 

instruções para evitar invasões 
de sistemas e a proteção de 
dispositivos.

Entre as mais importantes, 
estão a criação de senhas “efi ca-
zes”, que não usem informações 
óbvias do usuário ou combi-
nações simples, usar senhas 
diferentes para o acessos em 
diversas contas, usar sempre 
que possível a verifi cação de 
segurança em dois níveis, e 
manter sempre os dispositivos 
atualizados. Outra dica é evitar 
instalar aplicativos que possam 
ser danosos aos telefones e 
tablets, bem como manter a 
vigilância alta para não entrar 
em sites falsos ou clicar em links 
de origem duvidosas.

Já a Microsoft divulgou os 
dados de uma pesquisa sobre 
segurança na internet reali-
zada em 23 países e mostrou 
também que os fenômenos 

As gigantes de tecnologia publicaram uma série de dicas.

Internet segura para se 
proteger na web

No Dia da Internet Segura, celebrado ontem (6), as gigantes de tecnologia publicaram uma série de dicas 
para que internautas de todo o mundo se protejam ao navegar pela web

A
N

SA Já no Brasil, os maiores riscos 
apontados pela pesquisa da Mi-
crosoft são, respectivamente, 
por contatos não solicitados, 
solicitações de cunho sexual, 
fraudes e itens falsos. A sul-
-coreana Samsung lançou uma 
campanha de sensibilização 
para o uso correto e seguro da 
internet tanto em computado-
res como em smartphones. As 
dicas também seguem a linha 
do Google, de atualizar siste-
mas e manter antivírus sempre 
em dia, e tenta alertar os mais 
jovens para não compartilhar 
informações íntimas, que pos-
sam ser usadas para chantagens 
emocionais.

Até mesmo o papa Francis-
co entrou na campanha pelo 
dia, pedindo a proteção dos 
menores de idades nas redes. 
“Somos todos chamados a nos 
comprometer para proteger 
os menores no mundo digital”, 
escreveu o Pontífi ce em sua 
conta no Twitter (ANSA).

considerados recentes, como 
o cyberbullying e os discursos 
de ódio se proliferaram pelo 
mundo. O destaca também 
vai para o risco de fraudes 

online e os chamados “com-
portamentos invasivos”, como 
os ataques à dignidade das 
pessoas ou crimes de ódio e 
sexuais.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 
20 milhões de pessoas sofrem com problemas ligados à má digestão, 
como azia e queimação. Também conhecida como indigestão ou 
dispepsia, muitas vezes é causada pela alimentação inadequada e 
pelo consumo elevado de gorduras, álcool ou medicamentos – em 
alguns casos,  são desencadeadas por estresse. Gases, eructações 
(arrotos) frequentes, náuseas, vômitos, e menos comumente, diarreia 
ou prisão de ventre, podem ser sinais de indigestão.

Em datas comemorativas como o carnaval, a ingestão em exces-
so de alguns alimentos e bebidas agride a mucosa do estômago e 
predispõem à azia. Entre os velhos conhecidos dos foliões estão 
pastéis, espetinhos, porções fritas e salgadinhos, bebidas gaseifi ca-
das e alcoólicas, todos frequentemente vendidos nos bloquinhos e 
nas praias. Beber muito líquido durante as refeições faz com que 
o estômago inche, tornando o tempo de digestão maior do que o 
necessário e causando mal estar. 

Já o consumo de bebidas gaseifi cadas, como refrigerantes, pro-
vocam a dilatação do estômago e prejudicam o processo digestivo. 
Bebidas alcoólicas afetam diretamente as mucosas do esôfago e do 
estômago, prejudicando a absorção de nutrientes. O Dr. Tomazo 
Franzini, diretor da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva 
(SOBED), explica o quão prejudicial é o consumo de bebidas alcóo-
licas para o sistema digestivo. “Elas são responsáveis por aumentar 
a acidez do suco gástrico, causando a má digestão, podendo evoluir 

Veja como evitar a má digestão no carnaval

para gastrites agudas e até quadros mais graves como a infl amação 
aguda do pâncreas, a pancreatite”, alerta o especialista.

Até mesmo fumar pode provocar a dispepsia. A nicotina, ao entrar 
em contato com a corrente sanguínea, passa também pelo sistema 
digestivo, provocando menor número de contrações no estômago, 
difi cultando a digestão. Durante o carnaval, estamos em pleno verão, 
com temperaturas muito elevadas, o que propicia uma maior desidra-
tação do nosso corpo, por isso o especialista lista algumas  dicas para 
aproveitar a folia sem deixar de cuidar da saúde digestiva. Confi ra:
 1) Fuja de refeições fritas e gordurosas! Na hora de escolher, 

prefi ra lanches frescos, naturais e saudáveis, sempre prestando 
atenção no armazenamento deste alimento e preferencialmente 
sem molhos ou maionese!

 2) Coma sem pressa, mastigando bem os alimentos;
 3) Tome bastante líquido fora das refeições, a indicação é de pelo 

menos dois litros de água por dia. Caso esteja de “ressaca”, 
pode tomar ainda mais água e isotônicos;

 4) Fracione sua alimentação durante o dia e dê prioridade para 
as frutas, sucos e petiscos saudáveis. Mas também não vá para 
a folia de barriga vazia;

 5) A máxima também vale para o carnaval: beba com moderação! 
Já falamos como o álcool pode prejudicar a saúde gastrointes-
tinal, portanto evite os excessos e intercale com água mineral 
ou de coco.

Fonte e mais informações: (www.sobed.org.br).
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Especial
Fotps: João Carlos Martins.

Cristina Índio do Brasil/Agência Brasil

O enredo tem um título comprido: 'Mons-
tro é aquele que não sabe amar. Os filhos 
abandonados da pátria que os pariu'. 

Dentro dele, a escola tem muito a contar para 
revelar quem é o verdadeiro monstro nessa 
estória. A sinopse da comissão de carnaval 
que explica o enredo dá uma dica: “o monstro 
é a criatura de aparência repugnante? Ou é o 
criador, com o seu egoísmo, seu orgulho, sua 
arrogância e seu coração corrompido?”.

A ideia do enredo é do coreógrafo da comissão 
de frente da escola, Marcelo Misailidis, a partir 
do romance de ficção e terror Frankenstein, 
de autoria de Mary Shelley. Na obra, que ago-
ra completa 200 anos, um cientista dá vida a 
uma criatura construída com partes de pessoas 
mortas, tornando-se uma figura feia. Depois 
de rejeitada pelo criador, ela vaga em busca 
de companhia.

“Daí, para fazer um espelhamento para a nos-
sa realidade foi um pulo. Quem são os nossos 
doutores Frankenstein? Quem são as nossas 
criaturas abandonadas? São abandonadas por 
quê? Por preconceito, por ganância, por cor-
rupção? Onde estão nossos laboratórios de 
filhos abandonados? Onde estão nossos filhos 
abandonados? Estão nos sinais de trânsito 
vendendo doces e balas em vez de estarem nas 
escolas? Estariam nas filas dos hospitais sem 
atendimento e morrendo?”, indagou Cid Carva-
lho, que é um dos carnavalescos que integram 
a comissão de carnaval 
da escola.

A escolha de temas 
críticos pela Beija-Flor 
não é inédita. Ainda 
está na lembrança de 
muita gente o desfile 
de 1989, com 'Ratos 
e urubus...Larguem 
a minha fantasia', do 
carnavalesco Joãosi-
nho Trinta. A alegoria 
com figurantes vesti-
dos de mendigos que 
trazia um Cristo Re-
dentor precisou passar coberta por um plástico 
preto por causa de uma liminar do juiz Carlos 
Davidson de Meneses Ferrari, da 15ª Vara Cí-
vel do Rio, que proibiu a exibição da imagem. 
Por cima do plástico preto, Joãosinho botou 
uma faixa: "Mesmo proibido olhai por nós!". O 
resultado foi a aclamação do público.

A redenção do monstro
Cid Carvalho, que depois de 11 anos voltou 

para a escola, revelou que a crítica estará pre-

Detalhe de uma alegoria que a Beija-Flor levará este ano para a avenida.

Carnavalesco Cid Carvalho diz que a Beija-Flor vai 
mostrar que o enredo tem relação

com a realidade brasileira.

O otimismo de Neguinho da Beija-Flor, que desfi la com 
a escola há 42 anos, é considerado um bom presságio.

Cristina Índio do Brasil/ABr

A renovação vem da oportunidade de fazer mais uma criação para interpretar o samba-enredo que será cantado 
pelos componentes durante o desfi le.
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Beija-Flor fecha grupo especial com 
desfi le sobre monstros e seus criadores
Última a desfi lar pelo grupo especial do carnaval do Rio, a Beija-Flor de Nilópolis pretende fechar com chave de ouro

sente, mas a escola mostrará uma redenção no 
fim do desfile, que virá com a representação do 
sambista. Para ele, assim como Frankenstein, 
o sambista “era fora dos padrões do início do 
nosso enredo, historicamente é marginalizado, 
perseguido, excluído por conta de uma socie-
dade que o acha fora do padrão, porque é feio 
o batuque”.

No entanto, o sambis-
ta dá a volta por cima. 
“Mesmo perseguido, 
mesmo excluído, fez 
dos seus espaços os 
mais  democrát icos 
dentro do país. Em 
uma escola de samba, 
o feio é bem-vindo. 
O preto, o branco, o 
velho, o novo, o ca-
tólico, o protestante, 
o macumbeiro, o gay, 
o hétero. Não há dis-
criminação perante o 

sambista, que no final vai pedir: respeite o que 
lhe parece feio, ame o que lhe parece estranho, 
porque se o amor vencer as diferenças, vivere-
mos em um mundo de paz”, contou Carvalho.

Otimismo
Além de encerrar os desfiles no Sambódromo, 

a Azul e Branco da Baixada Fluminense tem 
um outro motivo para acreditar em uma boa 
apresentação: o cantor e compositor Neguinho 
da Beija-Flor, considerado a voz da escola, 

completa 42 anos de desfiles e está confiante 
em uma vitória.

A renovação a cada ano, depois de tanto tempo 
de avenida, vem da oportunidade de fazer mais 
uma criação para interpretar o samba-enredo 
que será cantado pelos componentes durante 
o desfile. “Pode ser um bom parto, como um 
parto malsucedido, mas graças a Deus, nesses 
anos todos, Deus tem me ajudado e tenho sido 
feliz naquilo que a gente gosta de fazer, que é 
dar vida a uma obra inédita”, revelou Neguinho.

Para o intérprete, o melhor samba a ser apre-
sentado no desfile é aquele conta bem o enredo 
com uma melodia de fácil assimilação – é o 
caso da Beija-Flor este ano, em sua opinião, 
“sem querer puxar a brasa” para a sardinha da 
escola. “Os compositores foram muito felizes 
em contar tudo o que os carnavalescos pedi-
ram e ter um refrão esplendoroso que chama 
o público”, contou, confiante.

Apesar de preferir temas afro ou que falam da 
região Norte do Brasil, Neguinho recebeu bem 
o tema deste ano e a crítica que ele propõe. 
“Havia esta necessidade de alguém fazer esta 
crítica. A Beija-Flor fez muito bem e o povo 
está maravilhado”, pontuou, fazendo questão de 
lembrar que a escola já se deu bem em outros 
enredos considerados sociais.

“O entusiasmo dos nossos componentes nos 
ensaios mostra a força de um bom samba. O 
que a gente presencia na comunidade é que 
eles estão na expectativa de que chegue logo 
o carnaval para eles botarem para fora tudo o 
que têm de falar, tudo o que têm de sambar. 
Estou vendo a Beija-Flor com cara de campeã 
– e olha que já estou lá há 42 anos e conheço 
o meu povo”, apontou.
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Estamos em um 

momento em que 

tudo gira em torno da 

transformação digital, 

com as empresas tendo 

que sair defi nitivamente 

do modelo mecânico e 

manual de gestão

Por esse motivo, a Au-
tomação Robótica de 
Processos (ou RPA - Ro-

botic Process Automation) é a 
tecnologia que está em maior 
evidência dentro desse con-
ceito e, consequentemente, 
com tendência de crescimento 
signifi cativo no mundo todo, 
segundo pesquisa global da 
Deloitte. Divulgada em março 
de 2017, a pesquisa teve 63% 
dos entrevistados confi rmando 
a intenção de utilizar RPA até 
2022 e 45% deles afi rmando 
que a RPA proporciona até 
20% de redução de custos 
processuais para as empresas 
usuárias, principalmente pela 
capacidade de executar tarefas 
com alto volume de dados. 

Por atuar em conjunto com 
o conceito de Inteligência 
Artifi cial, tornando-se comple-
mentar a ela, a RPA, também 
chamada de robotização, é 
sinônimo de aumento de agi-
lidade em diversas atividades 
corporativas, sendo que uma 
merece atenção especial: a 
operação comercial. Essa apli-
cação comercial se justifi ca por 
dois fatores que a robotização 
atende com efi cácia incom-
parável: a demanda por fazer 
análise e cálculos e a demanda 
pelo cumprimento de regras de 
negócios bastante peculiares 
para cada tipo de empresa 
(tais como autenticação de 
assinatura, autenticação de 
número de documento e va-
lidação de itens de contratos, 
entre outros). 

Ao serem feitas de forma ma-
nual, os processos comerciais 
são demorados, já que um ser 
humano precisa desprender 
esforço físico e mental para 
atender as demandas mencio-
nadas anteriormente. A partir 
da robotização, as empresas 
obtém ganho de velocidade 
operacional, principalmente 
em situações de interpretação 
ou simulação dos movimen-
tos da área comercial para 
obter rapidamente uma lista 
de quais ações devem ser 
executadas ou, até mesmo, 
para a execução das mesmas. 
Neste caso, algo que seria feito 
manualmente em dias, com o 
robô pode ser feito em minutos 
ou horas.

Soma-se a isso o fato de não 

haver lei que regulamente ou 
restrinja o período trabalhado 
diariamente pelo robô, o que 
lhe permite permanecer ativo 
por 24h. Ou seja, também não 
existe a interrupção do tra-
balho que existe no trabalho 
humano (para alimentação e 
descanso), dando à robotiza-
ção o diferencial de permitir 
que ações sejam realizadas de 
forma eletrônica (sem necessi-
dade de digitação dos dados) 
e, em alguns casos, imediata, 
com a garantia de “erro zero” 
em termos operacionais e sem 
qualquer tipo de repetição de 
trabalho. Tudo isso graças à 
“inteligência embarcada” pre-
sente no robô, a qual permite 
interpretações mais rápidas do 
que em um cérebro humano.

Como exemplo prático do 
benefício da robotização, 
podemos citar o processo de 
pagamento do IPVA em uma 
locadora que possui 10 mil 
veículos em sua frota. Ao invés 
de um profi ssional da locadora 
acessar 10 mil vezes no site da 
Secretaria da Fazenda para 
digitar o número da placa do 
veículo e gerar o boleto de 
pagamento, o robô faz isso so-
zinho. Manualmente seria algo 
certamente muito demorado.

Além disso, a robotização 
destaca-se por permitir inte-
gração total entre os sistemas 
comerciais da empresa usuária 
no momento de sua implanta-
ção, sem a demora habitual 
quando há confi guração prévia 
da equipe de TI para adequa-
ção à nova tecnologia a ser 
utilizada. Inclusive, cabe escla-
recer que é a área de negócios 
que adquire a robotização para 
processos comerciais, uma vez 
que ela será a usuária da tec-
nologia e, claro, a benefi ciária 
da mesma. A área de TI vai 
atuar apenas na identifi cação 
de “como e onde” será inserida 
a robotização, de acordo com o 
perfi l operacional da empresa.

Porém, como em tudo que 
envolve tecnologia, a robo-
tização também gera uma 
discussão: ela ainda divide 
opiniões por exigir alto va-
lor de investimento inicial. 
Neste caso, deve-se levar em 
consideração que o ROI pode 
ser obtido rapidamente que a 
robotização agrega alto valor 
de conhecimento, habilidade 
e gestão de negócios por meio 
das mais avançadas técnicas de 
análise preditiva.

Por fi m, não há dúvida que 
a robotização é um “caminho 
sem volta” para as relações 
comerciais se tornarem cada 
vez mais práticas, objetivas e 
assertivas. 

(*) É gerente de TI da Access.

Adotar a robotização 
signifi ca a garantia
de maior agilidade
para os processos

comerciais da empresa
André Iwase (*)

News@TI
Motorola Solutions adquire Avigilon

@A Motorola Solutions (NYSE: MSI) anunciou a realização de um 
acordo defi nitivo para adquirir a Avigilon (TSX: AVO), em uma 

operação comercial all-cash que ampliará o portfólio da Motorola 
Solutions para tecnologias de comunicações de missão crítica. Nos 
termos do acordo, a Motorola Solutions adquirirá todas as ações em 
circulação da Avigilon por CAD 27,00 (dólares canadenses) por ação. 
O valor da transação da empresa é de aproximadamente US$ 1 bilhão, 
incluindo a dívida líquida da Avigilon (www.motorolasolutions.com).

Melhor performance de vendas em SAP 
Business One 

@Modelo de negócio diferenciado. É com esta premissa de buscar 
constantemente uma posição de destaque que a Ramo Siste-

mas, empresa 100% nacional e parceira da SAP na venda do ERP 
SAP Business One, soluções para pequenos e médios negócios, é 
reconhecida pela SAP, por cinco anos consecutivos, como melhor 
performance de vendas.

Symantec anuncia novo portal de 
comunicação com parceiros

@A Symantec, empresa líder no mercado de segurança da infor-
mação anuncia, PartnerNet, o novo portal para parceiros. Com 

novo design e melhor navegabilidade, o portal oferece um espaço 
moderno e intuitivo que agrega programas, treinamentos e ferramentas 
concentrando informações que auxiliarão os parceiros a gerenciar 
e desenvolver novos negócios com a Symantec. A nova versão traz 
funcionalidades que ajudarão a impulsionar o programa de canais da 
empresa, lançado em outubro de 2017. Os novos conteúdos e fun-
cionalidades, além do Português, Inglês e Espanhol, também estão 
disponíveis nos seguintes idiomas - Francês, Italiano, Alemão, Chinês 
(simplifi cado), Chinês (tradicional), Coreano e Japonês, garantindo 
uma experiência simples e unifi cada (www.symantec.com.br).

Fernando Dantas Jr (*)
 

A Era Digital tem mostrado que o investimento para propor-
cionar a melhor experiência possível para o cliente deixou 
de ser um diferencial e passou a ser uma obrigação para 

empresas que desejam se manter competitivas. Esse movimento 
marca a chamada "Era do cliente", em que este assume posição 
central nas organizações que devem cada vez mais alinhar seus 
funcionários, parceiros, processos, políticas e tecnologias em 
volta do cliente.

Atualmente, o consumidor busca não apenas satisfazer suas 
necessidades, mas também satisfazê-las com o maior grau de 
facilidade possível, o que é observado no estudo "Customer Ex-
perience Pyramid" de Elizabeth B. N. Sanders, da Universidade 
Carnegie Mellon. Além de ter suas demandas satisfeitas com 
facilidade, o consumidor deseja também ser surpreendido pela 
marca com quem mantém algum tipo de relacionamento. Aten-
der os anseios desse usuário multiconectado não é uma tarefa 
simples para as companhias. Trata-se de um importante desafi o 
para a criação e desenvolvimento de estratégias e tecnologias 
inovadoras para melhorar a experiência do cliente.

Um caminho crítico para aprimorar a jornada do cliente é o 
investimento em soluções baseadas em Computação em Nuvem e 
hospedadas em Data Centers confi áveis. Essas tecnologias, além 
de garantirem a disponibilidade da operação independente da 
plataforma, permitem que as empresas conheçam mais e melhor 
o perfi l dos seus clientes. 

Munidos dos inseparáveis smartphones, os consumidores 
acessam, compram e geram toneladas de dados. Neste cenário, 
é imprescindível a criação de aplicações móveis com base em 
Cloud para atender aos seus anseios. Essas mesmas aplicações 
podem, inclusive, serem usadas para estreitar relações e criar 
um canal de comunicação direto entre empresa e cliente, o que 
também se traduz em melhor experiência do cliente. Aplicativos e 
ferramentas de marketing digital tentam conhecer os hábitos dos 
consumidores e oferecer serviços personalizados, como ofertas, 
promoções e descontos. 

Além da mobilidade, outra aplicação em Nuvem que pode au-
xiliar no aprimoramento da experiência do cliente é o Big Data. 
A navegação pela Internet gera uma quantidade imensurável de 
dados. Em meio a essa infi nidade de informações, há uma parte 

A Nuvem na estratégia de melhoria 
da experiência do cliente

Cada vez mais – e por mais tempo – conectado, o consumidor encontrou na Internet um importante 
canal para interagir com as empresas e exigir mais das marcas que se interessa

valiosa que serve como conhecimento para entender o comporta-
mento dos usuários em plataformas digitais. Esses dados, aliados 
a ferramentas de análise hospedadas em Cloud, possibilitam 
extrair informações importantes que irão compor as estratégias 
de aprimoramento da experiência do consumidor, contribuindo 
para haver mais assertividade na criação de produtos e serviços.

Ainda em relação às soluções de Big Data e Analytics, é 
importante acompanhar as redes sociais. Esses populares ca-
nais se tornaram uma plataforma livre de opiniões, críticas e 
reclamações, contribuindo diretamente para entender a voz do 
cliente. Consumidores conectados criaram o hábito de consultar 
avaliações de produtos adquiridos por outros clientes antes de 
tomar a decisão de compra. O apoio de ferramentas de análise 
hospedadas em bons Data Centers, onde a empresa consegue 
monitorar, interagir e automatizar o uso, é fundamental e uma 
excelente ferramenta de negócios.

O uso de Internet das Coisas também tem o poder de melhorar 
a experiência do cliente, uma questão que tem sido amadurecida 
a cada ano. Por exemplo, na indústria automobilística, há a oferta 
de serviços como alertas sobre manutenção de peças, indicação 
de serviços, mecânicos e postos de gasolina nas imediações. 

São muitas as opções de tecnologias baseadas em Nuvem 
que poderão auxiliar nessa jornada rumo ao aprimoramento da 
experiência dos seus clientes. Essa caminhada pode ter outros 
dois fortalecedores: o primeiro é contar com o apoio de empresas 
renomadas do mercado que garantem a migração dos serviços, 
bem como a sustentação e gerenciamento. A segunda é que os 
executivos precisam se colocar no lugar de seus consumidores 
e questionar: como eu agiria durante os processos para adquirir 
os meus próprios produtos e serviços? 

O cliente é chave do sucesso do seu negócio. É imprescindível 
proporcionar a melhor experiência antes, durante e depois da 
venda. Essa questão deve estar na lista de prioridades se o intuito 
é o bom desenvolvimento da empresa.

(*) É Superintendente de Gestão de Serviços da Sonda Ativas

O futuro do mercado de 
trabalho estará novamente 
no centro das atenções do 
Fórum Econômico Mundial 
(FEM), que acontece ao longo 
da semana em Davos. Segun-
do a instituição, o mundo 
perderá milhões de empre-
gos nos próximos três anos, 
principalmente aqueles que 
estão relacionados a funções 
administrativas e industriais. 
Só no Brasil, 15,7 milhões de 
trabalhadores serão afetados 
pela automação até 2030, 
segunda estimativa da consul-
toria McKinsey. Independente 
das projeções, o que se constata é que o mercado passa por uma 
grande mudança, semelhante à revolu&cced il;ão industrial, 
porém de uma forma muito mais rápida e dinâmica.

De acordo com artigo do fundador do FEM, Klaus Schwab, 
publicado recentemente na “Foreign Affairs”, a 1ª revolução 
industrial utilizou água e vapor; a 2ª eletricidade e a 3ª usou 
os eletrônicos e a tecnologia da informação para automatizar a 
produção na segunda metade do século XX. O que chamamos 
agora de 4ª revolução industrial se caracteriza por um mix de 
tecnologias que elimina as barreiras entre o físico e o digital. 

Numa sociedade cada vez mais conectada, a Inteligência 
Artifi cial, o aprendizado de máquina (Machine Learning), a 
Internet das Coisas (IoT) e os sensores nos meios de produção 
(Indústria 4.0) garantem mais agilidade e efi ciência. Segundo 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o número de 
robôs industriais cresce uma média de 9% ao ano, desde 2010. 
No Brasil, a Federação Internacional de Robótica prevê que 12 
mil robôs industriais serão comercializados até 2020. 

É natural que todas essas transformações tecnológicas causem 
um desconforto inicial, como também aconteceu nas revoluções 
anteriores. Muitos profi ssionais veem na automação um risco 
iminente para a empregabilidade. Com certeza, haverá mudanças 
signifi cativas, que sinalizam para o fi m de atividades repetitivas, 
que serão cada vez mais incorporadas pelas máquinas.

Por outro lado, as pessoas 
também terão a oportuni-
dade de investir em outras 
profi ssões que envolvem uma 
capacidade analítica maior. O 
estudo “Futuro do Trabalho, 
publicado no ano passado pelo 
Fórum Econômico Mundial, 
diz que quase dois terços das 
crianças que ingressam no 
ensino primário irão trabalhar 
em funções que ainda não 
existem. A tendência é surjam 
novas vagas na área de inter-
net móvel, IoT, robótica, ma-
temática e análise de dados. 

No Brasil, ainda temos um longo caminho a percorrer, embora 
a transformação digital seja uma necessidade crescente entre 
empresas que buscam se reinventar. Na era do crescimento 
exponencial, precisamos mostrar como a tecnologia de ponta 
pode ser um fator decisivo para se manter na liderança ou 
simplesmente desaparecer. Em dez anos, a estimativa é de 
que 40% das corporações atualmente relacionadas no índice 
Fortune 500 tenham deixado de existir. 

E como o Brasil pode se preparar para este novo cenário? 
Não existe apenas um caminho a trilhar, mas certamente um 
deles passa pela educação e qualifi cação profi ssional. Como 
iniciativa privada, nosso dever é contribuir para a formação de 
pessoas que poderão utilizar a inovação como um diferencial 
competitivo a curto e médio prazo. 

Com as novas exigências do mercado, a sobrevivência de 
uma empresa depende da sua capacidade de inovar e abraçar 
novas mudanças. Já a geração de empregos no futuro estará 
diretamente relacionada à criatividade, qualifi cação, resiliência e 
capacidade de trabalhar em equipe. O novo mundo do trabalho 
é mais colaborativo e fl exível. 

(Fonte: Marco Stefanini é fundador e CEO global da Stefanini, multinacional 
brasileira considerada a quinta mais internacionalizada segundo Ranking da 

Fundação Dom Cabral (FDC).

O novo mercado de trabalho na
4ª Revolução Industrial
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Esta quinta é o vigésimo segundo dia da lunação. Desde cedo a Lua forma um aspecto negativo com Vênus que pode provocar 

difi culdades nas relações pessoais e nos assuntos domésticos. A Lua vai fi car fora de curso às 05h17 até ingressar em Sagitário às 

11h55 da manhã. A primeira parte do dia pode se arrastar um pouco mais, mas a tarde deve ser mais acelerada e dinâmica. A 

noite promete ser mais leve e descontraída. Só não tente se impor nem interferir muito na vida um do outro. Usar de autoridade 

não dará certo. Aproveite esta Lua para ser espontâneo na relação afetiva. Use e abuse de franqueza.
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A Lua forma um aspecto negativo 
com Vênus que pode provocar 
difi culdades nas relações pessoais 
e nos assuntos domésticos. Deve 
manter um contato maior consigo 
mesmo e idealizar planos para serem 
colocados em ação após o aniversário. 
99/399 – Cinza. 

Atitudes fi rmes deverão diminuir 
os problemas que vinham sendo 
enfrentados. As mudanças começam a 
acontecer, mesmo que estejam ainda 
ocultas virão breve. A noite é bom 
aproveitar para soltar a imaginação 
e para ser espontâneo na relação 
afetiva. Use e abuse de franqueza. 
27/727 – Azul.

A Lua vai fi car fora de curso às 
05h17 até ingressar em seu signo 
oposto Sagitário às 11h55 da manhã. 
Os passos devem ser antes bem 
detalhados para não errar nunca. 
A época é boa para começar novos 
empreendimentos, mas para também 
para levar adiante os iniciados. 
03/203 – Amarelo.

Não fuja de situações que terá que 
enfrentar, mas deixe para o fi nal do dia 
para começar a arrumar. Mantenha 
a serenidade diante de difi culdades. 
A velocidade dos acontecimentos 
não será a esperada, mas boas 
chances surgem para o futuro. Haja 
com cautela e prudência no amor. 
44/144 – Verde.

Procure manter-se calmo diante 
da agitação emocional que pode 
atrapalhar o seu plano de felicidade. 
Mude o modo de dizer o que 
sente a quem está perto de você. 
Reconsidere seu ponto de vista use 
sua sensibilidade. As dimensões 
altas da alma humana são facilmente 
alcançadas. 35/435 – Vermelho.   

A primeira parte do dia pode se 
arrastar um pouco mais, mas a 
tarde deve ser mais acelerada e 
dinâmica. A noite promete ser mais 
leve e descontraída. Com a Lua indo 
para Sagitário é tempo de atitudes 
mais impulsivas que podem gerar 
hostilidade. 62/362 – azul.

Evite sobrecarrega-se com os 
problemas dos outros, cuide de 
você, valorizando seu erotismo e 
sexualidade. É preciso cuidar de 
quem ama sem querer controlar 
tudo. Fique atenta a mudança, haja 
sem precipitação ou terá perdas. 
38/238 – Lilás.

Deve manter a calma e a harmonia 
nas relações. Pode descobrir o que 
impede sua felicidade dedicando-se 
um pouco mais ao ambiente familiar. 
Mas, não tente impor sua vontade e 
nem interferir muito na vida do outro. 
Usar de autoridade não dará certo. 
77/677 – Cinza.

Serão bastante profundas as 
mudanças que ocorrem em sua vida 
social e profi ssional. Um novo amor 
ou até mesmo paixões rápidas ativam 
as relações. Contenha o ciúme e abra 
caminho para a renovação de um 
relacionamento que irá melhorar 
sua vida pessoal e sexual. 66/766 – 
Amarelo.

O trabalho fi ca em destaque nas 
próximas horas, assim como 
os assuntos do cotidiano já em 
andamento. Os negócios materiais 
estão favorecidos e trarão retorno 
rápido. Procure manter a paz e a 
tranquilidade. Preserve aquilo que 
já possui e procure conquistar mais. 
17/117 – Branco.

A noite promete ser mais leve e 
descontraída. Só não tente se impor 
nem interferir muito na vida um do 
outro. Logo surgirão oportunidades, 
aumentando a motivação para 
progredir. Aproveite esta Lua para 
ser espontâneo na relação afetiva. 
Use e abuse de franqueza. 87/387 
– Verde.

Certa bagunça na sua vida prejudica o 
desenvolvimento de projetos pessoais, 
sociais e amorosos. Compartilhe com 
otimismo as relações, tanto com a 
pessoa amada como junto dos amigos. 
Use a poderosa imaginação para 
momentos inesquecíveis, mas evite 
as cenas de ciúme. 56/556 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 08 de Fevereiro de 2018. Dia de São Jerônimo Emiliano, São 
Ciríaco, São Juvêncio, e Dia do Anjo Lehahiah, cuja virtude é a harmonia. 
Hoje aniversaria o ator Jonas Bloch que faz 79 anos, o ator Nick Nolte que 
nasceu em 1941, a atriz Jussara Freire que completa 67 anos, o humorista 
Beto Silva faz 57 anos e o ator Rodolfo Freitas que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é charmoso e confi ante, é 
também generoso e direto, tem capacidade para perceber rapidamente 
as oportunidades que a vida lhe apresenta. Sente um prazer especial 
na resolução de problemas mais difíceis, que considera estimulante 
e desafi ador. Rende mais em cargos de comando ou coordenação e 
normalmente assume atitudes fi rmes, embora muito emocionais. Possui 
um psiquismo afi ado e quase sempre precisa ter as coisas em ordem, para 
que possa agir com efi cácia. É ambicioso, mas deve evitar ser arrogante.

Dicionário dos sonhos
CONSTRUÇÃO – Em andamento: você está 
próximo (a) de grande vitória. Abandonada ou 
parada: cuidado com adversidade. Demolir para 
construir é sinal de que gostaria de recomeçar 
algo. Números de sorte:  03, 13, 22, 36, 41 e 50.

Simpatias que funcionam
Simpatia da Maçã para ter a pessoa que quer: 
Pegue um pequeno pedaço de papel e escreva nele 
o nome da pessoa que quer. Agora pegue uma maçã 
e faça um furo na fruta. Coloque o papel ali dentro 
e feche o furo da maçã com uma mistura de açúcar 
e mel. Pegue a maçã e leve até a um jardim. Lá você 
deve virar de costas e jogar a maçã no jardim, jogar 
por cima de sua cabeça, siga em frente e não olhe 
pra trás (pra ver aonde a maçã caiu), não olhe. Dica: 
Escolha um local onde você não precise passar sempre 
pois você deverá não passar neste jardim durante 7 
dias seguidos.
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Região
brasileira
do vento
minuano 

(?) Rosa,
o Poeta
da Vila
(MPB)

A (?): inde-
pendente-
mente da 
experiência

“Queridos
(?)”,

antiga
minissérie

A rival da
esposa
legítima

Marcos (?),
apresen-
tador de
televisão

“(?) sei
que nada
sei”, frase
socrática 

Operação
que com-
pleta uma
costura

Analgésico
contra-

indicado
na dengue

Agência
espacial
dos EUA

(?) LDL: é 
prejudi-
cial ao

coração

A origem
da

palavra
“arara”

Peça móvel do sino
Inumerá-
vel; in-

calculável
Aluguel,

em inglês (?) buraco: remediar
uma situação (pop.)

Saudação
esotérica

Acessório de segurança para
transportar crianças em carros

Cobertura
de choças

Carne, 
em inglês

Pequena 
carruagem
O popular
“cangote”

Comissão 
Especial de
Inquérito
(sigla)

Patrão;
senhor
Parte

mais alta

Pôr-se em
harmonia

com

Ferramenta
do coveiro
Amerício
(símbolo)

Divindade
mitológica
dos rios

Condecora-
ção dada
às pes-
soas de

destaque

Cardápio
Determina-
do em seu
propósito

Penteado
típico da
cultura

jamaicana

Teoria da
formação

do
Universo

A mais
lacônica 

das
respostas

Cedo, em
francês

Pátria de A-
braão (Bíb.)

Elogio;
apologia

(fig.)

Órgão da
vaca

compri-
mido na
ordenha

Belo (?), hi-
drelétrica
paraense

Tecido para forração
de móveis
Cantora

que
gravou o
álbum

“Coração
a Batucar”

3/tôt. 4/avir — beef — mion — rent. 6/priori. 7/tílburi. 9/rastafári. 10/cosmogenia.

Musical 
O espetáculo “Renato Russo, O Musi-

cal” cumpre temporada até 4 de março. 
Em cena, belíssimas canções e histórias 
curiosas sobre a vida e a obra de um 
dos grandes poetas do rock nacional, 
Renato Russo (1960-1996). O espetáculo 
reúne canções que marcaram toda uma 
geração. No papel principal está o ator 

Bruce Gomlevsky. Em cena, a banda toca 
ao vivo Para deixar o espetáculo ainda 
com mais cara de show. A Arte Profana 
é formada por teclado, guitarra, baixo, 
bateria e ilustra a peça com 22 canções. 
O texto conta a história de Renato Rus-
so desde a juventude punk em Brasília, 
quando fundou a banda Aborto Elétrico 
e fi cou por dois anos, em uma cadeira de 
rodas, até o sucesso da Legião Urbana. 

O quebra-quebra num show em Brasília 
e os problemas com drogas estão na 
encenação. Depoimentos, reportagens, 
entrevistas, livros e imagens de shows 
serviram de base para a concepção da 
obra biográfi ca, que há 11 anos estreou 
no centro do Rio.

 
Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), 

R. Olimpíadas, 360. Sextas e sábados às 21h e aos domingos 
às 17h30. Ingressos: R$ 100 e R$ 50 (meia). Até 04/03.

ágina 8

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Cassio Scapin

Para comemorar seus 36 anos de carreira, Cassio traz de 
volta aos palcos uma de suas mais importantes criações, 
depois de 20 anos sem interpretá-lo na peça Admirável 
Nino Novo. O mais conhecido e querido personagem, do 
já legendário Castelo Rá Tim Bum, está de volta numa 
sensacional aventura inédita. Numa arrojada iniciativa e 
acompanhado apenas do invisível Espírito da Aventura (na 
voz de Ney Matogrosso), o aprendiz de feiticeiro deixa o 
Castelo para cair na estrada e assim descobrir o sentido 
e a sensação do que é uma verdadeira aventura. Como 
escolher para onde ir? Como se guiar? Que roupas levar? 
Com que meio de transporte? São tantas as perguntas 
para responder. E as possibilidades também. Sendo então 
nosso protagonista um jovem mágico, estas possibilidades 
se multiplicam em inúmeras outras.

Serviço: Teatro das Artes (Shopping Eldorado), Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, 
tel. 3034-0075. Sábados e domingos às 16h. Ingresso: R$ 60. Até 25/03.

Texto aborda os problemas enfrentados 

em toda relação afetiva, mostrando o 

dia a dia de um casal interpretado pelos 

atores Sharon Barros e Thíago Uriart.

Dirigida por Cris Nicollotti, 
a peça “DR – Discutindo a 
relação” estreia em curta 
temporada no dia 16 de 
fevereiro. Com texto de 
Thíago Uriart, dramaturgia 
nasceu de situações vividas 
e presenciadas pelo autor 
que também atua ao lado 
da atriz Sharon Barros. A 
trama se desenvolve levan-
do para a cena problemas 

comuns entre um casal que 
estão juntos a cinco anos. 
Discutindo a Relação leva o 
casal (Théo e Luiza) a buscar 
terapia para tentar resolver 
seus problemas conjugais, 
mas o que era para ajudar 
acaba transformando a vida 
desses dois em uma verda-
deira guerra dos sexos! Sem 
pudor, os dois avaliam sua 
vida sexual, difi culdade em 

lidar com os amigos do par-
ceiro, falta de comunicação, 
afi nidades, egoísmo, ciúmes, 
mágoas acumuladas ao longo 
do tempo e todos os ingre-
dientes sempre presentes 
em qualquer relação.

Serviço: Teatro UMC  (Campus Villa 
Lobos), Av. Imperatriz Leopoldina, nº 
550, Vila Leopoldina, tel. 3476-6403. 
Sextas às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 
25 (meia). Até 02/03.

www.netjen.com.brbato11.ll@gmail.com

Após mergulhar no universo de Cartola, 
Emicida começa 2018 com um projeto 
em homenagem a Clementina de Jesus, 
no show “Obrigado, Clementina”, com 
direção musical da dupla Os Prettos

Por que Clementina? O batuque, o tipo de 
samba, a personalidade vocal, o timbre único, 
a ideologia política, artística e os cantos religio-

sos da artista; tudo isso serviu de inspiração para a 
realização do espetáculo, idealizado por Emicida. “O 
partido-alto é o freestyle tupiniquim. O rap, através 
de sua cultura de samplers, sempre buscou fazer 
reverências a suas referências, homenagear quem 
veio antes e abriu caminho para que hoje estejamos 
aqui”, conta ele. “Obrigado, Clementina” é, mais que 
uma homenagem, uma maneira de trazer à tona a 
versatilidade da artista, desmistifi cando a ideia de 
que ela foi apenas uma “cantadora” de cunho reli-
gioso e cantigas de trabalho escravo. Entre os nomes 
que ela gravou estão personalidades do quilate de 
João Bosco, Aldir Blanc, Paulinho da Viola, Zé Keti, 
Elton Medeiros, Nelson Sargento, Anescarzinho do 
Salgueiro, Candeia, Martinho da Vila, Dona Ivone 
Lara, entre outros.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luiz Dumont Villares, 579,  Jd. São Paulo. Do-
mingo (11),  segunda (12) e terça (13) às 19h. Ingressos: De R$ 7,50 a R$ 25.

HomenagemNino mágico 
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Sincronicidade
Expandindo as suas Intenções.
À medida que você se abre para a ideia de infi nitas possibilidades, 
irá perceber que tem cada vez mais coincidências signifi cativas 
e encontros sincronísticos. Isto é uma indicação segura do des-
pertar de sua consciência superior. Quanto mais você se torna 
consciente destes momentos, mais eles parecem ocorrer e a 
vida se torna mais mágica.
Acorde de manhã com a intenção de que notará mais destes 
eventos e fi que surpreendido e grato por estes encontros e ob-
serve como você começa a se preocupar menos, sentir menos 
stress e ansiedade e experienciar mais alegria e leveza.
O Mantra para hoje é: “Estou emocionado com todos os encontros 
sincronizados e coincidências signifi cativas que estão ocorrendo 
em minha vida.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

José de Holanda

“DR – Discutindo a relação”
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Vivemos em uma época 

em que a palavra de 

ordem para as empresas 

é inovar a qualquer 

custo

E, claro, que conhecer as 
tendências é fundamental 
para realizar tudo isso e 

avaliar as alternativas para os 
negócios, compreendendo para 
onde a sociedade e o comércio 
estão caminhando. Nesta nova 
fase do varejo, é importante nos 
atentar para as necessidades do 
público, uma vez que a transfor-
mação do setorcomeçou pelas 
pessoas, que esperam das mar-
cas novas formas de atendimento 
e relacionamento.

Cerca de 2,5 bilhões de pessoas 
têm pelo menos um aplicativo de 
mensagens instalado no celular, 
com o Facebook Messenger e o 
WhatsApp liderando o pacote. 
Nos próximos anos, esse valor 
é estimado em 3,6 bilhões, de 
acordo com o The Economist. 
E por que não usar essas fer-
ramentas para interagir com o 
consumidor? 

Foi assim que, no mundo da 
tecnologia, empresas como Fa-
cebook, Movile, Slack e Microsoft 
começaram a investir fortemente 
na comunicação com robôs, 
os chamados chatbots, com a 
promessa de fazer a reserva 
de um vôo, o pagamento de 
uma conta ou a compra de uma 
nova camiseta tão fácil e rápido 
quanto enviar uma mensagem de 
texto. Pois, além de lidar com o 
fl uxo de informações de milhões 
de pedidos ao mesmo tempo, 
o robô simplifi ca ao entregar 
mensagens com novidades da 
marca, promoções e catálogos 
de produtos para o consumidor 
escolher o que mais lhe agrada.

Outra possibilidade de relacio-
namento comercial via apps de 
mensagens é o atendente fazer o 
contato direto com o consumidor 
e iniciar uma nova modalidade 
de venda digital. Ele negocia, 
compartilha informações e su-
gere novas opções de produtos 
para o usuário, de acordo com o 
interesse apresentado durante 
a conversa. O vendedor gera e 
envia, via WhatsApp, por exem-
plo, todos os links necessários 
durante a negociação, seja de 
novos produtos, de diferentes 
cores ou modelos, e até os de 
pagamento. 

Do ponto de vista prático, o 
consumidor escolhe o que quer 
comprar e recebe no celular to-
das as informações sem sair do 
aplicativo. Ao fi nalizar, ele insere 
os seus dados bancários em uma 
tela de pagamento bastante sim-
plifi cada que, automaticamente, 
efetiva a compra.

A chance de entrar em con-
tato com seus clientes de uma 
forma mais ágil e despojada, 
já que essas plataformas estão 
presentes no cotidiano deles, é 
uma maneira de investir no cres-

cimento do seu negócio. Mas, 
antes de tudo, é necessário que 
a empresa esteja preparada para 
proporcionar a mesma agilidade 
que os aplicativos de trocas de 
mensagens proporcionam às 
pessoas. 

De nada adianta a marca 
demorar para responder ou o 
aplicativo não ter a inteligência 
para compreender a pesquisa 
do usuário, pois sabemos que 
ninguém gosta de esperar a 
mensagem de resposta de um 
amigo, muito menos aguardar 
muito tempo para ser atendido, 
seja por telefone ou em um chat. 
No entanto, manter equipes para 
atender a grandes volumes de 
solicitações podem gerar um 
alto custo.

Por outro lado, os chatbots 
podem facilmente se envolver 
com os clientes e entender onde 
estão gastando seu tempo para 
abrir oportunidades de compra 
em um novo canal de venda 
on-line. Embora esse tipo de 
comércio via bate-papo seja uma 
área ainda em desenvolvimento, 
existem muitos exemplos reais 
de indústrias de alimentos, de 
tecnologia, do varejo, entre ou-
tros, que já utilizam o software 
para ampliar seu canal de venda, 
disponibilizar produtos por apli-
cativos de trocas de mensagens, 
facilitando a interação com o 
usuário e aumentando ainda 
mais seu lucro.

Quem realiza compras pela 
internet provavelmente já se viu, 
em algum momento, frustrado 
com a experiência oferecida ao 
usar o smartphone ou tablet. 
Muitas pessoas precisam até 
mudar para o computador para 
realizar ou fi nalizar uma compra. 
Com os chatbots, entretanto, 
isso pode ser resolvido visto que 
são capazes de ajudar o cliente 
em todo o processo, desde a 
pesquisa por produtos até sua 
entrega, passando, inclusive, 
pelo pagamento e pelo rastrea-
mento das entregas. 

Assim, o e-commerce fica 
muito mais acessível ao usuário, 
independentemente do dispo-
sitivo que ele escolha utilizar. 
O tempo de compra também é 
reduzido, diminuindo a espera 
e melhorando a experiência 
do consumidor, resultando em 
clientes mais satisfeitos.

Não é apenas modismo, o 
chatbot é a prova de que o con-
sumidor está mudando e nada 
adianta um bom atendimento, 
se na hora do pagamento ele se 
sentir inseguro ou desconfor-
tável. Gerenciar atendimentos, 
divulgar os produtos e ter con-
trole das vendas pelas redes 
sociais da empresa é a alternativa 
para buscar a satisfação do seu 
público e a lucratividade para 
seu negócio. 

A realidade é essa. O seu 
cliente é multicanal, seja você 
também.

(*) - É diretor de e-commerce da Totvs 
(www.totvs.com).

Venda por chatbots: 
modismo ou a

nova fase do varejo?
Maurício Trezub (*)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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: EPIFANIO DE PAULA SANTOS NETO, solteiro, motorista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 01/02/1986, residente e domiciliado  neste Subdistrito - SP, fi lho 
de José Damasio Alves dos Santos e de Benedita de Paula dos Santos. A pretendente: 
MARIA SILVEIRA DE AMORIM RODRIGUES, divorciada, recepcionista, natural de Águas 
Belas - PE, nascida em 16/04/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Rodrigues dos Santos e de Maria José de Amorim Rodrigues.

O pretendente: DANIEL BARBOSA OLIVEIRA, solteiro, gerente comercial, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 12/07/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Ademario Luz Oliveira e de Maria do Carmo Santana Barbosa. A pretendente: 
LARISSA FERREIRA CAETANO, solteira, gerente de contas, natural em São Paulo - SP, 
nascida em 23/12/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto 
Caetano e de Maria de Fatima Ferreira Caetano.

O pretendente: ALEXANDRE PACHECO DI CESAR, solteiro, profi ssional encarregado, 
natural de Guarulhos - SP, nascido em 15/03/1990, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Nilton Antonio Di Cesar e de Marli de Cassia Pacheco Di Cesar. A 
pretendente: ANDRESSA COSTA PINTO, solteira, bancária, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 20/03/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sergio 
Luiz Pinto e de Cleonice Costa Pinto.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim América - SP, data-nascimento: 22/10/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rosevaldo Roberto dos Santos 
e de Alzira Moreira de Freitas Santos. A pretendente: JULIANA PUBLIO DONATO DE 
OLIVEIRA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, 
data-nascimento: 04/04/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José 
Eustaquio de Oliveira e de Julia Gloria Donato de Oliveira.

O pretendente: ORLANDO HONORATO DA SILVA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Esperança - PB, data-nascimento: 11/03/1968, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho deJoão Honorato da Silva e de Nicolina Herculano da 
Silva. A pretendente: MARIA RILDA TEIXEIRA SOBREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Tauá - CE, data-nascimento: 31/12/1980, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Teixeira de Oliveira e de Rita Sobreira Teixeira.

O pretendente: DANIEL MARTINEZ TEIXEIRA DA SILVA, profi ssão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 11/10/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Carlos Teixeira da Silva e de 
Sonia Regina Martinez Teixeira da Silva. A pretendente: GIOVANNA LUZETTI DA SILVA, 
profi ssão: engenheira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nasci-
mento: 05/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Orlando 
da Silva e de Sueli Aparecida Luzetti da Silva.

O pretendente: LUCIANO BARBOSA DE SOUSA, profi ssão: analista de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 14/01/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Batista de Sousa e de Valdete Barbosa 
de Sousa. A pretendente: IARA DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: coordenadora de produ-
ção, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 13/09/1983, 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de José Joaquim da Silva e de Ivani 
Bela de Oliveira da Silva.

O pretendente: GUSTAVO RIOS DOURADO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 26/08/1997, 
residente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Francisco Evandi Dourado e de 
Magna Regna Rios Dourado. A pretendente: NIKOLY RODRIGUES FITAS, profi ssão: 
gertente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: em Jacareí - SP, data-nascimento: 
30/05/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Afonso Augusto Fitas 
e de Rubenia Rodrigues Fitas.

O pretendente: CLÉDISON WALTER, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, na-
turalidade: nesta Capital, Barra Funda - SP, data-nascimento: 03/03/1945, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ernesto Walter e de Julia Velloso Walter. A 
pretendente: CRISTINA POMERINSKAS DE ANDRADE, profi ssão: aposentada, esta-
do civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 
15/01/1955, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Juosas Pomerinskas 
e de Lindinalva de Souza Pomerinskas.

O pretendente: ELDER JOSÉ DELMONACO, profi ssão: agente de trânsito, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Piacatú - SP, data-nascimento: 10/03/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Delmonaco e de Elza Maria Silva Delmo-
naco. A pretendente: THAYSE CORDEIRO DA SILVA SOBRAL, profi ssão: assistente de 
comercio esterio, estado civil: solteira, naturalidade: em Maceió - AL, data-nascimento: 
19/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Clovis Sobral dos 
Santos e de Iranir Cordeiro da Silva.

O pretendente: KAUÊ LOPES CAVALCANTE, profi ssão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 08/08/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Gomes Cavalcante e de 
Denise Lopes Cavalcante. A pretendente: CAMILA SLESACZEK RAFAEL, profi ssão: 
analista de processos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, 
data-nascimento: 13/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Rubens Aparecido Rafael e de Sandra Maria de Paula Slesaczek Rafael.

O pretendente: FELIPE DUARTE DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, data-nascimento: 21/01/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Israel Querino da Silva e de Maria 
Zenaide Feliciano Duarte da Silva. A pretendente: JACIARA VIEIRA SALES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Itabuna - BA, data-nascimento: 11/06/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Pedro Jesus Sales e de 
Myriam Vieira dos Santos.

O pretendente: CAIO AUGUSTO KOMATSUBARA, profi ssão: representante comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Poá - SP, data-nascimento: 09/06/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Sisuo Komatsubara e de Mônica 
de Souza. A pretendente: EVELINE DE ARAUJO CHIBA, profi ssão: policial civil, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 30/11/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Satoshi Chiba e de Marlene Pereira 
de Araujo Chiba.

O pretendente: WILLIAM SEIJI SABANAE TAKAGAKI, profi ssão: gerente de escola de 
indiomas, estado civil: solteiro, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 
10/09/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Helio Takeshi Taka-
gaki e de Maria Helena Tomoko Sabanae Takagaki. A pretendente: ROSE DANIELLE 
TAMI KAMO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 29/05/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Florindo Masahaki Kano e de Elena Toyoko Mabe Kano.

O pretendente: JOÃO FONSECA DOS REIS, profi ssão: acabador de mármore, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Francisco do Maranhão - MA, data-nascimento: 
28/08/1993, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de João Rodrigues dos Reis 
e de Maria José Fonseca dos Reis. A pretendente: AMANDA JACOMETTI OLIVIERI, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Itaquera - SP, data-nascimento: 05/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Ademir Olivieri e de Lucilene Jacometti Olivieri.

O pretendente: VANDERLEI MUNIZ RIBEIRO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Araras - SP, data-nascimento: 10/09/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Aparecido Ribeiro e de Valdete Muniz Ribeiro. A pretendente: 
ROSA NÍVIA DE SOUSA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Jenipapo - MG, data-nascimento: 14/11/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de José João de Sousa e de Maria Aparecida Vieira de Sousa.

O pretendente: MARCOS RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 12/04/1978, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Luiz Rodrigues da Silva e de Salvina Guedes da 
Silva. A pretendente: LARISSA GOMES RAMALHO, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
27/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto de Araujo 
Ramalho e de Claudia Maria Gomes Silva Ramalho.

O pretendente: ADELCIO ALONSO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 09/02/1987, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alonso Elpidio da Silva e de Valdecilia Barboza 
da Silva. A pretendente: JANEIDE DE ASSIS SALES, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Brejo da Madre de Deus (1º Subdistrito) - PE, data-
nascimento: 13/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Benildes 
da Silva Sales e de Josefa Nascimento de Assis.

O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, 
se tornarão bonecos gigantes no desfi le “Se-
gunda Rosa” do carnaval na cidade de Mainz, 
na Alemanha. Os bonecos irão representar 
Trump e Jong-Un como dois bebês, no dia 12 
de fevereiro, e de dentro de suas fraldas sairão 
os mísseis nucleares. 

O republicano ainda ganhou outro boneco, 
dessa vez jogando golfe. Porém a diferença é 
que no lugar da bola, aparece o planeta Terra 
e também a Torre Eiffel, ou seja, refere-se aos 
fatos dos EUA terem deixado o Acordo de Paris 

sobre as Mudanças Climáticas. Os foliões alemães 
também farão a representação da chanceler, 
Angela Merkel, e do presidente francês, Emma-
nuel Macron, dentro de um carro em péssimo 
estado, fazendo uma alusão a União Europeia e 
as recentes crises políticas. 

No Brasil, o ditador da Coreia do Norte também 
será uma das novidades do carnaval pernambu-
cano deste ano. O líder, que ameaça o mundo 
com suas bombas nucleares, desfi lará no Recife 
e também em Olinda com mais de dois metros 
de altura. Ele estará ao lado de Trump, também 
representado por um boneco gigante (ANSA).

Bonecos de Trump e Kim Jong-Un comparando

o tamanho de seus mísseis nucleares são vistos em Mainz, na Alemanha. 

Itália lança portal 
com 200 mil 
músicas gratuitas

O ministro italiano de Bens Cultu-
rais, Dario Franceschini, anunciou a 
inauguração de um portal de música 
gratuito chamado “Canzone Italiana”: 
(www.canzoneitaliana.it). “Nasceu 
o portal da música italiana: Mais de 
200 mil obras - de 1900 a 2000 - para 
escutar e se ‘aprofundar’ ao longo das 
páginas”, declarou o ministro.

O portal, que tem funcionamento 
similar ao da plataforma Spotify, é 
dividido em quatro grandes áreas: 
de 1900 a 1950; de 1950 a 2000; “Tra-
dições Populares”; e “Contribuições 
Especiais”. Além disso, o site será 
atualizado mensalmente com apro-
ximadamente 5 mil canções. Já há 
algumas playlists disponíveis, como 
“Napoli Ride”, “Dialetti in Città” e 
“Ritmo Sincopato”.

A criação do “Canzone Italia” 
é fruto de uma colaboração do 
Instituto para os Bens Sonoros e 
Audiovisuais com os ministérios da 
Educação e das Relações Exteriores 
e a Associação de Produtores Inde-
pendentes, Autores, Intérpretes, 
Músicos, Especialistas e Colecio-
nadores Privados (Siae).

Para Franceschini, “o portal 
se tornará um arquivo central do 
Estado”. “É um trabalho enorme, 
muito importante até para a imagem 
da Itália no mundo”, disse.

A inauguração do site acontece 
um dia antes do início do Festival 
de Sanremo, principal competição 
musical da Itália e que reunirá al-
guns dos artistas mais celebrados 
do país (ANSA).

A classifi cação inclui 451 
vias de comércio de 68 
países e leva em conta o 

valor do aluguel anual por metro 
quadrado. É a rua mais famosa 
da cidade, além de ser cenário 
de diversos fi lmes norte-ame-
ricanos. O aluguel ali chega a 
mais de 28 mil euros anuais por 
metro quadrado.

Em segundo lugar está a 
Causeway Bay, em Hong Kong, 
com aluguel de espaços co-
merciais por 25 mil euros por 
ano por metro quadrado. A 
via conta com lojas de marcas 
como Prada e Apple, além de 
unidades das redes varejistas 
H&M e Forever 21. A terceira 
posição da lista é ocupada pela 
New Bond Street, em Londres, 
Reino Unido. Na via, o valor de 
locação por metro quadrado é 
de 16,2 mil euros por ano. Além 
de lojas famosas mundialmente, 
ela abriga também casas de lei-
lão como Sotheby’s e Bonhams.

Milão, capital italiana da 
moda, aparece em quarto 

Prédio na Quinta Avenida em Nova York.

Quinta Avenida, em NY, é rua 
mais cara para se fazer compras
Um ranking divulgado anualmente pela companhia norte-americana de corretores e consultores de 
imóveis Cushman & Wakefi eld apontou que a Quinta Avenida, em Nova York, Estados Unidos, é a rua 
mais cara do mundo para se fazer compras

alugar um estabelecimento 
na avenida deve pagar pouco 
mais de 13 mil euros anuais por 
metro quadrado. O nome da via 
é uma homenagem ao paraíso 
dos mortos da mitologia grega

Na sexta posição está Ginza, 
em Tóquio, Japão (11,3 mil 
euros anuais). O nome da rua 
signifi ca “local prateado”, pois 
ali fi cava a antiga casa da moe-
da do país. A sétima posição é 
da Pitt Street Mall, em Sydney, 
na Austrália (9,5 mil euros anu-
ais), um grande shopping ao ar 
livre. Na sequência aparecem o 
centro comercial de Myeong-
dong, em Seul, na Coreia do 
Sul (8,5 mil euros anuais), e a 
Bahnhofstrasse, em Zurique, 
na Suíça (8,3 mil euros por 
ano). O top 10 é fechado pela 
Kohlmarkt, em Viena, na Áus-
tria (4,6 mil euros anuais). O 
local fi ca no centro histórico 
da capital austríaca, e seu ce-
nário é dividido entre prédios 
antigos e lojas mundialmente 
conhecidas (ANSA).
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lugar, com a via Monte Na-
poleone (13 mil euros por 
ano), conhecida por suas lojas 
de roupas, joias e sapatos, 
incluindo alguns dos mais 

renomados fabricantes de 
calçados do país.

A quinta colocação ficou 
com a Champs-Élysées, em 
Paris, na França. Quem deseja 

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: ANDERSON CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1982), residente e domiciliado em Guarulhos, SP, 
fi lho de Carlos Alberto Campos e de Shyrle Gonçalves de Melo Campos. A pretendente: 
FERNANDA DOS SANTOS NERI, estado civil divorciada, profi ssão aux.administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/07/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Floriano Neri e de Maria dos Santos Neri.

Trump e Kim Jong-Un viram 
bonecos em carnaval alemão

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

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

confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br

 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: CLEBER ALVES DA SILVA, profi ssão: entregador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marilda Alves da Silva. A pretendente: ANA PAU-
LA DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 02/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Helena Maria da Silva.

O pretendente: ADILSON MOURA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de armazem, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Vieira dos Santos e de Galdina 
Moura dos Santos. A pretendente: SANDRA SELES FREITAS, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1986, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesus de Freitas e de Neusa 
Maria de Jesus Seles Freitas.

O pretendente: PEDRO HONÓRIO DE ANDRADE JÚNIOR, profi ssão: Motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Honório de Andrade 
e de Silvia Aparecida Rodrigues de Andrade. A pretendente: TATIANE GREGORIO 
VIEIRA, profi ssão: Cabelereira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/03/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
David Vieira e de Maria Josete Gregorio Vieira.

O pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS LOPES, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1993, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Celso Santana Lopes e de Maria Eugenia dos 
Santos Lopes. A pretendente: JOICE VENANCIO ALVES ROLIM, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson Alves Rolim e de 
Tais Venancio Camargo.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DE ARAGÃO MOYSES, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Carlos Moyses e de 
Margarete de Aragão Moyses. A pretendente: CAROLINA FATIMA DA SILVA, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Patrícia Fá-
tima da Silva.

O pretendente: RICARDO DE CASTRO PENTEADO, profi ssão: bombeiro civil, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Paulo Vicente Penteado e de 
Marly Aparecida de Castro Penteado. A pretendente: JULIANA DE SOUZA, profi ssão: 
assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 10/02/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alci-
des de Souza e de Maria Eunice de Jesus de Souza.

O pretendente: WILDEZETI JOÃO PEDRO OLIVEIRA DE LIMA, profi ssão: presta-
dor de serviços, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/03/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Oliveira 
de Lima e de Sebastiana Maria da Silva. A pretendente: INGRID COSTA BARBOZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre 
Gomes Barboza e de Alessandra Costa.

O pretendente: HELTON RODRIGUES DA ROCHA, profi ssão: supervisor, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nascimento: 07/12/1968, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hamilton Severino da 
Rocha e de Leni Rodrigues da Rocha. A pretendente: DAMIANA GOMES DOS SAN-
TOS, profi ssão: lider de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Penedo, AL, data-
nascimento: 16/11/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Primo dos Santos e de Solange Gomes dos Santos.

O pretendente: BRUNO ALVES LOBATO, profi ssão: op. de telemarketing, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bernardo da Conceição Marques Lobato e 
de Bernadete Alves Ferreira Lobato. A pretendente: PRISCILA FELICIANO PEREIRA 
DA CONCEIÇÃO, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Josemar Pereira da Conceição e de Marcela Feliciano Moura.

O pretendente: SIDMAR VITURINO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1994, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de José João da Silva Irmão e de Rita de Cássia da Silva 
Viturino. A pretendente: DANIELLE NUNES DOS SANTOS BATISTA, profi ssão: esta-
giária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Batista e 
de Cristiana Nunes dos Santos Batista.

O pretendente: CLEITON SILVA MIRANDA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adeildo Antonio de Miranda e de Sonia Maria da 
Silva. A pretendente: TIATIRA LUCRÉCIA DA SILVA SOARES, profi ssão: auxiliar de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Deoclecio dos Santos 
Soares e de Maria Aparecida da Silva Soares.

O pretendente: EZEQUIEL GONÇALVES, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 22/05/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Denise Gonçalves. A pretendente: VIC-
TÓRIA FELIX DE OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1996, residente e domiciliada em Embu das 
Artes, SP, fi lha de Sebastião Felix de Oliveira e de Maria do Carmo de Oliveira.

O pretendente: LÚCIO JORDAN PEREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Francisco, MG, data-nascimento: 10/12/1996, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Valdemilson Pereira da Silva e de 
Simone Aparecida Pereira da Silva. A pretendente: MARIANE DE SOUZA, profi ssão: 
auxiliar de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
07/01/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de 
Lourdes de Souza.

O pretendente: DIOGO SILVA DOMINGOS DE MELO, profi ssão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Eduardo Domingos de Melo 
e de Regina Celia da Silva. A pretendente: ELEN ARIANE MOURA DO AMARAL, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/08/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Mauricio Fernandes do 
Amaral e de Elaine Ferreira Moura do Amaral.

O pretendente: JOSÉ ALVES DA SILVA, profi ssão: montador de móveis, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Igreja Nova, AL, data-nascimento: 24/12/1958, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pedro da Silva e de Maria dos Santos 
Silva. A pretendente: BRASILINA RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: Casa Nova, BA, data-nascimento: 22/04/1962, residente e do-
miciliada em Jacareí, SP, fi lha de José Rodrigues Dias e de Emidia Maria da Conceição.

O pretendente: RAIMUNDO ALVES MEDEIROS FILHO, profi ssão: gerente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Alves Medeiros e de Maria 
das Dores Santos. A pretendente: ADRIANA DE FREITAS LOYOLA, profi ssão: agen-
te comunitário de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 26/11/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Alves Loyola e de Janete de Freitas Loyola.

O pretendente: ROBSON GOMES DA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 06/01/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marcos Alves da Silva e de Rode Gomes da 
Silva. A pretendente: ANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1999, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Santilho Gonçalves de Oliveira e de Mirian 
Paulo de Lima Oliveira.

O pretendente: ANTÔNIO MARCOS PEREIRA DE LACERDA, profi ssão: operador 
de máquina, estado civil: solteiro, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 
29/08/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edine Pe-
reira de Lacerda. A pretendente: FABIANA RODRIGUES SORIANO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 14/06/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnoldo Rodrigues Soriano 
e de Adélia Rodrigues Soriano.

O pretendente: FERNANDO MARTINS BUCCI, profi ssão: analista de e-commerce, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1986, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luís Fernando Bucci e de Valeria Apa-
recida Martins. A pretendente: FERNANDA DA SILVA TORRES, profi ssão: analista 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Raimun-
do Torres e de Marlene Aparecida da Silva Torres.

O pretendente: BRUNO ARAUJO MARQUES, profi ssão: manobrista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Marques e de Luciney de Araujo 
Marques. A pretendente: ALINE GRAZIELE SOUZA DA SILVA, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson da Silva e de Maria 
das Dores Souza da Silva.

O pretendente: ANDRÉ SOUSA DE OLIVEIRA, profi ssão: conferente de materiais, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Itapecerica da Serra, SP, data-nascimento: 31/08/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Sousa de Oliveira e 
de Catia Sirleide Martinha de Oliveira. A pretendente: KAMILA BARBOSA PEIXOTO 
SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/04/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aurelio Barbosa e de Rad Kelly Peixoto Silva.

O pretendente: DANIEL TRINDADE, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1986, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Trindade. A pretendente: CAMILA 
CORREIA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Milton Virgulino dos Santos e de Aparecida de Fatima Correia 
dos Santos.

O pretendente: DEYVID DIDIE SERAFIM DA SILVA, profi ssão: auxiliar de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hamilton Serafi m da Silva e 
de Simone Gray da Silva. A pretendente: FERNANDA DE LOURDES PEREIRA, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Nepomuceno, MG, data-nascimento: 
25/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ilson Batista 
Pereira e de Verônica Maria Pereira.

O pretendente: FABIO FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: metalúrgico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Raimundo dos Santos e 
de Maria Alexandrina dos Santos. A pretendente: ROSANE ALVES DA SILVA, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 
07/05/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente Alves 
da Silva e de Maria de Jesus Dourado da Silva.

O pretendente: PHELIPE LANI NOBREGA LUZ, profi ssão: operador de automação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dimas Robson Nobrega Luz 
e de Andréia Aparecida Lani Lima. A pretendente: ANDRESSA NASCIMENTO DA 
SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 30/06/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Luis 
Nunes da Silva e de Ana Cleide Nascimento da Silva.

O pretendente: BRUNO CORREA JULIAN, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 21/12/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Julian e de Maria Luiza Correa Julian. A pre-
tendente: MAYARA FERREIRA DE JESUS SIQUEIRA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1994, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Isaias de Jesus Siqueira e de Leia 
Ferreira de Pontes.

O pretendente: JOSÉ DE SOUZA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Mata de São João, BA, data-nascimento: 17/08/1966, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joana de Souza. A pretendente: MARIA 
BETANIA DOS SANTOS VIEIRA, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, na-
turalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 26/06/1969, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Francisco Vieira e de Maria Lindinalva dos 
Santos Vieira.

O pretendente: GUSTAVO DA CRUZ SOUZA, profi ssão: gerente, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1987, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Barboza de Souza e de Solange Rosa 
da Cruz Souza. A pretendente: EVELYN TAYANE DIAS CARVALHO, profi ssão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: Araioses, MA, data-nascimento: 01/05/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Roberto Oliveira 
de Carvalho e de Francineide Santos Dias.

O pretendente: WANDERSON APARECIDO BELTRÃO, profi ssão: frentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rui Cabral Beltrão e de Rosan-
gela Aparecida Beltrão. A pretendente: JAQUELINE ARAUJO DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Antonio da Silva 
e de Rosangela de Araujo Batista Silva.

O pretendente: JONATHAS FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: assistente adminis-
trativo, estado civil: viúvo, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 29/01/1988, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Josué Francisco da Silva e de Maria 
do Carmo da Silva. A pretendente: MARCIENE BALBINO PEREIRA, profi ssão: as-
sistente de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: Valença do Piauí, PI, 
data-nascimento: 24/03/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Morais Valdivino Pereira e de Luzenira Antônia de Jesus.

O pretendente: BRUNO MÁXIMO, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Máximo e de Marisa da Silva Maximo. A pre-
tendente: INGRID OSMINDA SOARES DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Joaquim dos Santos e de 
Edirce Soares dos Santos.

O pretendente: KAIO ROBERTO FERREIRA, profi ssão: serralheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1976, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Sergio Ferreira e de Aildes Gomes Ferreira. 
A pretendente: CICERA MARIA DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Caetés, PE, data-nascimento: 17/05/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Miguel Sobrinho e de 
Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: THIAGO AUGUSTO, profi ssão: serralheiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Verginia Augusto. A pretendente: VIVIAN DA SILVA 
AFFONSO DA COSTA, profi ssão: aux. de limpeza, estado civil: divorciada, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adolpho Fernandes Aff onso Filho e de Ivani da Silva Aff onso.

O pretendente: ELIAS LINO DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Araripina, PE, data-nascimento: 26/11/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Lino da Silva. A pretendente: FLAVIANE DOS 
SANTOS RODRIGUES, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel de Assis Rodrigues Alves e de Maria Vanda dos Santos.

O pretendente: LEONARDO OLIVEIRA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo Antonio dos Lopes, MA, data-nascimento: 02/09/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Pereira da Silva e 
de Marilene Rufi no de Oliveira Silva. A pretendente: ANA CLARA MARTINS DOS 
SANTOS, profi ssão: aux. de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 14/04/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Airton Martins dos Santos e de Maria Vieira dos Santos.

O pretendente: ANDERSON RAFAEL ABREU DE SOUZA, profi ssão: marcineiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Porto Alegre, RS, data-nascimento: 16/04/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Juarez de Souza e 
de Iara de Fátima Abreu de Souza. A pretendente: IRIS ALVES DA SILVA, profi ssão: 
cuidadora de idosos, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 07/12/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel 
Brasil Costa da Silva e de Hilda Alves da Silva.

O pretendente: ANTONIO VALDINE FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: operador 
de injetora, estado civil: divorciado, naturalidade: Francisco Badaró, MG, data-nasci-
mento: 27/10/1965, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de José 
Mendes dos Santos e de Maria Teresinha Ferreira. A pretendente: NANCI DA SILVA 
CERQUEIRA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Felipe Cerqueira e de Maria José da Silva.

O pretendente: JOÃO EMIDIO DA SILVA FILHO, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1975, residente e domi-
ciliado em Capela do Alto, SP, fi lho de João Emidio da Silva e de Maria Ana da Silva. A 
pretendente: RAYZA MAYARA DA SILVA FEIJO, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Gameleira, PE, data-nascimento: 28/02/1993, residente e domiciliada 
este distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Basilio Feijo de Melo e de Maria de Fatima 
da Silva.

O pretendente: BRUNO DE SOUZA LANDOLFI SOBREIRA, profi ssão: montador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
11/06/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidnei 
Angelo de Paula Sobreira e de Simone de Souza Landolfi . A pretendente: ANDRE-
ZA PEREIRA DOMINGOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalida-
de: Prado Ferreira, PR, data-nascimento: 25/03/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Pereira dos Santos e de Gedalva 
Anacleto Domingos.

O pretendente: GABRIEL ALABARSE ROCHA MENDES, profi ssão: analista de sis-
temas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1984, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Argeu Rocha Mendes e de Maria 
Cristina Alabarse Rocha Mendes. A pretendente: SHEILA ALEIXO GELMETTI, pro-
fi ssão: engenheira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/01/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Gel-
metti e de Elisabete de Abreu Aleixo Gelmetti.

O pretendente: LEANDRO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: aux. de armazén, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Macaparana, PE, data-nascimento: 23/11/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Euclides da Silva 
e de Luzinete Adalgiza de Oliveira. A pretendente: FABIANA DA SILVA SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sival dos 
Santos e de Maria Doralice Balbino da Silva.

O pretendente: JEFFERSON CRISTOVÃO ALVES DA SILVA, profi ssão: cortador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 24/09/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Alves da Silva e de Maria 
Gonçalves Alves da Silva. A pretendente: JÉSSICA ALMEIDA OLIVEIRA, profi ssão: 
assistente de contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 11/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter 
Miguel de Oliveira e de Gení Luiza de Almeida Oliveira.

O pretendente: CLEYTON RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: portador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Rodrigues da Silva e de Maria Luiza 
Batista de Oliveira da Silva. A pretendente: JAMYLE KARINA SANTOS TIBURCIO, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
06/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jader Antonio 
Tiburcio e de Fabiana Rocha dos Santos Tiburcio.

O pretendente: EDUARDO OLIVEIRA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Santo Antonio dos Lopes, MA, data-nascimento: 10/09/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Pereira da Silva e de Marilene 
Rufi no de Oliveira Silva. A pretendente: RITA DE CÁSSIA ALVES SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Jacareí, SP, data-nascimento: 16/01/1993, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alves da Silva e de 
Fatima Cardoso de Godoi.

O pretendente: SIDINEI DA SILVA, profi ssão: motorista carreteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Nova Cantu, PR, data-nascimento: 01/02/1977, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jose Aparecido da Silva e de Helena Maria da Silva. 
A pretendente: LUCIANA DA SILVA SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Brejo Santo, CE, data-nascimento: 20/03/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sival dos Santos e de Maria Doralice 
Balbino da Silva.

O pretendente: ENIO ROCHA MARTINS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Martins da Silva e de Lucia de 
Fatima da Rocha da Silva. A pretendente: ELEOENÁS MARIA DE OLIVEIRA SILVA, 
profi ssão: assistente de auditoria, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, da-
ta-nascimento: 05/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Amaro José da Silva e de Eunice Maria de Oliveira Silva.

O pretendente: ADEMILTON PEREIRA, profi ssão: montador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Carneirinho, MG, data-nascimento: 21/12/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Pereira e de Idalina Martins Pereira. A pre-
tendente: MARIA LÚCIA DE SOUZA SANTOS, profi ssão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ibicarai, BA, data-nascimento: 15/04/1973, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Bernardo dos Santos e de Marlene 
Rodrigues de Souza Santos.

O pretendente: TIAGO DE JESUS SOLEDADE, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ubatã, BA, data-nascimento: 13/06/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira Soledade e de Maria Regina 
Gonçalves de Jesus. A pretendente: SIMONI DE MÊLO PENA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Tapira, PR, data-nascimento: 28/12/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dário Januário de Pena e de Francisca 
Lucia de Mêlo Pena.

O pretendente: CAIO DA SILVA TEIXEIRA, profi ssão: militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Praia Grande, SP, data-nascimento: 03/10/1995, residente e domiciliado 
em Praia Grande, SP, fi lho de Salvador Angelo Teixeira e de Carmita da Silva Teixeira. 
A pretendente: JESSICA DOS SANTOS BENTO, profi ssão: aux. de escritório, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clarindo Bento e de Maria do Carmo 
dos Santos Bento.

O pretendente: ANDERSON AROUCCA MERIZIO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1977, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Valentin Merizio e de Sonia Aroucca 
Merizio. A pretendente: MARIA JOSÉ DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Remigio, PB, data-nascimento: 09/07/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ricardo da Silva e de Maria Rafael dos Santos.

O pretendente: JONAS CORREIA LIMA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz Vasconcelos, SP, data-nascimento: 27/04/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Correia Lima e de Marly Paes. 
A pretendente: DEBORAH NERES DOS SANTOS, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1985, residente 
e domiciliada deste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Mata dos Santos e de Ivone 
de Jesus Neres dos Santos.

O pretendente: JEMERSON DE MORAES, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1988, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir de Moraes e de Etelvina Maria de Brito de Mo-
raes. A pretendente: JÉSSICA SANTANA DOS SANTOS, profi ssão: op. de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 07/05/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Joaquim dos Santos 
e de Vanderlucia Maria de Santana.

O pretendente: REINALDO ALMEIDA MARIANO, profi ssão: instalador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1982, residente e do-
miciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Cicero Jose Mariano e de Zuleide de Almeida Ma-
riano. A pretendente: CAMILA DA SILVA FERREIRA, profi ssão: assistente administrati-
vo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Nildo Ferreira e de 
Francisca Pereira da Silva Ferreira.

O pretendente: RONIELTON DE BRITO OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Cedro, CE, data-nascimento: 19/10/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nilton de Oliveira e de 
Luiza Solange de Brito Oliveira. A pretendente: JOSILEIDE XAVIER SANTOS, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/12/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jose Xavier Santos e de 
Raimunda Maria dos Santos.

O pretendente: RENATO CLEBER PIRES, profi ssão: encarregado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1976, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Pires e de Luzia Rosa Jacob Pires. 
A pretendente: LEILA DUARTE DIAS, profi ssão: analista de faturamento, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1983, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, fi lha de Malvacino Evangelista Dias e de Josefa Paschoal 
Duarte Dias.

O pretendente: ULISSES MICHEL BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: armador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Biritinga, BA, data-nascimento: 27/08/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ulisses Almeida dos Santos e de 
Irene Teixeira Barbosa dos Santos. A pretendente: LARISSA GISELE DA SILVA, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Ivanildo 
da Silva e de Vera Lucia da Silva.

O pretendente: REGINALDO BASTOS NUNES, profi ssão: policial militar, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/02/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Nunes e de Dilcinelia The-
reza Bastos Nunes. A pretendente: SOLÂNGE DE OLIVEIRA PEIXOTO, profi ssão: 
policial militar, estado civil: divorciada, naturalidade: Sâo Paulo, SP, data-nascimento: 
28/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Peixoto 
e de Dalva de Oliveira Peixoto.

O pretendente: LUCAS FACCIN VERA VIEIRA, profi ssão: mecânico de motos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1991, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Sidney George Tadeu Vieira e de Sarita Faccin 
Vera Rosa. A pretendente: THAIS DAS DORES SILVA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anisleno Damasceno da Silva e de 
Maria Jose das Dores.

O pretendente: ERDILAN GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Matões, MA, data-nascimento: 29/10/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Presilio Gonçalves dos Reis e de 
Aldenira da Silva Santos. A pretendente: ANDRESSA FERREIRA DA SILVA, profi s-
são: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Vicente, SP, data-nascimento: 
19/06/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ota-
vio da Silva e de Lindinalva Ferreira dos Santos.

O pretendente: JÚNIOR MONTEIRO DA SILVA, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/06/1993, resi-
dente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Eliseu Belo da Silva e de Aparecida 
da Paixão Monteiro. A pretendente: ARIANA TEIXEIRA SOUZA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Oliveira 
de Souza e de Maria das Dores Teixeira dos Santos Souza.

O pretendente: HASSAN BENZINE, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Ksar Assefl a, Marrocos,, data-nascimento: 01/01/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sekkou Benzine e de Itto Alla Outaadi. A preten-
dente: HELENA DE CARVALHO NETA, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 09/12/1962, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Teodoro Simão e de Joana Isabel de Carvalho.

O pretendente: ANDERSON BENUTO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvandira Benuto. A pretendente: FERNANDA CARLA 
ANDRE, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/01/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcia Andre.

O pretendente: ADRIANO ABILIO DE OLIVEIRA, profi ssão: pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/05/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião Bevenuto de Oliveira e de Maria Dolores 
Abilio de Oliveira. A pretendente: SIMONE DE AGUIAR RAMOS, profi ssão: professo-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: Irapuru, SP, data-nascimento: 24/01/1985, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Costa Ramos e de Edna 
Moreti de Aguiar Ramos.

O pretendente: WILLIAM DE CARVALHO FERREIRA, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Ferreira e de Jesuina Apa-
recida Candida de Carvalho. A pretendente: TALITA TRAJANO DA SILVA, profi ssão: 
aux. de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Quiterio Ama-
ro da Silva e de Vera Lucia de Lima Trajano.

O pretendente: FRANCISCO LEVI SILVA DE SOUSA, profi ssão: ajudante de moto-
rista, estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 03/12/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Railda Maria Silva de 
Sousa. A pretendente: TALITA NUNES DE OLIVEIRA, profi ssão: aux. administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo de Jesus Oliveira e 
de Teresinha Nunes da Silva Oliveira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Ribeiro e de Nilza 
Pereira Ribeiro. A pretendente: ROBERTA LAKATOS DA SILVA, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Valença da Silva e 
de Marlene Lakatos da Silva.

O pretendente: JOSÉ OZAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS, profi ssão: pastor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Arame, MA, data-nascimento: 27/03/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vieira dos Santos e de Maria Inez da 
Conceição dos Santos. A pretendente: SANDRA SANTOS POSSIDONIO DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 11/11/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Sergio 
Possidonio da Silva e de Cristiane dos Santos Serafi m.
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