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BOLSAS
O Ibovespa: +0,41% Pontos: 
87.652,63 Máxima de +1,17% 
: 88.318 pontos Mínima de 
-0,06% : 87.242 pontos Volu-
me: 11,85 bilhões Variação em 
2018: 14,73% Variação no mês: 
3,23% Dow Jones: +1,58% Pon-
tos: 25.709,27 Nasdaq: +1,15% 
Pontos: 7.421,46 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2257 Venda: R$ 3,2262 
Variação: -0,44% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2345 Venda: R$ 
3,2351 Variação: -0,2% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2200 
Venda: R$ 3,3800 Variação: 
-0,21% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,60% ao 
ano. - Capital de giro, 10,31% ao ano. 
- Hot money, 1,11% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.332,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,19% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 139,100 
Variação: +0,25%.

Cotação: R$ 3,2250 Variação: 
-0,49% - Euro (18h35)  Compra: 
US$ 1,2319 Venda: US$ 1,2319   
Variação: +0,2% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9690 Venda: R$ 
3,9710 Variação: -0,38% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9300 Ven-
da: R$ 4,1330 Variação: estável.

Futuro: +0,38% Pontos: 88.495 
Máxima (pontos): 89.160 Míni-
ma (pontos): 88.045. Global 40 
Cotação: 879,205 centavos de 
dólar Variação: -0,4%.

“Não tenho disciplina 
mental para ser de 
esquerda, nem fi rmeza 
monolítica para ser de 
direita. Tampouco me sinto 
confortável na imobilidade 
tática, muitas vezes 
oportunista, do centro”.
Carlos Heitor Cony (1926/2018)
Escritor brasileiro

Em busca de protago-
nismo político para 
viabilizar sua pré-can-

didatura à Presidência da 
República, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, de-
terminou a criação de quatro 
grupos de trabalho formado 
por notáveis para apresentar 
projetos na área econômica 
e no aperfeiçoamento do 
controle da gestão pública, 
com ênfase no combate à 
corrupção. Maia determinou 
a criação de um grupo que vai 
analisar a situação do merca-
do de debêntures no País e 
propor estratégias para que 
torná-lo acessível a todos os 
segmentos do mercado, inde-
pendentemente do porte da 
empresa emissora dos títulos. 

Rodrigo Maia cria grupos 
de trabalho em busca de 
agenda própria

O grupo será formado por 
deputados e membros da socie-
dade civil, sendo presidido pelo 
deputado Pauderney Avelino 
(DEM-AM) e pelo doutor em 
Direito Tributário, Ary Oswaldo 
Mattos Filho. “O mercado de 
debêntures hoje está concen-
trado 80% em empresas com 
faturamento acima de R$ 300 
bilhões. A gente quer tentar 
criar um instrumento, mexer 
na lei, para que empresas pe-
quenas e médias tenham acesso 
a um instrumento de captação 
mais barato de recursos no mer-
cado”, disse Maia, em recente 
café da manhã com jornalistas. 
Na ocasião, Maia queria anun-
ciar um pacote de medidas 
positivas lideradas pela Casa.

Em ato da presidência da 

Câmara, Maia também criou o 
grupo de trabalho para avaliar 
mudanças no modelo brasilei-
ro de tributação da renda cor-
porativa. O grupo será formado 
por Marcos Lisboa, presidente 
do Insper, e por Bernard Appy, 
diretor do Centro de Cidada-
nia Fiscal, entre outros. “É 
urgente que o Brasil reavalie 
seu modelo de tributação da 
renda corporativa, tendo como 
objetivo não apenas tomar o 
País competitivo como polo de 
atração de investimentos, mas 
também corrigir distorções 
que resultem em inefi ciências 
econômicas e iniquidades dis-
tributivas”, diz o ato de criação. 

No pacote de grupos de tra-
balho, Maia instituiu a criação 
da comissão de juristas para 

Maia instituiu a criação da comissão de juristas para elaborar o anteprojeto da Lei de 

Improbidade administrativa.

elaborar o anteprojeto da Lei 
de Improbidade administrati-
va. Encabeçado pelo ministro 
Mauro Campbell Marques, 
do STJ. Maia alega que a lei 
de improbidade completa 25 
anos em vigor e precisa ser 

atualizada. Ele também con-
vidou juristas para elaborar, 
num prazo de 60 dias, propos-
ta com mudanças na gestão 
governamental, no sistema 
de controle da administração 
pública e combate à corrup-

ção. No ato de designação 
do grupo, Maia cita um es-
tudo da Fiesp que apontou, 
em 2012, que cerca de R$ 
100 bilhões são perdidos 
anualmente com práticas 
corruptas (AE).

O Tesouro Direto tem re-
corde de novos participantes:  
foram 82.568 investidores que 
passaram a fazer parte do pro-
grama em janeiro, de acordo 
com balanço divulgado ontem 
(26), em Brasília, pelo Tesouro 
Nacional. Com isso, o Tesouro 
Direto atingiu 1,9 milhão de 
investidores cadastrados, um 
aumento de 60% nos últimos 12 
meses. O número de investido-
res ativos chegou a 542 mil, uma 
variação de 35,1% nos últimos 
12 meses. A maior parte das 
operações do programa é de até 
R$ 5 mil e elas responderam por 
79% do total, revelando uma 
grande presença de pequenos 
investidores.

O Tesouro Direto é um pro-
grama do Tesouro Nacional 
- desenvolvido em parceria 
com a Bolsa de Mercadorias e 
Futuros e Bovespa (Bolsa de 
Valores de São Paulo) - BM&F 
Bovespa - para a venda de 
títulos públicos federais para 
pessoas físicas, por meio da 
internet. Ele foi criado em 2002 
para democratizar o acesso aos 
títulos públicos, permitindo 
aplicações com apenas R$ 30. 

É um programa para a venda 

de títulos públicos federais

por meio da internet.

Venda de imóveis
O volume de imóveis vendidos no 

país cresceu 9,4% no ano passado, 
na comparação com 2016, segundo 
levantamento da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC) 
e do Senai Nacional. Foram ven-
didas 94.221 unidades em 2017, 
contra 86.140 unidades de 2016. O 
número de lançamentos  aumentou 
5,2% em 2017, na comparação com 
2016. As vendas superaram os lan-
çamentos em 11.878 unidades, o 
que corresponde a 12,6% do total 
das unidades comercializadas. 

A Suprema Corte dos Estados 
Unidos rejeitou ontem (26) 
uma demanda da administra-
ção Trump que pedia a revisão 
de uma decisão do juiz federal 
William Alsup, que determina 
que o Programa de Ação Diferi-
da para os Chegados na Infância 
(Daca, na sigla em inglês) seja 
mantido. Na prática, a recusa 
da Suprema Corte mantém a 
proteção contra deportação e 
as garantias de direitos de tra-
balho legal e estudo para cerca 
de 800 mil jovens imigrantes 
indocumentados benefi ciários 
do programa.

Uma decisão de Trump, do 
ano passado, determinou que 
o programa deveria ser extinto 
até o dia 5 de março e que o 
Congresso americano deveria 
decidir sobre o destino dos 
jovens imigrantes ilegais que 
chegaram aos EUA na infância, 
conhecidos como “dreamers” 
(sonhadores). Dois tribunais 
federais afi rmaram que a sus-
pensão do Daca sem que haja 
uma lei regulatória seria ilegal.

O Palácio do Planalto decidiu 
remanejar o atual ministro da 
Defesa, Raul Jungmann, para 
o comando do novo Ministério 
Extraordinário da Segurança 
Pública. No lugar de Jungmann, 
assumirá o atual secretário-
-geral do Ministério da Defesa, 
general Joaquim Silva e Luna, 
que já foi chefe do Estado-
-Maior do Exército. 

A criação da nova pasta foi 
antecipada pelo próprio Temer, 
na última sexta-feira (23). Na 
ocasião, o presidente explicou 
que o ministério vai coordenar 
as ações de segurança pública 
em todo o país. Ao falar sobre a 
questão fi nanceira, Temer disse 
que a nova pasta pode implicar 
mais gastos para administração 
pública, mas isso se justifi ca 
pela importância do trabalho a 
ser feito na área da segurança. 
Com a pasta da segurança pú-
blica, o governo passa a ter 29 
ministérios. Jungmann está à 
frente do Ministério da Defesa 
desde maio de 2016, quando 
tomou posse prometendo dar 
prosseguimento aos projetos 
estratégicos das Forças Ar-
madas. Durante sua gestão, 
comandou a organização do 

Raul Jungmann assume o 

comando do Ministério da 

Segurança Pública.
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Mulheres da Arábia 
Saudita no Exército

Seguindo uma série de me-
didas de abertura, as mulheres 
da Arábia Saudita poderão se 
alistar no Exército, de acordo 
com informações dos jornais 
locais. A iniciativa, entretanto, 
não inclui participações em 
combate. Para entrar nas For-
ças Armadas, a mulher deve 
respeitar alguns requisitos, 
como ter origem saudita e ter 
crescido no país; possuir idade 
entre 25 e 35 anos, mais de 
1,55m e no mínimo um diploma; 
e passar por checagem médica.

Além disso, não pode ser ca-
sada com estrangeiros; não pode 
ter antecedentes criminais ou ter 
trabalhado anteriormente em 
alguma instituição do governo ou 
militar; e deve morar na mesma 
região em que se alistará e possuir 
cartão de identifi cação nacional. 
A regra faz parte de uma ampla 
reforma adotada pelo rei Salman 
para integrar as mulheres na vida 
social do país. O projeto é levado 
a cabo pelo príncipe herdeiro 
Mohammed bin Salman, tido 
como líder de facto da Arábia 
Saudita e que está por trás de um 
programa de modernização da 
nação, assim como de sua política 
externa agressiva em relação ao 
Irã (ANSA).

Emprego em 
recuperação deixa 
empresário “otimista”

O Índice de Expansão do 
Comércio (IEC) avançou 1,8% 
em fevereiro, passando de 99,7 
pontos em janeiro para 101,5 
pontos neste mês. O indicador 
é calculado pela FecomercioSP. 
O resultado fi cou acima de 100 
pontos – limite que separa o 
pessimismo do otimismo – após 
36 meses abaixo desse índice. 
Na comparação com fevereiro 
de 2017, quando o índice estava 
em 78,4 pontos, o IEC teve 
crescimento de 29,4%.

O índice é formado por dois 
componentes: expectativas 
para contratação de funcioná-
rios e nível de investimento das 
empresas. Para o levantamento 
foram entrevistados cerca de 
600 empresários no município 
de São Paulo. O indicador varia 
de zero a 200 pontos, partindo 
do desinteresse absoluto para 
o interesse absoluto sobre a 
expansão dos negócios.

Em relação à expectativa 
de contratação, houve alta de 
0,2%. Em janeiro a pontuação 
estava em 117,3 e agora fi cou 
em 117,6, ambas revelam oti-
mismo (ABr).

Ex-governador da Bahia, 

Jaques Wagner.
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A Polícia Federal em Salva-
dor informou que o ex-gover-
nador da Bahia, Jaques Wagner, 
teria recebido R$ 82 milhões 
dos cerca de R$ 450 milhões 
desviados de obras do estádio 
Arena Fonte Nova. Na manhã 
de ontem (26), policiais fede-
rais cumpriram sete mandados 
de busca e apreensão no âmbito 
da Operação Cartão Vermelho. 
Um deles foi na residência 
do ex-governador. “Em razão 
das delações da Odebrecht e 
de material apreendidos na 
OAS, verifi camos que, de fato, 
o então governador recebeu 
boa parte do valor desviado 
do superfaturado para paga-
mento de campanha eleitoral 
e de propina”, disse a chefe 
da Delegacia de Combate à 
Corrupção, Luciana Matutino.

De acordo com apurações fei-
tas pela PF, as irregularidades 
benefi ciaram o consórcio Fonte 
Nova Participações (FNP) 
– formado pelas empresas 
Odebrecht e OAS. As suspeitas 
apontam irregularidades em 

Jaques Wagner teria recebido R$ 82 milhões 
desviados de obras da Fonte Nova

como os valores eram superfa-
turados. Ofi ciamos as empresas 
fornecedoras de materiais para 
obra e, a partir dos valores 
apresentados, verifi camos que 
o mínimo de superfaturamento 
foi R$ 90 milhões. A partir do 
estudo contratado pelo consór-
cio, em razão de exigências do 
Tribunal de Contas, a perícia 
constatou que o valor superava 
R$ 200 milhões em 2009”, disse 
Luciana. 

O advogado Pablo Domin-
gues, que defende Jaques 
Wagner, afi rmou ontem (26), 
que o petista está “absoluta-
mente tranquilo”. O crimina-
lista classifi cou as suspeitas 
da PF na Operação Cartão 
Vermelho como “factoides” e 
“inverdades”.

“Esses valores são valores 
feitos de modo aleatório, há 
uma fragilidade na elaboração 
dessas contas. São factoides, 
são inverdades. Ele está muito 
tranquilo com relação a isso, 
porque jamais houve essa situa-
ção, afi rmou Domingues (ABr).

contratos envolvendo serviços 
de demolição, reconstrução e 
gestão do estádio. Um laudo 
pericial da PF informa que o 
caso pode ter resultado em 
um superfaturamento que, em 
valores corrigidos, superaria 
R$ 450 milhões. Segundo a PF, 
grande parte desses recursos 
teve como destino o pagamento 
de propina e fi nanciamento de 
campanhas eleitorais.

“A pericia técnica viu que não 
só a licitação era direcionada, 

Jungmann vai chefi ar Ministério 
da Segurança Pública

emprego de efetivo militar na 
segurança dos Jogos Olímpicos 
do Rio e o processo de retirada 
das tropas brasileiras do Haiti. 

Pernambucano, foi eleito 
deputado federal três vezes; 
vereador em Recife, onde 
atuou nas áreas de mobilida-
de urbana, saúde pública, do 
meio ambiente e patrimônio 
histórico-cultural; ex-secretá-
rio estadual de Planejamento 
(1990-1991); ministro do 
Desenvolvimento Agrário do 
governo FHC, além de ter pre-
sidido o Incra e o Ibama (ABr). Tesouro Direto bate recorde com

1,9 milhão de investidores cadastrados
seja, no período, foram feitos 
mais resgates do que emissões. 
Em janeiro, esse resultado foi 
de R$ 1,668 bilhão negativo, 
decorrente de R$ 1,8 bilhão 
de vendas de títulos e R$ 3,4 
bilhões de resgates. Em de-
zembro de 2017, esse resultado 
havia sido de R$ 42 milhões 
negativos. Em janeiro de 2017, 
R$ 268 milhões positivos, com 
mais vendas que resgates.

De acordo com o coorde-
nador-geral de Operações 
da Dívida Pública, Leandro 
Secunho, o resultado se deve 
em parte ao grande número de 
vencimentos no mês, cujo valor 
chegou a R$ 2 bilhões. Além 
disso, há a possibilidade de 
investidores buscarem outros 
tipos de investimento. “Difícil 
fazer relação de um motivo ou 
outro”, diz. Ele ressalta que 
o programa tem mais caráter 
de educação fi nanceira e nem 
tanto de financiamento da 
dívida pública, embora seja 
usado também para esse fi m. 
Questionado sobre o impacto 
na dívida, ele diz que o resul-
tado “não apresenta risco, nem 
alteração de estratégia” (ABr).

O estoque do programa fechou 
janeiro com R$ 47,2 bilhões, 
aumento de 13% em relação a 
janeiro de 2017. Títulos inde-
xados à infl ação representaram 
mais de 60% do estoque.

Já o Tesouro Selic, indexado 
à taxa de juros básica da econo-
mia, concentrou os títulos mais 
demandados no mês passado: 
41,2%. Apesar do aumento 
no número de investidores, o 
Tesouro registra, desde agosto, 
emissão líquida negativa, ou 

Suprema Corte mantém proteção 
do Daca para jovens imigrantes

A ação representa uma vitó-
ria temporária para os jovens 
trazidos aos EUA ilegalmente 
por seus pais ou responsáveis. 
O programa Daca foi instituído 
pela administração Barack 
Obama em 2014, como uma 
solução temporária para o 
problema. A Suprema Corte 
poderia ter acatado o pedido 
de Trump para rever o caso, 
ou até mesmo anular a decisão 
do juiz federal Alsup. Mas o 
tribunal decidiu que o caso 
deve ter tramitação normal, 
e o governo Trump deverá 
recorrer primeiro a instâncias 
inferiores se quiser uma revi-
são do tema.

O Daca é alvo de intenso 
debate entre republicanos e 
democratas no Congresso. A 
maioria deles tem um enten-
dimento de proteger o progra-
ma, entretanto a base aliada 
de  Trump quer usá-lo como 
moeda de troca para garantir 
recursos para a construção de 
um muro na fronteira com o 
México (ABr).
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Tecnologia, uma aliada na 
gestão da comunicação 

das empresas

Situações, públicos e 

desafi os diversos exigem 

diferentes formas de 

comunicação

A falta de comunicação 
é um problema que 
atinge grande parte 

das organizações e que, infe-
lizmente, só é notado quando 
situações indesejáveis como 
perda de clientes, desperdício 
de oportunidades ou algo de 
grande impacto acontece. E o 
problema não está só da porta 
para fora – a falta de efi ciência e 
transparência na comunicação 
resulta, muitas vezes, em con-
fl itos internos e profi ssionais 
desmotivados, ocasionando 
ainda mais desafi os para uma 
companhia. 

Segundo pesquisa realizada 
pela Aon Hewitt - consultoria 
em benefícios e capital humano 
- um colaborador desengajado 
pode afetar em até U$ 10 mil o 
lucro anual de uma empresa. 
Assim, é fundamental analisar 
o melhor método de trabalhar 
a comunicação organizacional, 
a fi m de evitar situações que 
comprometam a estratégia do 
negócio. 

Para isso, contamos com 
as mais diversas tecnologias, 
como a TV Corporativa, que 
já está presente no dia a dia 
das pessoas e é por meio dela 
a melhor forma de comunicar e 
engajar os públicos de interes-
se dentro de uma organização. 

Quando desejamos traba-
lhar a comunicação interna 
é preciso entendê-la como 
uma ferramenta que atuará 
diretamente na gestão do ne-
gócio, de maneira a transmitir 
as mensagens e objetivos da 
empresa, além de melhorar 
o clima organizacional in-
centivando as práticas de 
endomarketing e oferecendo, 
inclusive, entretenimento aos 
colaboradores. No entanto, 
para que a comunicação atinja 
seu objetivo é preciso que to-
dos os envolvidos recebam as 
mesmas informações. 

Em uma fábrica, por exem-

plo, na qual nem todas as 
pessoas têm rápido acesso à 
internet, os murais digitais 
são excelentes opções para 
disseminar as mensagens de 
maneira ágil, personalizada e 
exclusiva. Além disso, essa so-
lução também é um excelente 
meio de potencializar a comu-
nicação, não apenas interna, 
como também a externa.

Quando falamos com os 
públicos que não estão den-
tro da companhia, também é 
necessário pensar na melhor 
solução. Nos casos de locais 
com grande fl uxo de pessoas 
ou com grandes fi las de espe-
ra - como shoppings centers e 
bancos - o mais indicado para 
reter a atenção das pessoas é 
a utilização da TV Indoor. 

Utilizando um monitor, a so-
lução permite a transmissão de 
conteúdos segmentados para o 
consumidor de maneira muito 
rápida e atrativa. Já quando 
o desafi o é alavancar vendas, 
a Vitrine Digital é uma ótima 
opção, visto que promove um 
produto ou serviço por meio de 
televisores ou painéis, contri-
buindo para a fi xação da marca 
com seus públicos.

Situações, públicos e desa-
fi os diversos exigem diferentes 
formas de comunicação, por 
isso é extremamente impor-
tante analisar a melhor estra-
tégia de canais e mensagens. 
Além disso, também é neces-
sário um bom planejamento de 
comunicação, que contemple 
todos os pontos acima. Ele será 
um poderoso aliado da gestão, 
do fortalecimento das equipes 
e atingimento das metas que, 
em grande parte, estão atre-
ladas ao aumento das vendas 
e consequentemente do lucro 
da empresa.  

Então, a dica é estudar seus 
planos e objetivos detalhada-
mente antes de escolher uma 
solução e sempre acompanhá-
-la de perto, garantindo assim o 
melhor desempenho e a fl uidez 
da sua comunicação. 

(*) - É Diretora de Produtos da 
Teclógica.

Adriana Bombassaro Alexandre (*)
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A “Malabarista” contorna as difi culdades com otimismo e a 

maior motivação está em entregar um trabalho de qualidade.

As mulheres estão mais 
concentradas no “Ma-
labarista” – pessoas 

que sabem que o dia a dia é 
a verdadeira escola de “como 
empreender” e contornam as 
difi culdades com muito otimis-
mo –, chegando a 40% do total. 
Os homens também predomi-
nam no mesmo grupo, porém, 
com menor intensidade (33%). 

Em termos de educação, da-
queles que estudaram somente 
até o Ensino Fundamental, a 
maior parte (35%) faz parte 
do grupo “Arrojado” – pessoas 
que estão sempre atentas às 
tendências do mercado e, com 
isso, dispostas a assumir mais 
riscos na administração de 
suas empresas –, fazendo desse 
perfi l o menos escolarizado. Já 
aqueles que concluíram o ensi-
no médio e superior dominam 
o grupo “Malabarista”.

Já por setores da economia, 
na indústria, se sobressaem 
os “Malabaristas”, com 60% 
do segmento. Na outra ponta 
do setor industrial, estão os 
“Arrojados”, com apenas 5% 
dos integrantes comandando 
indústrias. No levantamento 
por regiões, no Norte e Centro-
-Oeste do país há maior incidên-
cia (32%) do perfi l “Realizador” 

Papa Francisco lançou apelo para que violência termine.

Apesar das Nações Unidas 
decretarem no domingo (25) 
uma trégua de 30 dias na guer-
ra da Síria, foram registrados 
ontem (26) novos bombar-
deios no enclave de Ghouta, 
perto de Damasco. De acordo 
com ativistas locais, ao menos 
sete pessoas morreram e 30 
fi caram feridas. O Observató-
rio para os Direitos Humanos 
na Síria, sediado em Londres, 
reportou que os bombardeios 
estão menos intensos desde a 
decisão tomanda pelo Conse-
lho de Segurança da ONU para 
uma trégua de 30 dias. 

No entanto, continuam os 
ataques, principalmente aé-
reos e de artilharia. Ghouta 
é um entrave dominado por 
rebeldes sírios que tem sido 
atacado há semanas pelas 
forças do ditador Bashar al-
-Assad, o qual recebe o apoio 
político da Rússia e do Irã. Em 
sete dias de ofensiva, mais 
de 500 pessoas morreram. 
O chefe do Exército do Irã, 
general Mohammad Baqeri, 
disse neste domingo que a 
Síria “continuará” suas ações 
militares em Ghouta.

“O Irã e a Síria respeitarão a 
trégua da ONU, mas o cessar-
-fogo não incluiu os subúrbios 
de Damasco em mãos de ter-

A China terá até 2022 sua 
primeira superestrada solar, 
que permitirá carregar de 
forma automática os veículos 
elétricos que circulem pelos 
161 km que unirão as cidades de 
Hangzhou e Ningbo, no leste do 
país. A estrada, de seis pistas, 
contará com painéis solares ao 
longo de todo o percurso, que 
carregarão automaticamente os 
veículos elétricos, e permitirá 
a condução autônoma, em uma 
tentativa de descongestionar o 
tráfego de outra estrada parale-
la, informou ontem (26) o jornal 
ofi cial Global Times.

Outra novidade é que os au-
tomóveis não terão que parar 
para pagar os pedágios, já que 
o valor será cobrado de forma 
automática por meio de um 
chip instalado neles. Com esse 
projeto, as autoridades querem 

estimular o desenvolvimento 
dos veículos elétricos neste 
país, o maior mercado mun-
dial do automóvel, que planeja 
proibir, em um futuro não de-
terminado, a produção e venda 
de veículos impulsionados com 
combustíveis fósseis.

Algumas das principais estra-
das, inclusive a que une as duas 
cidades mais importantes do 
país, Pequim e Xangai, já con-
tam com milhares de pontos de 
recarga para veículos elétricos. 
A primeira tentativa de iniciar 
esse tipo de estrada na China 
ocorreu em dezembro do ano 
passado na cidade de Jinan, 
no leste, embora só tivesse um 
quilômetro de extensão e tenha 
sofrido atos de vandalismo pou-
co dias depois da inauguração, 
quando foram roubadas peças 
das placas solares (ABr/EFE).

Fiat Chrysler 
vai abandonar 
diesel

A Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) planeja deixar de pro-
duzir motores diesel nos seus 
veículos de passageiros a partir 
de 2022, infomou a imprensa 
norte-americana neste domin-
go (25).  De acordo com o jor-
nal “Financial Times”, citando 
fontes da FCA, a decisão será 
anunciada durante a apresen-
tação do plano de negócios em 
1º de junho. 

Ainda segundo a publicação, 
o aumento dos custos implica-
dos na produção de carros com 
estes motores e a escassez de 
procura justifi cam a decisão. Na 
Europa, as vendas de automó-
veis a diesel recuaram 8%, só 
no último ano, principalmente 
pela associação desses veículos 
às normas cada vez mais rígidas 
relativas às emissões de gases 
poluentes. 

No entanto, a montadora 
manterá a opção de diesel para 
veículos comerciais. A escolha 
da FCA é anunciada um ano 
depois de a Toyota ter revelado 
que não planeja lançar mais 
modelos com motores alimen-
tados a diesel. Além disso, a 
Volkswagen também garantiu, 
na semana passada, que irá 
abandonar essa tecnologia 
(ANSA).

O mercado fi nanceiro reduziu 
pela quarta semana seguida a 
estimativa para a infl ação este 
ano. A expectativa do mercado 
para Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) agora 
passou de 3,81% para 3,73%, de 
acordo com o boletim Focus, 
publicação semanal do Banco 
Central (BC) sobre os principais 
indicadores econômicos. O boletim 
é divulgado às segundas-feiras, 
em Brasília.

A projeção segue abaixo do 
centro da meta de 4,5%, mas aci-
ma do limite inferior de 3%. Para 
2019, a estimativa para a infl ação 
continua no centro da meta em 
4,25%. Essa projeção é mantida 
há 46 semanas consecutivas. Para 
alcançar a meta, o Banco Central 

usa como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, atual-
mente em 6,75% ao ano. Quando o 
Copom aumenta a Selic, a meta é 
conter a demanda aquecida, e isso 
gera refl exos nos preços, porque 
os juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupança. 

De acordo com a previsão das 
instituições fi nanceiras, a Selic 
encerrará 2018 no atual patamar 
e subirá ao longo de 2019, encer-
rando o período em 8% ao ano.

A estimativa para o crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB), a 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país, subiu pela 
segunda vez seguida, ao passar 
de 2,80% para 2,89%. Para 2019, a 
projeção é mantida em 3% há qua-
tro semanas consecutivas (ABr).

Trazendo muitas novidades 
no mundo automobilístico, a 88ª 
edição do Salão de Automóvel de 
Genebra, na Suíça, será realizada 
entre os dias 8 a 18 de março.

Segundo o presidente da exposi-
ção, Maurice Turrenttini, o público 
poderá admirar “110 novidades”, 
sendo “21 europeias e outras 89 
mundiais”, no pavilhão do evento. 
O grande destaque da exposição 
será a Ferrari 488 Pista, que fará 
sua estreia mundial em Genebra. 

Além do carro da montadora de 
luxo italiana, a McLaren Senna, 
os Aston Martin Vantage e DB 
11 Volante, e a Range Rover SV 
Coupé estão entre os veículos 
mais esperados. Além deles, 
outros modelos de destaque são 
os Mercedes A-Class e Classe G, 

o BMW X4, Citroen C4 Cactus, a 
nova Kia Ceed, Mazda 6, Hyundai 
Santa Fé e o Ford Ká+Active. 
Estarão em exposição também os 
carros ecológicos. Três modelos 
serão os grandes destaques: o 
Hyundai Kona Electro, o Jaquar 
i-Pace e o SsangYong e-Siv.

Nesta edição, não estarão pre-
sentes veículos da Opel, Infi niti, 
DS, Chevrolet, Cadillac e a italiana 
Lancia. “Aproveitamos os can-
celamentos de algumas marcas 
para redesenhar as passagens 
dos visitantes nos corredores. 
Também vemos a concentração de 
marcas de grupo, como a Citroën, 
que se aproximou da Peugeot. 
Seremos mais de 180 expositores 
e mais de 900 modelos”, concluiu 
Turrenttini (ANSA).
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A cada dez mulheres empreendedoras, 
quatro são “Malabaristas”

Uma pesquisa inédita realizada pela Serasa Experian descobriu as características e aspectos 
demográfi cos dos quatro perfi s de microempreendedores mais dominantes no Brasil – Malabarista, 
Realizador, Autônomo e Arrojado

fazem, investem em cursos 
e pesquisa. A motivação 
para esse público é buscar 
diferenciais para o negócio 
e, com isso, garantir a rea-
lização pessoal. O objetivo 
dos “Realizadores” é cres-
cer de forma estruturada e 
sustentável;

 • Autônomo (23% do total) 
- Podem ter se tornado 
empreendedores pela ne-
cessidade de atender às 
exigências das empresas 
para as quais prestam ser-
viço. Porém, agora eles têm 
por objetivo estruturar o 
próprio negócio para atrair 
mais clientes e garantir a 
renda mensal:

 • Arrojados (15% do total) 
- Estão sempre atentos às 
tendências do mercado e 
dispostos a assumir alguns 
riscos. As frustrações aju-
daram esses microempre-
endedores a se preparar e 
ganharam experiência ao 
longo do tempo. O sucesso 
fi nanceiro é a motivação 
dos “Arrojados” e, para 
alcançá-lo, sempre têm um 
plano B. O grande objetivo 
das pessoas com esse perfi l 
é serem empresários de 
sucesso (Serasa Experian).

– empresários com negócios 
estruturados e que se dedicam a 
crescer de maneira sustentável. 
No Sul (36%) e Sudeste (41%) 
os “Malabaristas” são mais 
recorrentes, enquanto no Nor-
deste há uma predominância de 
“Autônomos” (34%).

Asprincipais características 
de cada perfi l:
 • Malabarista (37% do to-

tal) - Sabem que o dia a 
dia é a verdadeira escola 
de “como empreender”. 
Contornam as difi culdades 
com muito otimismo e a 
maior motivação está em 

entregar um trabalho de 
qualidade. Para atender 
bem, sacrifi cam o tempo, 
deixando para depois as 
atividades pessoais. O 
desafi o dos “Malabaristas” 
é começar o próximo mês 
fi nanceiramente melhor do 
que o anterior;

 • Realizador (25% do total) - 
Sentem orgulho por terem 
se tornado empreendedo-
res. Possuem um negócio 
estruturado e dotado de 
visão, fruto de muita pes-
quisa e dedicação e, para 
terem segurança no que 

Apesar de trégua imposta pela 
ONU, ataques continuam na Síria

roristas. Ali, as operações con-
tinuarão”, afi rmou à imprensa 
de Teerã. A resolução aprovada 
pela ONU prevê o cessar-fogo 
de 30 dias, mas permite que 
as ações militares contra gru-
pos terroristas como o Estado 
Islâmico (EI), a Al-Qaeda e a 
frente Al-Nusra continuem. 
Essa foi uma exigência da Rús-
sia para não vetar o documento 
no Conselho de Segurança. As 
lideranças políticas, porém, te-
mem que seja um pretexto para 
Assad continuar os ataques 
contra os rebeldes no enclave. 

O papa Francisco fez um apelo 
hoje para que a violência seja 
encerrada “imediatamente” na 

Síria. “Este mês de fevereiro 
foi um dos mais violentos em 
sete anos de confl ito na Síria: 
milhares de vítimas civis, crian-
ças, mulheres, idosos foram 
atacados em hospitais. O povo 
não consegue nem comer... 
isso é desumano. Não se pode 
combater o mal com outro mal. 
E a guerra é um mal”, criticou 
o líder católico. O presidente 
russo, Vladimir Putin, o francês 
Emmanuel Macron e a chan-
celer alemã, Angela Merkel, 
também pediram que os líderes 
envolvidos na guerra da Síria 
“continuem seus esforços para 
implementar plenamente” o 
cessar-fogo (ANSA).

China terá superestrada 
solar com carga automática

A primeira tentativa de iniciar esse tipo de estrada ocorreu em 

dezembro último na cidade de Jinan, com um km de extensão.

Salão de Automóvel de 
Genebra anuncia novidades

Mercado fi nanceiro reduz projeção 
de infl ação de 3,81% para 3,73%
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Qual o impacto das novas 

A Receita aumentou 

sua capacidade 

de identifi car 

inconsistências nas 

declarações dos 

contribuintes, e o 

controle sobre as 

informações declaradas 

tem sido um aliado no 

combate à sonegação

Mas a adaptação às no-
vas regras fi scais nem 
sempre é fácil para 

as empresas e no primeiro 
semestre de 2018 teremos 
várias novas obrigações, sendo 
que duas delas podem causar 
grandes problemas para as 
companhias que não se pre-
pararem. A primeira obriga-
toriedade é o Bloco K, versão 
digital do Livro de Controle de 
Produção e Estoque, para os 
estabelecimentos industriais 
que estiveram no enquadra-
mento 10 a 32 do CNAE, e com 
faturamento igual ou superior 
a R$ 78.000.000,00. 

A obrigação exige que to-
das as empresas industriais 
e atacadistas, exceto aquelas 
enquadradas no Simples Na-
cional, registrem todas as infor-
mações sobre entradas e saídas 
de produtos, além das perdas 
ocorridas nos processos produ-
tivos. Em 2017, empresas com 
o mesmo CNAE, porém, que 
atingiram receita bruta anual 
ou superior a 300.000.000,00 
em 2015, também tiveram 
que entregar ao Fisco estas 
informações. 

Essa nova obrigatoriedade 
incorpora também empresas 
que possuem o Recof-Sped, 
benefi cio tributário criado em 
2015 pelo Governo Federal 
com objetivo de facilitar o 
setor de exportação. O bene-
fício passará a ser veiculado 
com a obrigatoriedade e as 
empresas deverão entregar a 
declaração de forma completa, 
ou seja, com todos os registros. 
Aquelas que não possuem o 
Recof-Sped entregarão apenas 
os registros K200 e K280, res-
trita à informação dos saldos 
de estoque. 

Por conta do complexo 
sistema tributário brasileiro, 
não é sempre que os contri-

buintes conseguem atender às 
regras pertinentes ao regime 
de Substituição Tributária ao 
mesmo, se valer dos valores 
decorrentes da não realização 
de seus fatos geradores e, em 
tempos difíceis de economia, 
nada mais oportuno para 
as empresas saber como se 
ressarcir destes recursos não 
devidos ao Governo. 

A partir de agora, com a 
previsão de uma nova obri-
gação acessória denominada 
e-Ressarcimento, o processo 
de devolução dos valores 
inerentes aos fatos geradores 
não realizados do ICMS-ST 
se tornará mais dinâmico. A 
Novidade do Fisco, que está 
em fase embrionária, porém, 
já em análise pelas empresas 
piloto defi nidas pelo Fisco, 
será mais um obstáculo para as 
empresas, pois, na sua grande 
maioria, não possuem proces-
sos modernos para suportar o 
nível de detalhamento exigido 
pelo Fisco Estadual e estão 
correndo o risco de não ter a 
solicitação do crédito validada 
pela Administração Tributária. 

Em ambas as obrigações, a 
complexidade de informação é 
uma caraterística em comum. 
Diante da difi culdade de adap-
tação e a necessidade do cum-
primento das novas obriga-
ções, as companhias precisam 
investir em tecnologia. Uma 
das opções para atender essa 
demanda é contar com uma 
solução de recepção de docu-
mentos fi scais. Um software 
de gestão dos documentos 
possibilita o gestor ter domínio 
sobre todas as informações, 
garantindo o cálculo correto 
das operações e a validade 
de todas as informações que 
deverão ser entregues. 

Por ter um nível de detalha-
mento de informações maior, 
a empresa precisa adotar uma 
solução amigável para atender 
as exigências das duas obriga-
toriedades. Isso vai permitir 
uma redução no esforço de 
seus analistas na correção de 
erros e alertas recorrentes, 
além de eliminar possíveis 
inconsistências que deixam o 
negócio da companhia amea-
çado pela ação do Fisco.

(*) - É Gerente Tributário da Synchro. 

Leonel Siqueira (*)

A - Olimpíada de Astronomia
O estudo de planetas e estrelas costuma encantar jovens e adultos de todas 
as idades. Agora, estudantes das mais de 5 mil escolas da Secretaria da 
Educação de São Paulo podem testar o seu conhecimento no assunto e se 
inscrever na nova edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). Para 
participar, as unidades interessadas devem se inscrever até 18 de março no 
site da organização (www.oba.org.br) e preencher a fi cha cadastral disponível. 
Em 2017, foram mais 1 mil medalhas conquistadas por alunos do Ensino 
Fundamental e Médio da rede estadual. Dividida em 4 níveis de difi culdade, 
a competição tem como principal objetivo incentivar estudantes do 1º ano do 
Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio a se interessarem pela ciência. 

B - Bolsas para Pós
Para aqueles que já possuem um diploma de graduação, a Itália oferece um 
programa de bolsa de estudo para cursos de Pós-Graduação e Mestrado 
- com inscrições até amanhã (28). Os cursos estarão disponíveis para 15 
países, dentre eles o Brasil, e serão realizados em instituições de ensino 
superior da Itália. Além do curso de graduação, os requisitos contemplam 
ter menos de 28 anos e, no caso de profi ciência em inglês, há a exigência 
do envio do diploma traduzido. Os cursos oferecidos são das áreas de Eco-
nomia, Administração, Arquitetura, Design, Engenharia e Tecnologia. Para 
realizar a inscrição é necessário enviar um formulário ao site: (http://inves-
tyourtalentapplication.esteri.it/SitoInvestYourTalen tApplication/signin.asp) 

C - Vagas de Trabalho 
O Extra e o Pão de Açúcar estão com 600 oportunidades de trabalho 
em São Paulo, sendo 350 para operador de perecíveis e 250 para jovem 
aprendiz. O operador de perecíveis trabalha em setores como açougue, 
frios, frutas legumes e verduras, peixaria, padaria, confeitaria e rotisse-
rie, com atendimento ao cliente, recebimento e reposição de produtos, 
manipulação de alimentos, precifi cação e organização da loja. O Jovem 
Aprendiz trabalha com atendimento ao cliente, abertura e fechamento 
de caixa, abastecimento e precifi cação de mercadorias, conferência de 
validade, limpeza e organização do setor, devolução de produtos nas 
gôndolas. Acesse o site (www.gpabr.com/vagas) clique em “Veja nossas 
vagas”, digite o códigos “MUOPP1399589” para operador de perecíveis e 
“MUAPR1392843” para Jovem Aprendiz, clicar na vaga e se candidatar. 

D - Infecção Hospitalar
Neste sábado (3), das 8h às 16h30, o Hospital e Maternidade Santa Joana 
promove a 16ª Jornada de ‘Controle de Infecção em Maternidade’, desti-

nada a profi ssionais da saúde, controladores de infecção, neonatologistas 
e adeptos da causa. Serão discutidos temas como o uso de clorexidina 
na UTI Neonatal, infecção viral em UTI, como melhorar a infecção neste 
ambiente, infecção relacionada a cateter e como garantir trabalho em 
equipe e assistência segura em maternidade. O evento ocorre no Hotel 
Renaissance, e é o único no Brasil com foco em controle de infecção em 
maternidades. As inscrições estão abertas para todos os profi ssionais da 
saúde em: (centrodeestudos@santajoana.com.br) ou tel. (11) 5080-6068. 
Mais informações em (http://www.santajoana.com.br/).

E - Inovação em Embalagens
A Dow anuncia que já estão abertas as inscrições para o 30o Prêmio para 
Inovação em Embalagens de 2018, programa reconhecido globalmente como 
líder do setor, cujos vencedores são escolhidos por um corpo de jurados 
independente. Todos os formulários a serem preenchidos e as informações 
necessárias encontram-se disponíveis em (www.DowPackagingAwards.
com). O prêmio é uma continuação do Prêmio DuPont para Inovação em 
Embalagens. Lançado em 1986, programa de premiação julgado de forma 
independente que é o mais antigo do setor. Neste ano, a Dow mantém a 
tradição de reunir um corpo de jurados independente composto por especia-
listas em embalagens provenientes de geografi as e disciplinas diversas, a fi m 
de garantir que a premiação mantenha sua perspectiva global em termos de 
design, engenharia, varejo, conversão e por toda a comunidade acadêmica. 

F - Turismo de Luxo
Nesta quinta-feira (1º), a PS Carneiro Eventos promove debate de um tema 
para quem quer saber mais do turismo de luxo: afi nal, qual a nova diretriz 
do segmento? O evento mostrará como é possível conquistar o público 
premium, por meios diversos, como estratégias digitais e alta experiência 
em hospitalidade. O encontro, que acontece na Unibes Cultural (Rua Os-
car Freire, 2.500), das 16h30 às 22h, tem curadoria de Marcelo Sampaio, 
infl uenciador de life style e apresentador do programa Garimpando na TV 
a cabo Travel Box Brazil. Renomados profi ssionais e formadores de opinião, 
mostrarão que “desconectar-se” é a palavra-chava do setor e que o turista de 
luxo tem novo perfi l. Hoje, está muito mais preocupado com sua autêntica 
satisfação pessoal do que com conceitos já pré-estabelecidos. Informações 
e inscrições: (www.novoturismonoluxo.eventbrite.com.br).

G - Simpósio em Recife
No dia 9 de março (sexta-feira), acontece em Recife a 14ª edição do 
Simpósio Regional da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP). 

A entidade tem 75 anos de existência e cerca de 90 mil associados em 
todo o Brasil. O encontro contará com a presença de renomados juristas, 
advogados, especialistas das áreas trabalhista, criminal e de tecnologia do 
Direito. O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Sebastião Reis 
Junior, será um dos palestrantes. O simpósio acontece no Teatro RioMar 
Recife - Shopping RioMar – Avenida República do Líbano, 251 - Pina. 
Serão quatro painéis que debaterão, entre outros, os seguintes temas: 
os impactos da tecnologia no Direito, a recente reforma trabalhista, e o 
habeas corpus e o devido processo legal. Informações: (www.aasp.org.
br) ou tel. (11) 3291 9200.

H - Aceita Criptomoedas
As 11 casas do Grupo Alife, donos dos bares Tatu Bola Bar, Eu Tu Eles, 
Boteco Boa Praça, Indústria Brasileira Bar, e das baladas SUB e Toca 
do Tatu, acabam de implantar uma solução que possibilita aceitar as 
criptomoedas como uma nova forma de pagamento. A primeira casa do 
grupo a adotar a novidade será o Boteco Boa Praça, localizado na Av. 
Faria Lima, que passa a aceitar Bitcoin e Litecoin a partir de hoje. O 
bar será o primeiro estabelecimento do Brasil a trabalhar com Litecoin 
e, em breve, todas as casas do grupo também irão aderir ao sistema. 
Ao longo dos próximos dias, mais de 100.000 clientes que passam pelas 
casas mensalmente serão benefi ciados pela novidade.

I - Pneus do Ano
Um júri internacional, composto por 30 especialistas do setor e profes-
sores de universidades, escolheu a Pirelli como ‘Fabricante de pneus 
do ano’ no Prêmio Internacional de Tecnologia de Pneus para Inovação 
e Excelência 2018. A fabricante italiana foi anunciada como vencedora 
na última quarta-feira (21), em cerimônia de premiação da Expo de 
Tecnologia de Pneus, realizada em Hannover, na Alemanha. A Pirelli 
alcançou este reconhecimento por várias razões diferentes, começando 
com os resultados obtidos com a estratégia de foco em produtos de alto 
valor, que fez a Pirelli líder mundial no setor Prestige. Além disso, há 
o número de homologações (mais de 2.000) alcançado, 28 parcerias 
com centros acadêmicos de excelência em todo o mundo e o papel da 
Pirelli como um condutor de inovação técnica, como demonstrado pelo 
lançamento do Connesso, em 2017. 

J - Mulheres do Agronegócio 
Os preparativos para o 3° Congresso Nacional das Mulheres do Agro-
negócio, que acontece nos dias 23 e 24 de outubro, no Transamerica 
Expo Center, já estão em ritmo acelerado. Com o tema “2030 – O Futuro 
agora, na Prática”, o evento trará o que há de mais atual no agronegócio 
relacionado à tecnologia e ao futuro. Especialistas vão antecipar tendên-
cias e abordar temas como big data, previsão climática, nanotecnologia e 
agroenergia, por exemplo. O vasto universo das startups e as inovações 
de jovens empreendedores também estarão na pauta, além dos métodos 
do design thinking para gestão. Mais informações sobre o evento estão 
disponíveis no site (www.mulheresdoagro.com.br).
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Há intenção de investimento por parte dos empresários de micro 

e pequenos negócios.

O micro e pequeno empresário que atua no ramo 
do comércio e serviços inicia o ano de 2018 um 
pouco mais disposto a realizar investimentos em 
seus negócios

Dados apurados pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao 
Crédito) e pela CNDL (Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas) revelam que o Indicador de Demanda por 

Investimento avançou 11,9 pontos em 12 meses, passando de 29,5 
pontos em janeiro de 2017 para 41,4 pontos em janeiro de 2018. 

Em dezembro do ano passado, o indicador se encontrava em 
35,1 pontos. Com essa alta, o índice atinge a maior marca da série 
histórica, que teve início em janeiro de 2015. Apesar do cresci-
mento, o resultado ainda é considerado modesto. Quanto mais 
próximo de 100, maior o apetite para promover investimentos nos 
próximos três meses; quanto mais distante, menor é o apetite.

Para o presidente da CNDL, José Cesar da Costa, a sondagem 
indica que ainda não há intenção signifi cativa de investimento 
por parte dos empresários de micro e pequenos negócios, mas 
que a retomada lenta e gradual da economia já tem refl etido 

Dívida Pública Federal caiu 

0,87%, passando de R$ 3,559 

trilhões, em dezembro, para

R$ 3,528 trilhões, em janeiro.

A Dívida Pública Federal 
(DPF) – que inclui o endivi-
damento interno e externo do 
Brasil – teve redução de 0,87%, 
passando de R$ 3,559 trilhões, 
em dezembro, para R$ 3,528 
trilhões em janeiro, segundo 
informou ontem (26), em Bra-
sília, a Secretaria do Tesouro 
Nacional. Essa redução da dívi-
da ocorreu por conta do resgate 
líquido de R$ 52,50 bilhões, e 
da apropriação positiva de juros 
de R$ 21,76 bilhões.

A Dívida Pública Mobiliária 
Federal interna (DPMFi) teve 
o estoque reduzido em 0,87%, 
passando de R$ 3,435 trilhões 
para R$ 3,405 trilhões, devido 
ao resgate líquido de R$ 55,53 
bilhões, compensado, em parte, 
pela apropriação positiva de ju-
ros, no valor de R$ 25,74 bilhões 
e fechou janeiro representan-
do 96,52% do total da Dívida 
Pública Federal. O estoque da 
Dívida Pública Federal Externa 
(DPFe), captada do mercado 
internacional, teve redução de 
0,76% em relação a dezembro, 
encerrando o mês em R$ 122,85 
bilhões (US$ 38,85 bilhões). Por 
sua vez, a DPFe atingiu a marca 
de 3,48% do total da DPF.

A variação do endividamen-
to do Tesouro pode ocorrer 
por meio da oferta de títulos 
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Demanda por investimento da pequena 
empresa abre o ano em crescimento

em uma melhora desses números. “Com quedas reais dos juros 
e um ambiente econômico estável, haverá um estímulo para 
investimentos nas empresas. Infelizmente, o ritmo de melhora 
da confi ança ainda é lento, mas esse é mais um dos sinais que 
mostram que os setores do comércio e serviços vislumbram um 
ano com vendas melhores e movimento mais aquecido”.

Em ternos percentuais, pouco mais de um terço (35%) dos micro 
e pequenos empresários manifestaram a intenção de promover 
investimentos em suas empresas no horizonte de 90 dias. Em 
dezembro do ano passado, esse percentual era menor e estava 
em apenas 29% da amostra. Já a quantidade de empresários 
que não pretende investir diminiu em três pontos percentuais, 
passando de 53%, em dezembro do ano passado, para 50% em 
janeiro de 2018 (SPC/CNDL).

Dívida pública tem 
redução de 0,87% e 

atinge R$ 3,528 trilhões

públicos em leilões pela inter-
net (Tesouro Direto) ou pela 
emissão direta.

Além disso, pode ocorrer 
assinatura de contratos de 
empréstimo para o Tesouro, 
tomado de uma instituição ou de 
um banco de fomento, destinado 
a fi nanciar o desenvolvimento 
de uma determinada região. Já 
a redução do endividamento se 
dá, por exemplo, pelo resgate de 
títulos. Em janeiro, os maiores 
detentores da dívida pública 
eram os Fundos de Investi-
mento, com 27,28% da dívida. 
O grupo aumentou o estoque 
entre dezembro e janeiro em 
R$ 64,23 bilhões, totalizando R$ 
929,15 bilhões em janeiro (ABr).



Os perfi s para as urnas

Até o pleito de outubro, 

os eleitores colocarão 

uma lupa sobre os 

candidatos. Farão um 

controle mais apurado 

do que em eleições 

passadas

Primeiro, em função da 
desconfi ança que paira 
sobre os políticos. Se-

gundo, porque o voto começa 
a sair do coração para subir à 
cabeça. O voto racional toma 
o lugar do voto emotivo. Ter-
ceiro, porque o conjunto do 
eleitorado, de costas para a 
política, se abriga em entidades 
de referência e defesa – sin-
dicatos, associações, clubes, 
federações, movimentos de 
todos os tipos – e estas ten-
dem a orientar a escolha para 
determinados perfi s. Bancadas 
setoriais ganharão amplitude. 
Veremos um eleitor afi nado ao 
espírito do tempo. 

Que conceito o eleitor faz 
hoje do político? Pesquisas 
mostram que, de cada 100 bra-
sileiros, apenas 3 confi am nos 
políticos. Escândalos em série 
registrados nos últimos tempos 
contribuem para a má avalia-
ção. E que perfi s conseguem 
atrair a atenção? Vejamos. A 
autoridade é seguramente um 
deles. O brasileiro sente-se 
atraído pela fi gura do pai, que 
expressa autoridade, respeito, 
o homem providencial capaz 
de suprir as necessidades 
da família. Mas não se deve 
confundir autoridade com 
autoritarismo, aqui estendido à 
arbitrariedade. Jânio Quadros 
era uma fi gura que expressava 
respeito.

O equilíbrio atrai a atenção. 
Pessoas desequilibradas não 
merecem consideração, mes-
mo que neste ano a palavra 
dura, um murro na mesa pos-
sam fazer parte do discurso 
(Bolsonaro absorve essa con-
dição). O equilíbrio está ligado 
à harmonia, à serenidade, valor 
que carrega sentimento de jus-
tiça. Estes valores somam-se, 
conferindo ao político confi a-

bilidade e respeita-bilidade, 
base para a consolidação de 
uma boa imagem.

Os desafi os da administração 
e as demandas sociais exigem 
conhecimento e experiência, 
fer-ramentas para o encontro 
de soluções rápidas. O eleitor 
desconfi a de aventureiros e 
ignorantes por consi-derá-los 
“aposta cega, um tiro no escu-
ro”. O preparo e o ideário bem 
organizado podem melhorar a 
ima-gem. Melhor ainda quando 
o ideario for endossado por 
grupos sociais. Ou seja, se 
ganhar o apoio de entidades. 

O bom candidato é também 
aquele que sabe articular, fa-
zer intermediação e interação 
com os grupos organizados. 
Urge respirar o “cheiro das 
ruas”. A proximidade com o 
povo se faz necessária.  E os 
valores negativos? Indecisão 
é um deles. Associa-se à ideia 
de pessoa sem personalidade, 
fraca, tíbia. Encrenqueiro 
e corrupto, então, nem se 
fala: são traços negativos. O 
brasileiro desconfi a de estilos 
rompantes, im-petuosos, vira-
dores de mesa. Mudanças são 
desejáveis, contanto que não 
causem grandes sustos. 

Quem está ligado às teias 
de corrupção será visto com 
desconfi ança. É difícil se pur-
gar. Perfis sem programas, 
conhecimento de temas, terão 
voo curto. Morrerão antes de 
chegar à praia, às urnas. Há um 
conceito que forma o esqueleto 
vertebral do político: a identi-
dade, que abriga a história, o 
pensamento, a coerência, os 
sentimentos e a maneira de ser. 

Se a identidade é forte e po-
sitiva, o político será associado 
às boas lembranças de seus 
eleitores. Uma boa imagem, 
porém, não nasce e cresce no 
espaço de uma campanha.

Conselho ao eleitor: come-
ce, desde já, a focar sua lupa 
sobre os perfi s dos eventuais 
protagonistas.

 
(*) - Jornalista, professor titular da 

USP é consultor político
e de comunicação.

Twitter: @gaudtorquato.

Gaudêncio Torquato (*)
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A Polícia Federal (PF) defl a-
grou ontem (26) a Operação 
Cartão Vermelho, na qual está 
apurando irregularidades na 
contratação dos serviços de 
demolição, reconstrução e 
gestão da Arena Fonte Nova, 
na Bahia. A ação cumpriu 
sete mandados de busca e 
apreensão, inclusive na casa 
do ex-governador da Bahia 
e atual secretário de Desen-
volvimento Econômico do 
Estado, Jaques Wagner.

De acordo com o laudo da PF, 

a obra da Arena Fonte Nova foi 
superfaturada em valores que 
podem superar R$450 milhões, 
sendo grande parte da quantia 
desviada para pagamento de 
propina e fi nanciamento de 
campanhas eleitorais.

Após o desmoronamento da 
arquibancada do estádio em 
novembro de 2007, que dei-
xou sete mortos, o estádio foi 
implodido e reinaugurado em 
2013. A Fonte Nova recebeu 
seis partidas na Copa do Mundo 
de 2014, no Brasil (ANSA).

Polícia fez buscas na casa do ex-governador Jaques Wagner.

Sem consenso na Câmara para 
ir a votação, a MP que estabelece 
as diretrizes para a reprogra-
mação de investimentos em 
concessões rodoviárias federais, 
perdeu validade ontem (26). 
Contrários à MP, vários partidos 
– inclusive da base – obstruíram 
a votação na sessão da Câmara 
na última quarta-feira (21). 
O DEM e o PSDB chegaram a 
retirar a obstrução à MP, mas 
PSB, PDT, PT, PCdoB, Psol PV, 
Podemos, PTB, Pros e PSD con-
tinuaram obstruindo a sessão. 

Pontos incluídos na MP, como 
a renovação da concessão de 
portos e a falta de punição para 
a empresa que não cumprir o 
cronograma dos investimentos, 
foram os que sofreram mais 
resistência. O deputado Fábio 
Trad (PSD-MT) sugeriu que o 
governo reedite a MP para dar 
mais tempo para a negociação 
do texto. Mas os deputados Es-
peridião Amin (PP-SC) e Hugo 
Leal (PSB-RJ) lembraram que 
em 2016 o governo já tentou 
rever os contratos de concessão 
de rodovias ao incluir o alon-
gamento dos investimentos. O 

MP estabelece as diretrizes para a reprogramação de 

investimentos em concessões rodoviárias federais.

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ) ajuizou uma ação 
civil pública contra o ex-
-governador Sérgio Cabral, 
três ex-secretários estadu-
ais de saúde, quatro exe-
cutivos, um consórcio, uma 
empresa e 12 servidores 
do estado. O MP viu super-
faturamento de contratos 
para serviços que não foram 
prestados adequadamente 
entre 2007 e 2015, gerando 
desperdício de materiais 
hospitalares e remédios para 
tratamentos de média e alta 
complexidade .

A ação é movida pela 8ª Pro-
motoria de Justiça de Tutela 
Coletiva e aponta crime de 
improbidade administrativa. 
O prejuízo causado aos cofres 
estaduais teria sido superior a 
R$ 173 milhões em contratos 
para manutenção de serviços 
de estocagem, distribuição, 
armazenamento e destinação 
fi nal de medicamentos, in-
sumos, produtos e materiais 
médico-hospitalares. O MP 
pediu também a suspensão 
dos direitos políticos dos réus 
e das dívidas estaduais com 
as empresas contratadas, o 
ressarcimento do Fundo Es-
tadual de Saúde e a proibição 
de ter contratos com o poder 
público.  

Vinicius Leal Cavalleiro, promotor de justiça do MP-RJ.

Os deputados precisam 
analisar o substitutivo 
do Senado para o projeto 

do deputado Carlos Zarattini 
(PT-SP) e outros. Uma das 
principais alterações feita pelos 
senadores retira do município 
a atribuição de autorizar a 
atividade, mantendo apenas a 
competência para fi scalizar o 
serviço. Outra emenda retira 
da proposta original a obrigato-
riedade de que o condutor seja 
proprietário do veículo e do uso 
de placas vermelhas nos carros.

O primeiro item da pauta, en-
tretanto, é a Medida Provisória 
que tranca a pauta e dispensa 
os estados de uma série de 
exigências para renegociar suas 
dívidas com a União. O gover-
no alega que, mesmo com as 
novas condições previstas em 
algumas dessas leis, os estados 
não estão conseguindo refi nan-
ciar seus débitos em razão da 
documentação exigida. 

Também está pautado para 
a sessão de hoje o projeto 
do Senado, que aumenta as 

Deputados poderão votar a MP que dispensa os estados de uma série de exigências para renegociar 

dívidas com a União.

Bloqueio de celular 
em presídio deve 
ser feito com 
recursos do Funpen

A Comissão de Ciência e Tecno-
logia do Senado pode votar hoje 
(27), em decisão terminativa, pro-
posta que explicita na legislação a 
aplicação dos recursos do Fundo 
Penitenciário Nacional (Funpen) 
para instalar, custear e manter o blo-
queio de sinais de telecomunicações 
em estabelecimentos penitenciários 
e prisionais. O texto que será anali-
sado é um substitutivo ao projeto do 
senador Lasier Martins (PSD-RS).

O substitutivo estabelece ainda 
que as prestadoras de serviços de 
telecomunicações deverão fran-
quear acesso irrestrito a todas as 
informações e tecnologias neces-
sárias para que o órgão gestor do 
estabelecimento prisional possa 
impedir o acesso às redes de tele 
e radiocomunicações e transmissão 
de dados. Já o projeto original suge-
re a cobertura desses serviços com 
recursos do Fundo de Fiscalização 
das Telecomunicações (Fistel). 

O autor, Lasier Martins, afi rma 
que o STF tem se manifestado pela 
inconstitucionalidade de leis esta-
duais que atribuem às prestadores 
de serviços de telecomunicações 
a instalação de bloqueadores 
de celulares em presídios, sob 
o argumento de que essa é uma 
obrigação do Estado. Ele observa 
ainda que todos os anos resta um 
valor bilionário de recursos não 
aplicados do Fistel (Ag.Senado).

Condômino com 
comportamento 
antissocial poderá 
ser expulso

Tramita na Câmara projeto 
que altera o Código Civil para 
permitir a expulsão de con-
dômino cujo comportamento 
antissocial exponha os demais 
moradores a risco ou perturbe 
a sua tranquilidade. O projeto 
é de autoria do deputado Au-
gusto Carvalho (SD-DF). O 
texto determina que a decisão 
pela expulsão será tomada em 
assembleia, com apoio de pelo 
menos três quartos dos condô-
minos restantes, e sempre que 
a multa por comportamento 
antissocial não surtir o efeito 
esperado. 

A multa é prevista no Código 
Civil para os moradores que 
perturbam a vida em condo-
mínio. Segundo Carvalho, a 
expulsão de condômino incon-
veniente, com comportamento 
agressivo ou desrespeitoso às 
normas de convivência, já é 
aceita pela jurisprudência dos 
tribunais brasileiros. O projeto 
apenas transporta estas deci-
sões para o Código Civil. “O 
direito de propriedade não é 
absoluto, cabendo a todos os 
condôminos o uso da coisa sem 
prejudicar os demais. Infeliz-
mente, nem sempre é isso que 
acontece no convívio social”, 
disse o deputado. O projeto será 
analisado em caráter conclusivo 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Dois projetos na área de seguran-
ça pública estão na pauta do Ple-
nário do Senado. Um deles proíbe 
o contingenciamento de recursos 
do Fundo Penitenciário Nacional 
(Funpen). O outro confere à Polí-
cia Federal a tarefa de investigar 
crimes praticados por organizações 
paramilitares e milícias armadas, 
caso se comprove o envolvimento 
de agente de órgão de segurança 
pública estadual.

O projeto prevê que os créditos 
orçamentários programados para 
o Funpen não poderão mais ser 
contingenciados, independente-
mente da situação fi scal do governo 
naquele momento. Criado em 1994, 
o Funpen destina recursos para 
a gestão do sistema carcerário. 
Além disso, fi nancia atividades 
como reformas, ampliação de es-

tabelecimentos e aperfeiçoamento 
do serviço prisonal. Apesar dos 
20 anos de criação, os repasses 
de recursos que custeiam o fundo 
ainda enfrentam obstáculos. Daí a 
necessidade, segundo a senadora 
Ana Amélia (PP-RS), autora do 
projeto, de se assegurar que as 
transferências fi nanceiras sejam 
executadas.

O outro texto ligado à área 
de segurança é do ex-senador e 
atual prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella (PRB), e confe-
re à Polícia Federal a tarefa de 
investigar crimes praticados por 
organizações paramilitares e milí-
cias armadas. Isso se dará quando 
for  comprovado o envolvimento 
de agente pertencente a um órgão 
de segurança pública estadual (Ag.
Senado).

Raul Spinassé/Futura Press
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Câmara analisa mudanças 
na regulamentação de 

aplicativos de transporte
O projeto que regulamenta serviços de transporte com aplicativos é o destaque da pauta do Plenário 
da Câmara a partir de hoje (27)

penas para uso de explosivos 
em furto ou roubo. No caso 
do furto, cuja pena geral é 
de reclusão de 1 a 4 anos, o 
crime de empregar explosivos 
ou de furtá-los passará a ser 
punido com 4 a 10 anos. Já o 
roubo de explosivos passará a 
ser penalizado com aumento 
de 1/3 à metade da pena geral 
de reclusão de 4 a 10 anos. 
Para o roubo realizado com 

arma de fogo ou com uso de 
explosivos, o agravante será 
de 2/3 da pena cominada.

Amanhã (28), os deputados 
poderão analisar o projeto, do 
Poder Executivo, acaba com 
a desoneração da folha de 
pagamento para a maioria dos 
setores hoje benefi ciados, se 
aprovado o pedido de regime 
de urgência para a matéria. 

Segundo o texto, voltam 

a contribuir sobre a folha 
as empresas dos ramos de 
tecnologia da informação, te-
leatendimento (call center), 
hotelaria, comércio varejista e 
alguns segmentos industriais, 
como de vestuário, calçados e 
automóveis. Essas empresas 
voltarão a contribuir pela folha 
de pagamento, com alíquota de 
20%, após 90 dias da publicação 
da futura lei (Ag.Câmara).

Esquema de Cabral na saúde 
causou prejuízo de R$ 173 milhões

Além disso, a promotoria 
pediu, de forma cautelar, a de-
volução dos valores recebidos 
ilicitamente pelos réus, a que-
bra dos sigilos fi scal e bancário 
e o sequestro de bens em um 
montante sufi ciente para sanar 
o prejuízo causado aos cofres 
estaduais. Segundo o promotor 
de Justiça Vinícius Cavalleiro, 
as empresas foram contratadas 
com sobrepreço e causaram 
desperdício de medicamentos 
e materiais hospitalares ao não 
condicioná-los corretamente, 
ao não contratar pessoal com 
capacitação adequada e ao não 
manter uma rotina efi ciente de 
comunicação com as unidades 
de saúde onde esses produtos 
eram necessários. 

Mais de 600 toneladas de 
remédios e materiais que po-
deriam estar em condições de 
uso foram incineradas e cerca 
de R$ 85 milhões em valores 
atuais se tornaram inservíveis 
dentro da Coordenação Geral 
de Armazenamento do estado, 
em Niterói. “A empresa con-
tratada por aquela fi nalidade 
estava praticando sobrepreço, 
recebia por serviços não pres-
tados e seu contrato vinha sen-
do aditivado sem justifi cativa 
plausível”, disse o promotor. 
O MP também vai pedir uma 
indenização por danos morais 
coletivos e aguarda a conclu-
são de um inquérito policial 
para levar o caso também à 
esfera criminal (ABr).

MP que trata de concessões de 
rodovias federais perdeu validade

plenário também não concordou 
com a medida.

Hugo Leal destacou ainda 
que o usuário perderia com o 
novo prazo para os investimen-
tos. “São rodovias que não são 
duplicadas, ampliando o risco 
de mortes e acidentes”, disse.  
Já o deputado Afonso Motta 
(PDT-RS) ressaltou que seriam 
benefi ciadas as empresas que 
não cumpriram os contratos. 
“A medida é benevolente com 
os concessionários que descum-
prem as obrigações contratuais, 
gerando riscos ao usuário”, 

avaliou.
O parecer apresentado pelo 

relator da proposta, deputado 
José Rocha (PR-BA), previa a 
postergação dos investimentos 
uma única vez em comum acordo 
com a concessionária. O prazo 
máximo da reprogramação seria 
de até 14 anos, condicionado à 
demonstração da sustentabili-
dade econômico-fi nanceira da 
concessão. A reprogramação 
implicaria ainda na suspensão 
das obrigações de investimentos 
e no cancelamento das multas 
pelo atraso das empresas (ABr).

PF investiga desvios em 
obras da Arena Fonte Nova

Projeto veda contingenciamento de 
recursos do Fundo Penitenciário



No passado remoto, as previsões meteorológicas 

eram feitas pela observação da natureza. A direção, 

velocidade e movimento dos ventos constituíam um 

tipo de informação

O vento é o ar em movimento de uma área de alta pressão 
a outra, de baixa. Se esse deslocamento for de oeste 
para leste, a calma está garantida; se, ao contrário, for de 

leste para oeste, a indicação é de que vem clima pesado por aí.
A observação da superfície das águas também serve de orien-

tação. Como a baixa pressão faz cessar a formação de ondas, 
isso indica clima calmo. Até mesmo uma simples fogueira pode 
dar indicações meteorológicas, de acordo com a direção que 
sua fumaça seguir. Se for diretamente para cima, o indício é de 
pressão alta. Se ela fi car em torno da fogueira, signifi ca pressão 
baixa e indica que o clima logo vai fechar... Há, ainda, as dicas 
das nuvens. Brancas e altas, sinalizam clima calmo. Escuras e 
baixas trazem chuvas e tempestades. Brancas e ralas são sinal 
de clima calmo e aberto. As achatadas indicam que o ar está 
estável, e as arredondadas traduzem ar instável. Por fi m, as in-
chadas e de pequeno tamanho tendem a sinalizar clima calmo. 
Porém, a ocorrência de aumento do tamanho, pode signifi car 
a possibilidade de tempestade...

Quem, na cidade, entendia essas mensagens cifradas da mãe 
natureza? Quase ninguém!

Então, em 1963, Narciso Vernizzi começou a informar ao pú-
blico o que se ocultava por trás de nuvens, ares e ventos: surgia 
“O homem do tempo”. Até próximo de sua morte, em 2005, 
sua voz e entonação peculiares informavam o que devíamos 
esperar do clima. Atuando no rádio desde 1948, fazendo boletins 
esportivos, Narciso aceitou o desafi o de decifrar os mistérios 
do tempo. Quando começou, não tinha formação na área. Res-
ponsável e dedicado, porém, pôs-se a estudar, chegando a fazer 
cursos na NASA e a dominar quatro línguas para se comunicar 
com centrais climáticas pelo mundo!

No início dos anos 1980, Felisberto Duarte – o Feliz – de-
sempenhou a mesma função no SBT. Fiel a seu nome, fazia a 
apresentação sempre sorrindo. Começando com a frase “Tempos 
felizes”, encerrava com o bordão “piriri e pororó”. Foram 16 anos 
de homem do tempo, até 1988. Teve uma nova e breve passagem 
pela mesma emissora em 2008, ano em que faleceu, no dia 10 
de agosto.

E aí, o que aconteceu? 
Sumiu “O homem do tempo”! Em seu lugar, veio “A moça 

do tempo”! Ou “As moças do tempo”, distribuídas pelas várias 
emissoras. A mais notória é, sem dúvida, Maria Júlia Coutinho 
– a Maju. Com todas as características da mulher brasileira da 
gema, sorriso encantador e um modo especial de falar e ges-
ticular, ela atrai a atenção dos telespectadores. As expressões 
que usa, fora da ortodoxia meteorológica rígida, como “chuvica”, 
“chuvona”, “chuvarada”; “menino danado” e “menina levada” 
(para designar “el niño” e “la niña”), e que tais, tornam sua 
apresentação leve e agradável.

Eu, entretanto, há muito vinha me perguntando: por que “A 
mulher do tempo” tomou o lugar de “O homem do tempo”?

Depois de muita pesquisa, descobri a razão, que, aliás, é bem 
lógica. É que para que a mulher 
faça algo, é preciso “pintar um 
clima”!  Portanto, ninguém me-
lhor do que a mulher para cuidar 
de assuntos climatológicos!

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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RESCISÃO DE COMUM ACORDO
Na rescisão de comum acordo como fica o aviso prévio é de 30 dias ou 
tem que indenizar os dias que ultrapassar? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI ATUALMENTE UMA ESTAGIÁRIA E UM SÓCIO, O 
SÓCIO PODE SER O SUPERVISOR DO ESTÁGIO E PODERÁ CONTRATAR 
OUTRO ESTAGIÁRIO?

Esclarecemos que a empresa deve indicar empregado do seu quadro de 
pessoal para supervisionar e orientar até dez estagiários. Sendo assim, 
deve ser empregado da empresa e não o sócio. Sendo assim, se não 
existe empregado na empresa não há a possibilidade de contratação 
de estagiário. Base Legal – Lei nº11.788/08, art.9 e 17.

PRÊMIO CREDITADO EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
Empresa contempla mensalmente alguns funcionários com valor 
creditado no cartão alimentação, fazendo parte de programa de 
reconhecimento interno, existe encargos? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REMUNERAÇÃO DO REPOUSO SEMANAL
Além das horas extras quais os demais eventos da folha de pagamento 
que devem integrar o DSR, qual a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO NÃO QUER ASSINAR O AVISO PRÉVIO, 
COMO PROCEDER? 

A empresa comunicará o aviso prévio ao empregado na presença 
de duas testemunhas. Solicitará ao empregado demitido que 
assine o aviso prévio, caso o mesmo se negue, as testemunhas 
assinarão atestando que o mesmo foi comunicado verbalmente 
e negou-se a assinar. A rescisão será válida.

Edital de Citação Prazo 20 Dias  Proc. 0121996-39.2012.8.26.0100. A Drª Flavia Poyares Miranda,
Juíza de Direito da 11ª VC do Foro da Capital - SP. Faz Saber a Marco Antonio De Campos
Camargo, CPF/MF Nº 021.912.078-12 que Hospital Alemão Oswaldo Cruz lhe ajuizou ação Sumário
da quantia de  R$ 12.673,06, referente à prestação de serviços médico-hospitalares. Estando o Réu
em lugar ignorado, foi deferido sua citação por edital, para apresentação de contestação no prazo de
15 dias úteis. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 22 de Fevereiro de 2018.     (24 e 27)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003092-07.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Hertha Helena Rollemberg Padilha de
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ricardo Leal da Silva RG Nº 47277167-X, CPF/MF Nº
412.422.228-98 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 9.895,07,
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido.
Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de novembro de 2017.                             (24 e 27)

COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - CNPJ nº 02.533.940/0001-71 - Edital de Convocação - A Companhia 
Brasileira de Gestão de Serviços (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.533.940/0001-71, 
com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 822, Alphaville Industrial, CEP: 06455-020, convoca 
as Acionistas para a Assembleia-Geral a ser realizada na sede da Companhia no dia 07/03/2018, destinada a deliberar sobre: (a) no 
âmbito da AGO às 09h: (i) as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017 e o Parecer dos Auditores Independentes; (ii) a Proposta de Destinação do Lucro 
Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017; (iii) a eleição e/ou a reeleição dos Membros do Conselho de Administração e 
o montante global anual da remuneração dos administradores; e (iv) a eleição e/ou a reeleição dos Membros do Conselho Fiscal e 
a remuneração destes. (b) no âmbito da AGE às 09h30: (i) o aumento do capital social da Companhia em mais R$ 8.269.878,00, 
com a emissão de 8.269.878,00 novas ações ordinárias e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, em tudo 
idênticas às atualmente existentes, a serem subscritas mediante a capitalização dos créditos detidos pelas Acionistas contra a Companhia 
decorrentes dos dividendos obrigatórios declarados na AGO e ainda não pagos ou em dinheiro; (ii) a proposta de (a) capitalização ou 
(b) distribuição seguida de aumento de capital a ser subscrito com créditos de dividendos a pagar ou dinheiro, de lucros acumulados no 
montante de R$ 24.809.634,00, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização dos créditos detidos pelas Acionistas contra a 
Companhia decorrentes do saldo do lucro líquido declarado na AGO e ainda não pago ou em dinheiro, conforme o balanço patrimonial da 
Companhia levantado em 31/12/2017, nos termos das seguintes alternativas: (1) em sendo aprovada a capitalização dos referidos lucros, 
o capital social da Companhia será aumentado em mais R$ 24.809.634,00, sem a emissão de novas ações; ou (2) em sendo aprovada 
a distribuição dos referidos lucros, é proposto o aumento do capital social da Companhia em mais R$ 24.809.634,00, com a emissão 
de 13.646.663 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 1,8180 cada, em tudo idênticas às atualmente existentes, a serem 
subscritas mediante a capitalização dos créditos detidos pelas acionistas contra a Companhia decorrentes dos dividendos declarados na 
AGO e ainda não pagos ou em dinheiro. (iii) a alteração do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital 
social indicados nos itens (i) e (ii) acima. Nos termos da lei, todas as Acionistas terão preferência para a subscrição dos aumentos de 
capital na proporção de suas atuais participações no prazo que vier a ser fixado pela AGE, observado o prazo legal mínimo de 30 dias. 
As Acionistas que o desejarem poderão, no ato da subscrição das novas ações, subscrever sobras. Em havendo sobras, as Acionistas 
que as tenham subscrito terão o prazo de 10 dias, contado do fim do prazo determinado pela AGE para a subscrição das ações objeto do 
aumento de capital, se aprovado, para subscrever as ações não originalmente subscritas na proporção de suas participações no capital 
social da Companhia, consideradas apenas as Acionistas que tiverem subscrito as sobras. Nos termos do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, 
a AGO/E instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital com direito a 
voto e, em segunda convocação, com qualquer número.

Companhia Vale do Rio Roosevelt - CNPJ/MF Nº 03.528.098/0001-42-NIRE 35.300.461.061
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da Companhia Vale do Rio Roosevelt, para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária a realizar-se às 9:00 horas do dia 12 de março de 2018, na sede social, na Rua Doutor Luiz Migliano, 1986,
11º andar, sala 1105, Jardim Caboré, CEP 05711-001, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (a) exame, discussão e votação da Proposta da Diretoria visando: (i) o resgate da totalidade das ações preferenciais
Classe A, da totalidade das ações preferenciais Classe B e da totalidade das ações preferenciais Classe C do capital da Companhia,
atualmente em circulação, sem a redução do capital social; (ii) a consequente alteração dos artigos 5º, 6º e item 4 do artigo
35, exclusão do artigo 37 e renumeração dos demais artigos do Estatuto Social; e (b) outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2018. p. Sergio Casali Prandini. Presidente do Conselho de Administração. (23.24.27/02/2018)

Companhia Vale do Rio Roosevelt-CNPJ/MF Nº 03.528.098/0001-42-NIRE 35.300.461.061
Convocação - Assembleias Especiais

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas detentores de ações preferenciais Classe A, de ações preferen-
ciais Classe B e de ações preferenciais Classe C do capital social da Companhia Vale do Rio Roosevelt, para se
reunirem em Assembleias Especiais a realizarem-se, cumulativamente, às 15:00 horas do dia 13 de março de 2018,
na sede social, na Rua Doutor Luiz Migliano, 1986, 11º andar, sala 1105, Jardim Caboré, CEP 05711-001, em São
Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem a respeito do resgate da totalidade das ações preferenciais Classe
A, da totalidade das ações preferenciais Classe B e da totalidade das ações preferenciais Classe C do capital da
Companhia, atualmente em circulação, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2018. p. Sergio Casali Prandini. Presidente do Conselho de Administração. (23.24.27/02/2018)

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 0001103-
53.2011.8.26.0100 (USUC 29) O(A) Doutor(a) Paulo Cesar Batista dos Santos , MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Estado de SP,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)(s) Rubens Dorigon, Mercedes Wohnrath Dorigon, João Antônio
da Silva, Angelita dos Santos Silva, José Etelvino André, João Carlos Tost, Luiz Rosendo Tost Gomez,
Maria Ines Faria Gomez, Maria Rosa Tost Fajardo, Celso Domingos Fajardo, Angel Tost Marine,
Maria Cruz Gomez Sanabria de Tost, Leonor do Carmo Parreira de Mello, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Maria dos Anjos da Graça e outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Gonçalo da Costa, nº 42 31º Subdistrito
Pirituba - São Paulo SP, com área de 306,64 m², contribuinte nº 199.064.0007-1, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. 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.                             (24 e 27)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1102772-25.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Janaína Cristina da Silva, RG 20037105, e demais ocupantes
Desconhecidos E Incertos, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por
parte de Porto 25 Administração, Empreendimentos e Participações Ltda-epp, objetivando a
reintegração de posse do imóvel localizado na rua João Bricola, nº 59 e 67, sob a alegação de ter sido
o bem invadido pelos réus. Conforme decisão exarada por este juízo, foi determinada pelo MM. Juízo
da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP “a Citação Pessoal dos ocupantes que
forem encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça no local e a citação por edital dos demais, com
fundamento no art. 554, § 1º, do Código de Processo Civil”. Após o prazo fixado neste edital, os
requeridos possuem o prazo de 15 dias para contestar, nos termos do artigo 564 do CPC. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2018.                                                                        (24 e 27)

1ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005632-
84.2012.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOYCE 
MACKAY MANEGUELLO, CPF. 350.732.278-16, que INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE lhe 
ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 9.524,96 (Fev/2012), oriundos do 
inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a 
requerida em lugar ignorado, CITADA fica, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob 
pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0041671-43.2013.8.26.0100 – 720/13./ O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna 
Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) +Valdomiro Gabriel de Lima e Oberlina Quiteria 
de Lima, Nelson Bazar, Francisco Jose Tavares de Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria Senhora Rodrigues 
de Oliveira ajuizou(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua Melo Portugal 47, São Paulo SP, Cep. 03728-025, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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. 

42ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067990-31.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Marcello do Amaral Perino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LETÍCIA ELLEN FELIX 
ZINSLY, Brasileiro, Solteira, RG 42832437, CPF 434.780.048-70, Rua Engenheiro Villares da Silva, 
436, Itaquera, CEP 08215-320, São Paulo - SP e BRUNO CESAR FELIX ZINSLY, CPF - 
385.974.258-22, Rua Engenheiro Villares da Silva, 436, Itaquera, CEP 08215-320 - São Paulo - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de MILTON SEIGI HAYASHI, 
alegando em síntese: que efetuou a compra de um carro zero Km, marca Chevrolet, modelo Camaro SS, 
Versão LE, cor branca, no valor de R$ 228.000,00 e para efetuar o pagamento foram feitos vários 
depósitos em nome de pessoas físicas totalizando o valor total pago em R$ 206.443,53 e não foi possível 
receber o carro se não pagasse os tributos e taxas pendentes em virtude da quebra da firma que efetuou 
o negócio e precisou desembolsar o valor final R$ 427.871,67 . Encontrando-se os réus em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a suas CITAÇÕES, 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 

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A.
CNPJ/MF: 44.581.056/0001-52 - NIRE:35300057520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Fevereiro de 2018
Data, Hora e Local: Em 01 de fevereiro de 2018, às 16 horas, na sede social da Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues 
S.A., estabelecida na Avenida Comendador Martinelli, nº 276, bairro Água Branca, na cidade de São Paulo, estado de São 
Paulo, CEP 05037-170, (“Companhia”). Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de 
Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral 
Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital 
social da Companhia. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Sergio Coelho, que convidou 
a mim, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: (i) Discutir e deliberar sobre 
a participação da Companhia no processo licitatório promovido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados 
de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, nos termos do Edital de Concorrência Internacional Nº 002/2016, cujo 
objeto é a Seleção de empresa ou consórcio de empresas para prestar, na respectiva Área de Operação, os Serviços 
Rodoviários Intermunicipais de Transporte Coletivo de Passageiros (Serviço Regular), rodoviário e suburbano, em regime 
de Concessão; (ii) autorizar a Companhia consorciar-se e firmar compromissos de constituição de consórcio, declarações, 
compromissos, termos e documentos correlatos; (iii) autorizar a Companhia a contratar e prestar garantias exigidas para 
o processo licitatório e execução do contrato; (iv) autorizar os representantes legais da Companhia a assinarem todos 
e quaisquer documentos correspondentes a tal participação em nome da Companhia, em quaisquer fases da Licitação. 
Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Autorizar, por unanimidade dos votos proferidos, que a Companhia (i) participe 
do processo licitatório promovido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de 
São Paulo - ARTESP, nos termos do Edital de Concorrência Internacional Nº 002/2016, cujo objeto é a Seleção de empresa 
ou consórcio de empresas para prestar, na respectiva Área de Operação, os Serviços Rodoviários Intermunicipais de 
Transporte Coletivo de Passageiros (Serviço Regular) rodoviário e suburbano, em regime de Concessão; (ii) consorcie-se 
e firme compromissos de constituição de consórcio, declarações, compromissos, termos e documentos correlatos; (iii) 
contrate e preste garantias exigidas para o processo licitatório e execução do contrato; (iv) autorize os representantes legais 
da Companhia a assinarem todos e quaisquer documentos correspondentes a tal participação em nome da Companhia, em 
quaisquer fases da Licitação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, 
suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi 
assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, sendo eles: Comporte Participações S.A., representada por Maria 
Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sergio Coelho; Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda., representada 
por Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sergio Coelho; por mim Secretária, Maria Zélia Rodrigues de 
Souza França e pelo Presidente - Paulo Sergio Coelho. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro 
próprio. Mesa: São Paulo (SP) 01 de fevereiro de 2018. Paulo Sergio Coelho – Presidente; Maria Zélia Rodrigues 
de Souza França – Secretária. Acionistas Presentes: Comporte Participações S.A.: Maria Zélia Rodrigues de 
Souza França e Paulo Sergio Coelho. Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda.: Maria Zélia Rodrigues de 
Souza e Paulo Sergio Coelho. Jucesp nº 83.262/18-0 em 16/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Nos termos do estatuto social da Associação Portuguesa de Desportos e do regimento interno
aplicável, ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo convocados para a Reunião
Ordinária, a ser realizada no Salão Nobre José F. Santiago Neto, localizado à rua Comendador Nestor
Pereira número 33, Canindé, no dia 06 de março de 2018, terça-feira, com início às 19:30h, em
primeira convocação, com a maioria dos seus membros, ou, em segunda chamada, meia hora
depois, com a presença mínima de 50 (cinquenta) conselheiros. Será observada a seguinte Ordem
do Dia: 
Presidente da Diretoria e julgar os resultados da administração Econômico-Financeira do exercício

ALPHA HEALTH 360 - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Saúde
CNPJ nº 15.408.872/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  -  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo Presente edital, na forma do capítulo VI do Estatuto Social, convocamos os senhores
sócios cooperados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar na Sede
Social da Cooperativa, localizada a Praça Cornélia, 87 - Bairro Água Branca, na Capital do
Estado de São Paulo, no dia 30 de março de 2018, às 14:00 h. em primeira convocação, com
2/3 do número de associados; às 15:00 h. em segunda convocação, com metade mais um
dos associados; às 16:00 h. em terceira e última convocação com a presença mínima de 10
(dez) associados. Na pauta da Assembleia Geral Ordinária serão discutidos os seguintes
assuntos: a) aprovação das contas do exercício de 2017; b) aprovação e destinação das
sobras ou perdas apuradas no exercício de 2017; c) eleição de novos membros do Conselho
Fiscal; d) outros assuntos de interesse da sociedade cooperativa.
Nota: Para efeito de quorum, o número registrado é de no mínimo 10 (dez) associados.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2018.                          Jacira Freire - Diretora Presidente

Ele disse ontem (26), em 
Brasília, que o adiamento 
da reforma trará conse-

quências mais a médio prazo e 
que não será necessário rever a 
meta do governo para este ano.

No fi m de janeiro, o governo 
divulgou o PAF, que traz me-
tas para a dívida pública este 
ano. De acordo com o plano, a 
Dívida Pública Federal (DPF) 
deverá chegar ao fi m de 2018 
entre R$ 3,78 trilhões e R$ 
3,98 trilhões. Em janeiro, de 
acordo com o resultado di-
vulgado nesta segunda-feira, 
a dívida chegou a R$ 3,528 
trilhões. “Por ora, não muda 
nada, [não é preciso] revisar 
o intervalo indicativo, nada 
disso. Os cenários [previstos 
pelo governo] comportam esse 
cenário que está acontecendo. 
Até porque [a reforma da Pre-
vidência] sendo aprovada este 
ano, o impacto no défi cit ou 
na conta, ou na nossa gestão 
seria muito minimizado. Seria 
um impacto mais ao longo do 
tempo”, disse Secunho.

Ele ressaltou que, se a ques-
tão da Previdência não for dis-
cutida e não for tomada alguma 
providência, “isso vai trazer 
impactos relevantes para nossa 
dívida, seja de [ter] mais dívida, 
um maior volume de dívida com 

Coordenador de Operações da Dívida Pública, Leandro Secunho.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) 
decidiu rescindir os benefícios do acordo 
de delação premiada do empresário Wesley 
Batista, do grupo J&F, e do ex-assessor 
jurídico da empresa, Francisco de Assis. A 
medida foi tomada após a procuradoria con-
cluir que os dois omitiram informações nas 
delações. De acordo com a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, entre os fatos 
que deixaram de ser informados no acordo 
por Wesley e Francisco está a participação 
do ex-procurador Marcelo Miller, acusado de 
prestar serviços ao grupo enquanto atuava 
na procuradoria.

“As mensagens trocadas no grupo deixaram 
claro que Marcelo Miller prestou relevante 
assessoria ao grupo J&F para auxiliá-lo na 
concretização dos acordos de leniência e de 
colaboração premiada”, diz nota da PGR. O 
pedido de rescisão foi encaminhado ontem 
(26) ao ministro do STF, Edson Fachin, 
relator dos processos oriundos das delações 
de integrantes do grupo J&F. No pedido, 
Dodge afi rmou que as provas que estão no 
acordo vão continuar válidas, mesmo diante 
da anulação acordo.

A procuradora mencionou mensagens de 
celular que estavam nos aparelhos de Joesley 

Batista, irmão de Wesley, e que também teve 
acordo de delação rescindido. Em uma das 
mensagens, Joesley pergunta ao ex-procura-
dor se ele ainda estava na PGR. “Amanhã vc 
trabalha, ou hoje foi seu último dia?”, diz a 
mensagem. “Esta mensagem torna evidente 
que todos do grupo sabiam que Marcelo Miller 
ainda era procurador da República no período 
em que ele assessorava os colaboradores e 
a empresa J&F na condução da colaboração 
premiada e do acordo de leniência que viriam 
a ser fi rmados com o MPF; e que apenas 
deixaria de sê-lo no início do mês de abril 
[de 2017]”, conclui a PGR (ABr).

Tesouro diz que adiamento da reforma 
da Previdência não afeta metas
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O adiamento da reforma da Previdência não tem impacto sobre o Plano de Financiamento Anual (PAF), de 
acordo com o coordenador-geral de Operações da Dívida Pública do Tesouro Nacional, Leandro Secunho

Brasil para três níveis abaixo 
do grau de investimento com 
perspectiva estável.

“Existe demanda, existe 
atratividade pelos títulos bra-
sileiros”, disse. Segundo ele, 
o Brasil foi rebaixado mais 
por questões qualitativas, que 
envolvem temas políticos e 
abertura para reformas como 
a da Previdência, do que por 
questões quantitativas - a 
situação econômica em si. As 
avaliações das agências são 
totalmente independentes, 
não estamos aqui para avaliar 
se estão erradas ou certas”, 
argumentou.

A classifi cação de risco por 
agências estrangeiras repre-
senta uma medida de confi ança 
dos investidores internacionais 
na economia de determinado 
país. As notas servem como 
referência para os juros dos títu-
los públicos, que representam 
o custo para o governo pegar 
dinheiro emprestado dos inves-
tidores. O grau de investimento 
funciona como um atestado de 
que os países não correm risco 
de dar calote na dívida pública. 
Abaixo dessa categoria, está o 
grau especulativo, cuja proba-
bilidade de deixar de pagar a 
dívida pública sobe à medida 
que a nota diminui (ABr).

necessidade maior de fi nancia-
mento desse défi cit, seja em 
termos de composição”. Com a 
intervenção federal no sistema 
de segurança do Rio de Janei-
ro, o Congresso Nacional fi ca 
impedido, pela Constituição, 
de aprovar quaisquer propos-
tas de emenda à Constituição 
(PEC), caso da reforma da 
Previdência, enquanto a inter-
venção vigorar.

Conforme a proposta do 
governo de reforma da Previ-
dência, trabalhadores do setor 
privado e servidores públicos 
deverão seguir as mesmas 
regras, com um teto de R$ 5,5 
mil para se aposentar e sem 

a possibilidade de acumular 
benefícios. Para trabalhadores 
rurais, idosos e pessoas com 
defi ciência sem condições de 
sustento, as regras não sofre-
rão mudanças.

Secunho comentou ainda 
que, apesar do rebaixamento 
do Brasil por agências es-
trangeiras de classifi cação de 
risco, investidores seguem in-
teressados no país. Na semana 
passada, a agência de classifi -
cação de risco Fitch Ratings 
rebaixou a nota de crédito 
da dívida soberana do Brasil. 
No mês passado, a agência de 
classifi cação de risco Standard 
& Poor’s (S&P) rebaixou o 

PGR rescinde acordo de delação de Wesley Batista

NEC LATIN AMERICA S.A. - CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604
 AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Angélica, 2197,
7º ao 11º andares, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício
social encerrado em 31/12/2017.  SP, 26/02/2018 . A Administração .           (27.28/02 e 01/03/2018)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 

www.netjen.com.brnetjen@netjen.com.br
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Especial

Caio Albuquerque-Esalq/Jornal da USP

No Brasil, cerca de 2 milhões de caminhoneiros 
percorrem as estradas diariamente. Dada a impor-
tância desse grande contingente de trabalhadores, 

pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq) da USP buscaram analisar os efeitos da 
Lei do Descanso e da Lei do Caminhoneiro, instituídas 
nos últimos anos, no perfi l desses profi ssionais no País. O 
estudo revelou que, mesmo após mudanças na legislação, 
jornadas de trabalho exaustivas e baixa remuneração ainda 
marcam a vida nas estradas.

O trabalho envolveu, primeiramente, elencar variáveis 
que identifi cassem os motoristas de caminhão no Brasil, 
assim como suas características individuais e socioeco-
nômicas, tais como sexo, etnia, região onde residem, 
nível de escolaridade, rendimento, horas trabalhadas e 
formalização.

“Realizamos a análise descritiva dessas características 
tanto por regiões do Brasil, quanto no período contempla-
do pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do 
IBGE, entre os anos de 2002 a 2015.” Os dados mostram 
que 80% dos caminhoneiros possuem entre 30 e 60 anos; 
85% ganham entre um e três salários mínimos; 58% traba-
lham com carteira assinada e 27%, por conta própria; 58% 
têm Ensino Fundamental completo e 35%, Ensino Médio 
completo; 43% trabalham mais do que a lei determina (44 
horas semanais).

“Este número de profi ssionais representa 3,4% da popula-
ção economicamente ativa de homens no Brasil”, aponta o 

Leis não alteraram perfi l dos 
caminhoneiros no Brasil, mostra estudo
Motorista de caminhão ainda 
trabalha mais do que o permitido 
e tem rendimento e escolaridade 
baixos

economista Lucas Lima, autor de uma pesquisa que analisa o 
perfi l socioeconômico dos motoristas de caminhão no Brasil. 
“Também investigamos o efeito da Lei do Descanso, que 
passou a vigorar no ano de 2012, e da Lei do Caminhoneiro, 
que entrou em vigor em 2015, sobre a jornada de trabalho, 
o rendimento e a formalização do trabalho dos motoristas 
de caminhão”, complementa.

“Para estes trabalhadores, há grande evidência científi ca 
das mais diversas áreas, tanto no Brasil quanto no exterior, 
dos diversos problemas que enfrentam. Tais problemas 
envolvem fundamentalmente acidentes e transtornos de 
saúde, decorrentes, principalmente, de estresses causados 
pelas jornadas de trabalho exaustivas e pela distância e 
tempo que os caminhoneiros permanecem longe de amigos 
e familiares.” De acordo com o pesquisador, isso pode levar 

a externalidades negativas 
graves. “Entre outros efei-
tos, podemos ter o aumento 
do número de acidentes nas 
rodovias do País.”

Sobre o efeito da Lei do 
Descanso, que passou a vi-
gorar no ano de 2012, e da 
Lei do Caminhoneiro, a qual 
entrou em vigor em 2015, so-
bre a jornada de trabalho, o 
rendimento e a formalização 
do trabalho dos motoristas 
de caminhão, a pesquisa 
observou as variáveis ren-
dimento, número de horas 
trabalhadas na semana e a 
probabilidade de ter carteira 
assinada. 

“Notamos, para 15 meses 
após a vigência da legisla-
ção, redução de cerca de 
uma hora para a jornada de 
trabalho semanal dos cami-
nhoneiros. Contudo, um dos 
efeitos adversos da vigência 
da lei foi a diminuição do 

Os dados mostram que 80% dos caminhoneiros possuem entre 30 e 60 anos e que 
85% ganham entre um e três salários mínimos.

rendimento desses profi ssionais em aproximadamente 
R$ 70,00.”

Outro ponto importante dessa análise ao longo do tempo 
foi constatar que os caminhoneiros que trabalham por conta 
própria apresentam média de rendimento mensal muito 
acima do que os caminhoneiros sobre outros contratos 
de trabalho para todo o período com o qual o pesquisador 
trabalhou. “Uma das formas de racionalizar essa diferença 
é pensar no fato de que os motoristas por conta própria 

podem não levar em consideração diversos custos quando 
reportam seu rendimento à PNAD. Estes custos envolvem 
fundamentalmente a própria aquisição do caminhão que 
utilizam para trabalhar, o qual, muitas vezes, é pago a partir 
de longos parcelamentos. E também há a depreciação do 
veículo ao longo do tempo, bem como sua manutenção.”

Os resultados revelam, segundo o pesquisador, evidên-
cias com dados de representatividade nacional, para a 
necessidade de mudanças, elaboração e a implementação 
de leis regulamentadoras. “Uma das contribuições dessa 
pesquisa é auxiliar uma análise dos possíveis efeitos de 
leis trabalhistas no mercado de trabalho de motoristas 
de caminhão no Brasil, como também apresentar evi-
dências para a elaboração e a implementação de nova 
legislação”.

Jornadas de trabalho exaustivas e baixa remuneração 
ainda marcam a vida nas estradas.

O programa de logística reversa de peças de compósitos, 
um tipo de plástico de alta performance, superou a meta 
inicial de recolhimento de resíduos. Criado pela Associação 
Latino-Americana de Materiais Compósitos (ALMACO) e em 
operação na cidade de Curitiba (PR), foi responsável pela 
destinação de 2.100 kg de resíduos, ou 110% do projetado para 
a fase inicial – 1.900 kg, considerando o período de setembro 
de 2016 a dezembro de 2017, conforme estabelecido com a 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado 
do Paraná (SEMA). A partir de agora, a meta de reciclagem 
passa a ser a anual, sendo prevista a coleta mínima de 1.500 
kg de materiais compósitos em 2018.

“Estamos satisfeitos com o resultado, pois conseguimos implan-
tar um modelo efetivo de logística reversa para os compósitos, 
mesmo num cenário de intensa retração econômica. Trata-se de 
uma iniciativa inovadora globalmente, que poderá ser replicada 
não somente em outros estados, mas também em toda a América 
Latina”, comenta Gilmar Lima, presidente da ALMACO.

De início, o programa contempla a logística reversa de 
componentes de ônibus, como tetos, grades e para-choques. 
Os aspectos práticos fi cam a cargo da Geoquímica, empresa 
responsável por recolher as peças de compósitos em ofi cinas 
e garantir a destinação correta – no caso, o coprocessamento 
em fornos de cimenteiras. Localizada em São José dos Pinhais 
(PR), a Geoquímica já trabalha com a logística reversa de 
embalagens de lubrifi cantes e fi ltros automotivos.

“A maior difi culdade que ainda enfrentamos é conscientizar 
toda a cadeia de geração de valor sobre a importância desse 

Programa de logística reversa de compósitos 
superou a meta de 2017

programa. Além de fazer bem 
ao planeta, é vital para que o 
setor de compósitos continue 
competindo e crescendo de for-
ma sustentável”, afi rma Lima. 

Hoje em dia, o plano elabora-
do pela ALMACO conta com o 
apoio da consultoria Masimon 
e de nove empresas da cadeia 
produtiva de compósitos: 
Ashland, CPIC, Jushi, Marco-
polo, Mascarello, Morquímica, 
Neobus, Owens Corning e Tec-
nofi bras. Também colaboram 
com o projeto a Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Ônibus (FABUS) e o Sindica-
to Interestadual da Indústria 
de Materiais e Equipamentos 
Ferroviários e Rodoviários 
(SIMEFRE). “É importante 
ressaltar o enorme apoio que 
tivemos da Secretaria do Meio 
Ambiente do Paraná”.

A fi scalização já começou, e a responsabilidade pelo pós-
-consumo passou a ser dos fabricantes das peças. Caso não façam 
parte do programa, estarão sujeitos a multas pesadas – já foram 
registradas no Paraná autuações de mais de R$ 150 mil para as 
empresas que descumpriram os acordos de logística reversa.

Resultantes da combinação entre polímeros e reforços – por 
exemplo, fibras de vidro –, os compósitos são conhecidos pelos 
elevados índices de resistência mecânica e química. Há mais 
de 50 mil aplicações catalogadas em todo o mundo, de caixas 
d'água, tubos e pás eólicas a peças de barcos, trens e aviões.
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O planejamento 

de carreira é algo 

indispensável e ao 

mesmo tempo tão 

negligenciado em 

todos as profi ssões. 

Infelizmente, a minoria 

dos profi ssionais 

estabelece metas ou 

mesmo se preocupa com 

isso. Esse cenário torna-

se ainda mais grave 

quando o assunto são as 

carreiras em tecnologia 

da informação
 

Muito fatores contri-
buem para que esses 
profi ssionais não refl i-

tam sobre suas carreiras. Cer-
tamente, o acúmulo de funções 
e a alta carga de trabalho são 
as desculpas mais recorrentes. 
No entanto, sabemos que os 
principais vilões, responsáveis 
pelo crescimento da carreira 
por osmose, são na verdade, 
a ausência de bons líderes, a 
falta de uma cultura de plane-
jamento e a imaturidade dos 
profi ssionais. 

De modo geral, o plane-
jamento de carreira ajuda o 
profi ssional a defi nir onde ele 
pretende chegar em alguns 
anos. Assim como o planeja-
mento estratégico das empre-
sas, nada é imutável e algumas 
oportunidades sempre apa-
recem para mudar os planos. 
Mas é importante ter uma 
trilha a ser seguida, de modo 
que o profi ssional possa tomar 
decisões sobre seu futuro de 
maneira sólida e embasada. 
O plano de carreira consiste 
em não contar apenas com a 
sorte ou com o acaso para se 
ter sucesso profi ssional. 

No mercado de tecnologia 
da informação, os profis-
sionais ainda estão pouco 
preocupados em pensar de 
maneira estratégica sobre 
seus futuros profi ssionais. É 
até comum encontrar aqueles 
dedicados a mergulhar fundo 
na especialização e que estão 
sempre buscando níveis mais 
profundos nas certifi cações. 
Por outro lado, uma pequena 
parcela dos profi ssionais está 
dedicado a escalar a pirâmide 
hierárquica das organizações. 
Nesse sentido, as oportunida-
des de liderança surgem ao 
acaso e geralmente pegam os 
profi ssionais desprevenidos.

Com o crescimento do mer-
cado e as oportunidades se 
multiplicando, os profi ssionais 
ganham uma autonomia muito 
maior na hora de escolher 
como pretendem desenvolver 
a carreira. No entanto, o mais 
comum é vermos a carreira 
em Y, aquela onde, em deter-
minado ponto, o profi ssional 
escolhe se vai seguir para um 
cargo gerencial ou se pretende 

se tornar especialista na área 
técnica.

Os profi ssionais com maior 
aptidão para gestão e liderança 
comumente recebem propos-
tas para gerenciar suas áreas 
de atuação, enquanto aqueles 
com maior desenvoltura para 
o conhecimento teórico e 
técnico, acabam sendo con-
duzidos para a especialização 
e para o desenvolvimento de 
inovações.

Hoje, o mercado nacional 
ainda vive uma demanda muito 
grande por especialistas, no 
entanto, existe uma carência 
ainda maior por profi ssionais 
de tecnologia com habilidades 
de liderança, empreendedoris-
mo e gestão. Portanto, existem 
possibilidades de crescimento 
em ambas as escolhas.

Aqueles que desejam plane-
jar a carreira, o melhor a ser 
feito é uma autoavaliação sobre 
quais são as principais forças 
e fraquezas do perfi l pessoal, 
quais habilidades e aptidões e, 
principalmente, qual o sonho 
e desejo profi ssional. Nessa 
hora, não contam apenas as 
certificações e experiência 
profi ssional, mas também o 
feedback da liderança, expe-
riências pessoais, aspirações 
para o futuro.

É importante lembrar que o 
mercado de trabalho do futuro 
irá demandar por profi ssionais 
cada vez mais autônomos. Nes-
se sentido, o quanto a carreira 
de especialista pode te ajudar 
a ter liberdade nas relações de 
trabalho e o quanto sua capaci-
dade de gerenciamento a dis-
tância pode ser desenvolvida?

Apesar de ser simples, não é 
fácil e, por isso, o profi ssional 
deve contar com a ajuda de 
mentores. Esses podem ser 
seus líderes diretos, pessoas 
que admiram no mercado de 
TI, headhunters especializa-
dos, ou, em alguns casos, um 
coach de carreira. É importan-
te observar que quanto mais 
esse mentor estiver imerso 
no mercado de atuação, mais 
ele conseguirá propor dire-
cionamentos específicos e 
não apenas dicas generalistas 
sobre quais caminhos escolher. 

É importante, independente 
da escolha, que o profi ssional 
não fi que parado esperando 
acontecer. Provocar feedba-
cks, se envolver em projetos 
que possam ampliar seus pró-
prios horizontes e buscar se 
atualizar com o mercado são o 
melhor caminho para começar 
a desenvolver a carreira de 
maneira ativa. Afi nal de contas, 
para quem não sabe onde está 
indo, qualquer lugar serve!

 
(*) É formado em Administração de 

Empresas, possui MBA executivo 
em Gestão de Negócios e tem 

certifi cação em coaching. Com 
mais de 10 anos de experiência no 

recrutamento especializado nas áreas 
de Tecnologia, Digital e Vendas, Exel 

é diretor da Yoctoo.

Carreira em Y: especialização 
ou liderança são as principais 

oportunidades em TI
Paulo Exel (*)

News@TI
Crédito online com QR Code

@O Open Banking vem ganhando força no Brasil. A Quanto, fi ntech 
que tem revolucionado o setor no Brasil, vê, dentre tantas outras 

possibilidades, um papel essencial no open banking para a desburocra-
tização e análise de dados. É assim que a empresa fechou parceria com 
a BCredi, fi ntech de crédito com garantia de imóvel e fi nanciamento 
imobiliário online do Grupo Barigui, para oferecer crédito online com 
QR Code. A parceria vai permitir oferecer aos pequenos e médios 
empresários uma opção de crédito com juros menores e prazos mais 
longos, algo ainda pouco conhecido e explorado no Brasil. "Quem 
nunca fez um cadastro na Quanto pode usar o app para preencher os 
seus dados em um ambiente seguro. Para quem já fez o cadastro, basta 
ler um QR Code no site para nos dar acesso temporário a seus dados, 
tornando possível a análise de crédito na BCredi em minutos", explica 
Maria Teresa Fornea, CEO da BCredi (www.contaquanto.com.br).

Aplicativo web agiliza processo de sinistro 
residencial

@A Planetun, insurtech que desenvolve soluções disruptivas para 
o setor de seguros e automotivo, acaba de disponibilizar para o 

mercado segurador um novo produto: o Aplicativo Web de Autovistoria 
para Sinistro Residencial. A solução, que já estava sendo utilizada por 
um cliente com exclusividade desde o ano passado, agora foi lançada 
para todo o mercado e promete facilitar a burocracia desse processo, 
levando mais agilidade para segurados e seguradoras. Utilizando o 
aplicativo web, o proprietário pode acionar o seu seguro para danos 
elétricos de equipamentos, quebra de vidros e subtração de bens 
diretamente pelo celular. Via SMS, o segurado recebe um link que 
o direciona para o app web, através do qual ele consegue enviar as 
imagens do sinistro para a seguradora. Por exemplo, caso a televisão 
queime por alguma falha de energia, a pessoa precisará apenas in-
formar o ocorrido para a seguradora e, logo em seguida, já receberá 
o link do app web para envio das fotos do equipamento danifi cado. 

Madcode oferece 1000 bolsas de estudo para curso de 
programação em parceria com a secretaria de educação de SP
A MadCode, rede de escolas e sistemas 

de ensino de Programação, fi rmou parceria 
com a Secretaria da Educação do Governo 
do Estado de São Paulo, com o objetivo de 
doar 1.000 bolsas de estudo para alunos 
do ensino médio, de 14 a 17 anos, da rede 
estadual de ensino, interessados no curso 
de Desenvolvimento de Aplicativos. As 
inscrições estão abertas no website da 
MadCode (http://madcode.com.br/gov21/) 
e as primeiras turmas devem iniciar o curso 
em março.

A possibilidade de estudar programação 
gratuitamente é uma grande oportunida-
de para os jovens, não só por ensiná-los 
a criar seus próprios jogos e aplicativos, 
mas por desenvolver habilidades que se 
tornam cada vez mais importantes em um 
mundo digital. 

“Estamos muito orgulhos em participar 
deste projeto com a Secretaria da Educa-

ção do Estado de São Paulo, porque ele 
permitirá que uma parcela de jovens tenha 
acesso aos nossos programas, o que não 
seria possível sem o benefício das bolsas”, 
afi rma Daniel Cleffi , um dos fundadores 
da MadCode e responsável pela área de 
Programação do grupo Cel.Lep, uma das 
principais escolas de idiomas do País, que 
adquiriu a rede de ensino de Programação. 
Ele destaca a importância da programação 
também para transformar os jovens de 
meros consumidores de tecnologia em 
desenvolvedores de soluções tecnológicas, 
fomentando o empreendedorismo. 

Professores da MadCode irão ministrar o 
curso com aulas previstas de segunda-feira 
a quinta-feira, das 14h às 17h, período do 
contraturno das aulas regulares. Serão 
contemplados, inicialmente, alunos das 
diretorias de ensino do Centro, Centro Sul 
e Centro Oeste. O critério foi a proximidade 

com o local do curso. 
O ensino de Programação fomenta o ra-

ciocínio lógico e facilita o desenvolvimento 
de competências do século XXI como foco, 
resiliência, curiosidade e criatividade; e fa-
vorece o aprendizado de outras disciplinas. 
Segundo Cleffi , ao aprender a programar e 
desenvolver o próprio aplicativo, o jovem 
também tem condições de refl etir sobre 
problemas e situações de sua própria vida, 
que podem ser solucionados por meio da 
tecnologia. 

“O profi ssional do futuro será muito en-
gajado com inovação, com conhecimento 
de tecnologias e de línguas. É muito im-
portante, portanto, incentivar os alunos a 
dominarem o inglês e a programação para 
que eles estejam mais preparados para 
as novas exigências da Quarta Revolução 
Industrial que já está em curso”, afi rma o 
presidente do Cel.Lep, Alexandre Garcia.

Mergulhar no aprendizado de um novo idioma é tão mais 
instigante quanto o tempo, a energia e a dedicação que o aluno 
despende ao longo do processo. Para que o desafi o seja encarado 
com ainda mais foco e ânimo, há, hoje, uma infi nidade de aplicativos 
gratuitos ao alcance das mãos. Com tantas possibilidades, difícil 
é encontrar um pretexto para não estar imerso na empreitada, 
mesmo fora de sala de aula.

 
Para o supervisor dos cursos de idiomas do Centro Europeu, 

Cassiano Soares, a vasta gama de opções também exige uma 
postura mais crítica e holística do usuário na hora de escolher 
o aplicativo ideal para enriquecer os estudos. Com o intuito de 
orientar essa decisão, ele reuniu quatro dicas de APPs que não 
podem passar despercebidos pelos alunos de idiomas. Alguns 
muito populares, outros nem tanto, mas todos eles com uma 
razão singular para roubarem a sua atenção.

 
EduSynch TOEFL

Gratuito e lançado há cerca de um ano, o aplicativo é pioneiro 
no ensino adaptado para o TOEFL, teste da língua inglesa reco-
nhecido por mais de 9 mil agências, universidades e instituições 
de ensino superior em mais de 130 países. O intuito da plataforma, 
disponível para Web e para o sistema Android, é democratizar o 
treinamento para os testes de profi ciência de maneira efi ciente 
e completa.

 
Duolingo

Um dos nomes mais populares quando o assunto é aplicativo 
de idiomas, o Duolingo é, para Cassiano, uma alternativa mais 
indicada até o nível pré-intermediário. Além do inglês, o alemão, 
o francês e o espanhol são alguns dos idiomas a compor as lições 
do app, que é gratuito e está disponível tanto para iPhone quanto 
para Android. Uma das vantagens da plataforma é o layout di-
vertido, composto por jogos, que, na verdade, são pano de fundo 
para assimilação dos contéudos.

Quatro aplicativos para enriquecer o 
aprendizado de idiomas

 
Khan Academy

Além de idiomas, o Khan Academy disponibiliza, para iOS 
e Android, lições de outras matérias, como artes, ciência e 
fi nanças. O intuito é fornecer uma educação gratuita e de alta 
qualidade. O resultado é um site com mais de 300 mil exercícios 
e uma proposta de ensino personalizado, capaz de detectar as 
limitações e habilidades do aluno para guiar esse processo de 
maneira mais efi caz.

 
Elevate Brain Training

Gratuito e disponível para iOS e Android, o Elevate é uma ferra-
menta ousada de treinamento cognitivo desenhada para estimular 
o pensamento lateral, com mais de 30 testes de foco, memória, 
matemática, entre outras áreas. Em idiomas, a internalização de 
aspectos qualitativos é um grande diferencial. Poder de síntese, 
raciocínio lógico e uso adequado do idioma são alguns dos pilares da 
plataforma, que desde de maio de 2014, mês do lançamento, já teve 
mais de dez milhões de downloads na App Store e no Google Play.

A ferramenta de chat Bold360, da LogMeIn, separou cinco 
tendências que são primordiais para que o atendimento ao 
cliente seja cada vez mais personalizado e efi caz. 

 
1. O atendimento ao cliente atual vai desaparecer 

Já há algum tempo, as marcas sabem que precisam pensar 
na experiência do cliente e não no simples ato do atendimento. 
Em 2018 as pessoas começam a ver os efeitos das empresas que 
não agiram nessa direção. A Amazon, por exemplo, tem gerado 
modifi cações em vários setores por meio de um foco intenso em 
modelos de negócios disruptivos e crescimento sustentado.  No 
entanto, o foco na experiência e na fi delização de clientes – assim 
como faz o modelo da Apple – pode ser um caminho melhor para 
alcançar a rentabilidade a longo prazo. As empresas têm a chan-
ce de colocar os clientes acima de tudo e se diferenciarem por 
meio de relacionamentos melhores e mais personalizados.  Não 
basta apenas atender, é preciso entender o que o cliente espera 
da empresa. Dessa forma, os negócios podem gerar mais valor 
para os clientes e desenvolver relacionamentos mais duradouros.

 
2. Experiência omnicanal: haverá mais canais de 

engajamento

Muito se fala no mercado sobre a morte dos call centers ou o 
surgimento de canais que vão acabar com o e-mail, mas a elimi-
nação deles está longe de acontecer, se é que vai acontecer algum 
dia. Quando se pensa em canais que foram verdadeiramente 
eliminados, é possível citar as máquinas de fax, mas quem já 
trabalhou com um advogado ou companhia de seguros dirá que 
não é bem assim.  São os consumidores que escolhem os canais 
de comunicação, de acordo com a própria conveniência e o nível 
de engajamento geral está crescendo.  Depois que grandes marcas 
como Apple e Google aprimoraram a experiência do cliente ao 
anunciar novos canais de mensagens em 2017, podemos esperar 
que outros mais serão lançados o longo de 2018.

 
3. Adoção rápida de tecnologias de Inteligência Artifi cial

Ainda que as tecnologias de Inteligência Artifi cial tenham 
feito um grande estardalhaço nos últimos anos, ainda há muito 
questionamento em relação à sua adoção. Qual será a difi culdade 
para implementar essas tecnologias?  Os benefícios são reais?  
Quanto tempo será preciso esperar para notar algum valor 
extra?  Em 2018, mais casos de uso bem sucedidos surgirão, e 
mais programas demonstrarão o ROI. O caminho para o sucesso 
fi cará pavimentado com mais clareza, e crescerá a confi ança 
para investir nessas tecnologias. As vantagens de quem adotou 
primeiro a IA começarão a desaparecer, então as empresas 
também se sentirão pressionadas a caminhar para uma adoção 
mais ampla.  Além disso, as tecnologias também darão um novo 
passo em termos de maturidade.  Será possível ver a migração 

Cinco tendências para surpreender 
a experiência do cliente

Em todo início de ano, sempre surgem as mesmas perguntas – quer sejam de clientes, times de 
produto, profi ssionais de marketing e equipes de vendas. Qual será a próxima grande tendência em 
experiência do cliente? Para que devemos estar preparados?

para automação proativa, o que ajudará a transformar os aten-
dimentos em oportunidades de vendas e a manter integrações 
mais aprofundadas nos contact centers.  

 
4. A Inteligência Artifi cial não substituirá humanos 

Há muita discussão em torno da ideia de que a IA vai eliminar 
a necessidade de agentes humanos.  A história mostra que a 
automação pode transformar o mercado de trabalho, mas a IA 
deve ser olhada de forma diferente.  A automação não irá contra 
o relacionamento.  Haverá sempre a necessidade de interação 
humana – o que acontecerá é que os papéis desses agentes po-
derão mudar.  As empresas que tiverem implementado soluções 
de IA perceberão rapidamente que, apesar de a IA poder ajudar a 
simplifi car os processos de trabalho e melhorar a vida dos agentes 
sobrecarregados, os casos mais bem sucedidos serão aqueles que 
adotarem uma abordagem híbrida. As tecnologias de IA conferem 
poder tanto aos clientes quanto aos agentes. Os clientes serão 
capazes de usar o autoatendimento quando desejarem enquanto 
os agentes poderão usar as informações fornecidas pela IA para 
oferecer uma experiência mais personalizada. 

 
5. Tecnologias de realidade virtual e aumentada 

poderiam ir além da publicidade 

As tecnologias se popularizarão mais e mais, e os casos de uso 
serão cada vez mais interessantes, mas o impacto na experiência 
do cliente ainda precisa ser demonstrado.  Para serem verda-
deiramente valiosas, as implementações de realidade virtual ou 
aumentada precisam ser vistas como mais um canal totalmente 
funcional.  Uma implementação deste tipo não pode ser uma 
experiência isolada e desconectada – por exemplo, será como ter 
um espaço com mais novos recursos, mas onde não será possível 
fazer perguntas a um agente ou realizar uma compra dentro de 
uma mesma experiência.  Ainda que a tecnologia seja muito inte-
ressante, se não estiver perfeitamente integrada à experiência do 
cliente, será mais um modismo do que um investimento que pode 
ser valioso para os clientes e gerar mais receita para as empresas.
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Esta terça é o décimo segundo dia da lunação. A Lua transita em Leão desde a 01h43 desta manhã. Ainda de 

manhã Vênus em bom aspecto com Plutão leva a uma renovação nas relações afetivas. Momento de eliminar da 

vida aquilo que não serve mais e promover transformação na forma como nos relacionamos com o mundo a volta. 

Os encontros serão bastante intensos e a sexualidade estará a fl or da pele nesta terça. Muita conexão espiritual 

no amor e aquela sensação de que um grande amor pode surgir em sua vida neste período do Sol em Peixes.
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Pequenas arestas serão aparadas 
nesta fase mais delicada do ano. Faça 
planos pessoais com a pessoa amada. 
O momento pede responsabilidade. 
Momento de eliminar da vida 
aquilo que não serve e promover 
transformação na forma como nos 
relacionamos com o mundo. 97/497 
– Branco.

As mudanças começam a acontecer, 
e mesmo que estejam ainda ocultas 
logo virão à tona. Sendo mais 
compreensivo e generoso com a 
pessoa amada, garantirá um bom 
relacionamento. A Lua em Leão 
facilita os encontros sociais e as 
festividades. 53/553 – Azul.

É o momento para tomar aquela 
decisão que vinha sendo adiada. 
Os passos devem ser antes bem 
detalhados, para não cometer 
erros e se arrepender. Irá melhorar 
seu prestígio e a atração sexual.  
O dia é de exigências e de rigor 
para empreendimentos a serem 
iniciados. 83/383 – Amarelo.

Comece a executar os planos que irão 
orientar sua vida material. Mantenha 
a serenidade diante de difi culdades 
no amor, serão passageiras. A 
velocidade dos acontecimentos pode 
ser lenta, mas boas chances surgem 
para o futuro. Cautela nos negócios 
em andamento. 87/887 – Branco.

É preciso um melhor convívio com 
as pessoas íntimas. A agitação 
emocional pode atrapalhar seus 
planos e diminuir a vontade de 
relacionar-se na intimidade. Deve 
mudar o modo de se comunicar com 
o mundo a sua volta. Reconsidere seu 
ponto de vista em função do próximo. 
77/577 – Vermelho.

Ainda de manhã Vênus em bom 
aspecto com Plutão leva a uma 
renovação nas relações afetivas.  A 
conversa fi ca fácil com seu amor, 
com os fi lhos ou os familiares. A 
vida se encarrega de renovar-se, mas 
ainda pode levar tempo para que 
veja as coisas sobe novos ângulos. 
64/364 – Verde.

Não se sobrecarregue com os 
problemas dos outros. É preciso 
cuidar apenas do que é importante, 
sem querer impor-se em tudo. 
A precipitação tende a provocar 
perdas, até mesmo no amor. Os 
encontros serão bastante intensos 
e a sexualidade estará a fl or da pele 
nesta terça. 54/654 – Cinza.

Este é o momento ter paz na vida. 
Sua sensibilidade é grande e irá 
garantir prazer na relação sexual. 
Irá perceber o que vem impedindo 
sua felicidade no amor, a falta de 
liberdade. Varie o cardápio, coma 
um pouco de tudo. Dedique-se a 
cuidar da estética e da beleza do 
seu trabalho. 68/568 – Azul.

A fase é perfeita para cuidar da 
aparência e chamar a atenção das 
pessoas pelo cuidado com a estética 
e beleza. Elabore o visual de seus 
trabalhos para obter os melhores 
resultados. Abra caminho para novos 
ambientes e tenha conversas abertas 
e sinceras. 54/354 – Amarelo. 

Com o Sol na casa do dinheiro 
melhoram seus ganhos materiais. Os 
negócios fi cam favorecidos. Procure 
manter a paz junto da pessoa amada 
e terá uma boa intimidade sexual. 
Preserve o que tem, embora possa 
achar que merece mais. Mostre 
a sua competência no trabalho. 
14/314 – Verde.

Expandam os seus interesses com o 
Sol transitando em seu signo. Ainda 
podem ocorrer atritos no trabalho e 
no lar. Após o aniversário revigora 
sua disposição para a relação sexual. 
Pode dedicar-se a novas atividades e 
aperfeiçoar-se mais no seu trabalho. 
66/466 – Amarelo.

No trabalho o período é favorável 
para propor sociedade, formar 
equipes e cercar-se de pessoas 
“complementares”, que possuam 
as habilidades que lhe faltam. 
Certa indecisão irá prejudicar o 
desenvolvimento de seus projetos 
pessoais. Valorize os detalhes para 
não errar. 71/771 – Branco. 

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 27 de Fevereiro de 2018. Dia de São Gabriel da Virgem, 
São Leandro, São Valdomiro, São Procópio e Dia do Anjo Nanael, 
cuja virtude é a seriedade. Dia Nacional do Livro Didático, Dia 

do Agente Fiscal da Receita Federal e Dia dos Velhinhos. 
Hoje aniversaria o técnico de futebol Carlos Alberto Parreira que 
nasceu em 1943, o cantor Beto Barbosa que completa 63 anos e o 
cantor Rodriguinho nascido em 1978.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste grau sente-se revigorado quando pratica 
a meditação. Move-se com habilidade na dureza do dia-a-dia e 
consegue reciclar-se pela convivência com conceitos mais sutis e 
etéreos. Apreciador da arte e da beleza gosta do luxo e do conforto; 
é jovial e empreendedor. É possuidor de muitos talentos e ideias, 
através do conhecimento pode desenvolver a habilidade para 
escrever e falar. Costuma ter uma inocência natural e viver em um 
mundo muito próprio, adaptando-se ao meio externo apenas por 
questões de sobrevivência.

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar 
um estado de consciência dúbia. Que ataca, prejuízos 
comerciais e fi nanceiros. Vê-lo rompimento de 
relações amorosas e intrigas. Números da sorte: 13, 
29, 32, 65, 80 e 97.

Simpatias que funcionam
Para realizar bons negócios sempre: Arranje 
um pedacinho de imã. Pegue um perfume que você 
gosta. Banhe o imã com esse perfume, dizendo: “Por 
este imã, que irá atrair sempre ótimos negócios para 
mim e que irá repelir qualquer mal, eu ponho fé”. 
Feito isso, coloque o imã num bolso de sua roupa. 
Ele deve acompanhar você por toda a vida.

Refl exões
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”Corpo do Artista”, 2014.

A mostra “Lágrimas de 
Ouro”, do artista visual Jorge 
Feitosa, apresenta por meio 
de doze fotografias, oito 
objetos/esculturas, dois ví-
deos-performance, uma ins-
talação e um painel formado 
por vinte imagens, a mostra 
apresenta um mergulho nas 
emoções mais íntimas do ar-
tista e propõe refl exão sobre 
a memória do corpo, trazen-
do a tona questões como 
deslocamento, identidade e 
morte. A partir da pesquisa 
de imagens e fragmentos de 
memória, o artista dá início 
a um trabalho, revendo a 
origem dessas imagens. O 
próximo passo desse proces-
so é sair a campo, geralmente 
entre São Paulo e Rondônia, 

“Senhora dos Afogados”
Dirigido por Jorge 
Farjalla, o espetáculo 
“Senhora dos 
Afogados”, texto de 
Nelson Rodrigues, 
estreiou dia 23 de 
fevereiro

O elenco traz Alexia De-
champs, Joao Vitti, Ka-
ren Junqueira, Rafael 

Vitti, Letícia Birkheuer, Nadia 
Bambirra, Jaqueline Farias e 
Du Machado. Os Drummond, 
uma família de três séculos, 
com mulheres que se gabam 
da fi delidade conjugal, choram 
a morte por afogamento de Cla-
rinha, uma das fi lhas de Dona 
Eduarda e Misael Drummond, 
e, ao mesmo tempo, prostitutas 
do cais do porto interrompem 
suas atividades para lamentar 
a impunidade do assassinato 
de uma das suas que morrera 
há dezenove anos. Na trama li-
gações incestuosas, obsessões, 
pulsões arcaicas, confl itos entre 
o lógico e o irracional, todas 
as amarras são rompidas, os 

Elenco da peça “Senhora dos Afogados”

personagens se movem num 
tempo verdadeiramente mítico, 
do inconsciente. Senhora dos 
Afogados é uma peça que se 

aproxima das tragédias gregas, 
em que os clãs familiares se entre 
devoram num inferno de culpas 
desmedidas. 

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. 
Barão de Piracicaba, 740, Campos Elí-
seos, tel. 3226-7300. Sextas e sábados, 
às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 
90 e R$ 70. Até 29/04.

A cantora Clarice Falcão reinventa a própria identidade 
artística no show “Voz e Guitarra e Mais Coisa”. Além das 
faixas já conhecidas, como “Monomania”, “Vagabunda” 
e “Eu Me Lembro”, o show ainda traz a estreia de três 
canções inéditas, escritas para o terceiro álbum de Cla-
rice, que tem lançamento previsto para 2019. Densas e 
refl exivas, as novas composições mostram uma faceta 
ainda mais corajosa da Clarice-compositora, onde ela 
discorre sobre a própria intimidade em versos tocantes 
e doloridos

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 
360, Itaim Bibi, tel. 3448-5061. Quinta (8) e sexta (9) às 21h. Ingresso: R$ 100.
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O virgem
Uma “Mulher Com T Maiúsculo”, 

estreia dia 2, e é uma comédia sem 
palavrões, que mostra de maneira 
hilária as difi culdades e os comple-
xos de um quarentão virgem que 
acaba de se casar com uma mulher 
ardente para consumar a sua lua de 
mel. É representado pela Trupe Tea-
tral Fagulhas D’ Arte, considerada 
a comédia do ano em São Paulo e 
em Mogi das Cruzes no ano de 2012, 
“temperada” com uma boa dose de 
rítmo e com garantia de risos do 
começo ao fi m, onde a plateia tem 
uma grande infl uência e participa 
em diversos momentos do espetá-
culo. Com Edson Mendes. Direção: 
Renato Alves. Elenco: Camilla Piva 
e Fabrizio Cainelli.

 Serviço: Casa Café Teatro, R. Treze de Maio, 
176, Bela Vista, tel. 3159-0546. Sextas às 21h. 
Ingresso: R$ 60. Até 30/03.

Clarice Falcão

Origens
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onde tenta tornar física a 
inspiração estética que seu 
subconsciente buscou. 

Serviço: Galeria VilaNova, R. Domingos 
Leme, 73, Vila Nova Conceição, tel. 2691-
1190. De terça a sábado das 12h às 18h. 
Entrada franca. Até 07/04.

Não deixe!
Neste dia de sua vida, eu acre-
dito que Deus quer que você 
saiba ...
... QUE AS PAIXÕES NEGATI-
VAS PODEM CORRER SOLTAS, 
MAS ELAS NÃO PRECISAM 
GOVERNAR VOCÊ
A sua paz interior e a santidade 
do seu ser, não valem a pena 
serem destruídas por causa de 
algum sentimento negativo que 
você tenha sobre alguma coisa.
Apenas deixe-o ir, e volte ao 
conhecimento e experiência de 
quem você realmente É.
Tente não abandonar o Eu. 
Tente muito.
No fi nal, sua alma será muito 
grata.
Com amor, seu amigo

Neale Donald Walsch

A imagem de um céu re-
pleto de lanternas chine-
sas é de encher os olhos 
de qualquer um. Acredi-
ta-se que a tradição de 
pendurar estas lanternas 
vermelhas tenha surgido 
por volta do ano 250 antes 
da nossa era, como uma 
forma de proteger o fogo 
que era usado como ilu-
minação na época.Hoje, 
elas já adquiriram um 
significado totalmente 
novo, se transformaram 
em objeto de decoração 
e são comuns na celebra-
ção do Ano Novo Chinês. 
Para o calendário chinês, 
o ano de 2018 já passou 
há muito tempo. No dia 
16 de fevereiro se come-

morou a chegada do ano 
4.716, que será o Ano do 
Cachorro. Aqui no Brasil, 
a festa será marcada com 
o Festival das Lanternas 
Chinesas..Esta é a ter-
ceira vez que o festival 
é realizado. Promovido 
pelo Instituto Confúcio 
na Unesp, com apoio 
do Consulado da China 
em São Paulo e promete 
ser uma oportunidade 
de conhecer mais sobre 
a cultura chinesa, com 
diversas atividades sendo 
realizadas durante toda 
a tarde.

Serviço: Parque do Ibirapuera, Av. 
Pedro Álvares Cabral,  Vila Mariana. 
Sábado (3) a partir das 15h. Entrada 
franca.

Ano novo 



Em todo começo de 

ano, o mercado começa 

a buscar tendências e 

maneiras de superar 

os desafi os que se 

aproximam

Em outubro de 2017, 
o Gartner defi niu as 
dez principais ten-

dências tecnológicas mais 
estratégicas para 2018, entre 
elas: Base em AI; Aplicativos 
Inteligentes e Analytics; 
Coisas Inteligentes; Gêmeos 
Digitais; Na ponta da Nuvem; 
Plataformas Conversacio-
nais; Experiência Imersiva; 
Blockchain; Event Driven; 
e Risco Adaptativo Contí-
nuo e de Confi ança. Com as 
tendências já anunciadas, é 
hora de se adequar a elas. 

E aí começam os desafi os 
para os CIOs. Falo de alguns 
casos principais, e já adianto 
que eles envolvem mudanças 
de pensamento e capacida-
de de se adequar às novas 
ideias.

O primeiro desafi o de um 
CIO é a otimização da capa-
cidade do profi ssional em 
pesquisar e entender como 
as novas tecnologias são 
capazes de acelerar o cres-
cimento do negócio – ou até 
mesmo transformá-lo. Parto 
da premissa de que não é 
mais segredo para ninguém 
que o Chief Information 
Offi cer deve fazer com que 
o TI seja estratégico, e essa 
complexidade pode exigir 
uma “nova visão” e um re-
aprendizado da tecnologia 
em geral.

Há, também, outro desafi o 
do CIO – e essa segunda 
situação vai além do tra-
balho com a tecnologia. As 
inovações citadas no pará-
grafo acima mudam toda a 
cultura de uma empresa, e 
alguns colaboradores não 
estão prontos para isso. Não 
há inovação que revolucione 
uma corporação sozinha, 
já que é necessário enga-
jamento de quem executa 
as ações. O mind set da 
companhia deve acompa-
nhar as modernizações – e 
quem não embarcar deve 
ser deslocado.

Outro desafi o está em fazer 
com que os gestores de TI 
tragam todas essas inova-
ções para o planejamento 
corporativo. Para que esse 

objetivo seja alcançado, é 
necessário elaborar um bu-
siness plan detalhado para 
apresentar a esses profi ssio-
nais. No documento, também 
é importante destacar a 
evolução esperada de cada 
colaborador e as oportunida-
des que podem surgir. 

Cada equipe, porém, deve 
manter o foco e não ter 
muitos projetos em paralelo: 
só assim o resultado pode 
ser medido. E, como diz o 
consultor em gestão Vicente 
Falconi, “quem não mede, 
não gerencia”.

Capacitar e gerir todo esse 
material humano é outro 
desafi o. Aqui, é importan-
te a percepção do CIO em 
identifi car os colaboradores 
que podem ser decisivos no 
processo. Com os profi ssio-
nais identifi cados, criar um 
núcleo de inovação é pri-
mordial – já que é impossível 
cuidar do trabalho cotidiano 
e monetizar o pioneirismo. 
Para estar na vanguarda, 
é preciso reservar tempo 
e investimento. Também 
é importante a criação de 
metodologias que auxiliem 
o processo de capacitação, 
coleta de ideias, prototipa-
ção, análise fi nanceira e de-
senvolvimento dos projetos.

Por fi m, o desafi o em cloud 
corporativa é ainda maior. Já 
consolidada, é possível con-
siderar essa tecnologia como 
uma commoditie nos dias 
atuais. As novas tecnologias 
exigem nuvens com diferen-
tes perfi s de workload, Edge 
Cloud e microsserviços para 
rodar as aplicações onde e 
como elas sejam mais efi -
cientes.

Ou seja: sem uma ferra-
menta que centralize infor-
mações e acessos e que dê 
performance, consumo e 
custos em cada uma delas, 
será praticamente impossí-
vel administrar com primazia 
um ambiente com nuvens e 
plataformas multicloud.

O ano de 2018 traz mui-
tas expectativas quanto à 
recuperação da economia 
brasileira, e o mercado de TI 
está atento a isso. Cabe aos 
CIOs estarem na vanguarda 
do crescimento nesse nicho 
e superar os desafi os apre-
sentados a eles.

(*) - É CTO da CorpFlex, empresa 
especializada em soluções de Cloud 

Corporativa e outsourcing de TI.

Os desafi os que
o mercado exige

dos CIOs em 2018
Diogo Santos (*)
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O pretendente: HEBERT MODESTO BRAGA, profi ssão: desenhista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 09/01/1990, residente e 
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Waldemar Horacio Braga e de Marly 
Modesto da Costa Braga. A pretendente: NICOLE INGRID DO CARMO REIS, profi ssão: 
gerente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, 
SP, data-nascimento: 28/08/1983, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Roberto Duarte Reis e de Sonia Aparecida do Carmo Reis.

O pretendente: JEFERSON OLIVEIRA CARVALHO, profi ssão: securitário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1969, residente e 
domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de João Oliveira de Carvalho e de Elza 
Maria Mazuca de Carvalho. A pretendente: REGIANE PEREA CARVALHO, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/12/1970, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Aurides 
Santos Carvalho e de Darci Perea Carvalho.

O pretendente: ALEXANDRE HENRIQUE TITAS DA SILVA, profi ssão: auxiliar contabil, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1981, 
residente e domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira 
da Silva Neto e de Irene Claudete Titas da Silva. A pretendente: DÉBORA CRISTINA 
DOS REIS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 23/09/1983, residente e domiciliada na Quinta da 
Paineira, São Paulo, SP, fi lha de João Eduardo dos Reis e de Liéz Jesus da Silva Reis.

O pretendente: CRISTIANO ROCHA DOS SANTOS, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Palmeira dos Indios, AL, data-nascimento: 25/12/1981, 
residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de José Rocha dos 
Santos e de Quitéria Maria dos Santos. A pretendente: DANIELA SANTANA FERREIRA 
LOBO, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em em Diadema, SP, 
data-nascimento: 11/02/1982, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, 
SP, fi lha de Crispino Ferreira Lobo e de Vilma Selma Santana.

O pretendente: CLÓVIS RIBEIRO RODRIGUES, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Cesário Lange, SP, data-nascimento: 03/05/1957, residente 
e domiciliado na Vila Cunha Bueno, São Paulo, SP, fi lho de Roque Ribeiro Rodrigues e 
de Justina Biazim. A pretendente: ROSANGELA APARECIDA DE MORAIS, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, 
SP, data-nascimento: 30/01/1968, residente e domiciliada na Vila Cunha Bueno, São 
Paulo, SP, fi lha de João Gregorio de Morais e de Josefa Pereira de Morais.

O pretendente: BRUNO ORTEGA DE FIGUEIREDO, profi ssão: professor de inglês, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 
07/01/1983, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Romeu 
Antonio Pires de Figueiredo e de Marli Ortega de Figueiredo. A pretendente: ANNIE DE 
FARIAS AQUINO, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 31/08/1984, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Manoel de Aquino e de Ivanete Paes de Farias Aquino.

O pretendente: JOSÉ ISMAEL LIMA MAXIMINO, profi ssão: encarregado de açougue, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Belém, AL, data-nascimento: 24/10/1992, residente e 
domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Laurindo Maximino e de Maria José de 
Lima. A pretendente: TAYNARA PAZ DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Paraipaba, CE, data-nascimento: 19/03/1995, residente e domiciliada na Vila 
Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Barbosa dos Santos e de Maria da Paz dos Santos.

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA, profi ssão: encarregado de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 25/07/1985, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho 
de José Nilton Costa Pereira e de Maria Terezinha de Oliveira Pereira. A pretendente: 
NATHÁLIA DE CÁSSIA FALANGA, profi ssão: auxiliar de compras, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 27/12/1990, residente e 
domiciliada na Vila Independência, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Falanga e de Rita de 
Cássia Cortez Falanga.

O pretendente: JOÃO MARCELO DIAS, profi ssão: piloto de teste, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 21/05/1974, 
residente e domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, fi lho de Severino Pedro 
Dias e de Nilza Aparecida Dias. A pretendente: MIRIAN CRISTINA DA ROCHA, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 05/08/1967, residente e domiciliada no Jardim Guairaca, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Araujo da Rocha e de Claudina Sanches da Rocha.

O pretendente: RODRIGO PALIOSA CORRÊA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/11/1982, residente 
e domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lho de Otacilio de Paula Corrêa 
e de Hilda Paliosa. A pretendente: BRUNA GONÇALVES DE AZEVEDO SOGABE, 
profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/03/1990, residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, 
SP, fi lha de Armando Toshio Sogabe e de Marilene Gonçalves de Azevedo Sogabe.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 29/07/1981, residente 
e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Antonia de Gusmão. A 
pretendente: SHIRLENE DA SILVA MORAIS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 25/12/1982, residente 
e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Morais Sobrinho e 
de Zenete da Silva Morais.

O pretendente: ISRAEL LENINE ALVES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 
02/12/1979, residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Caetano 
Lenine Alves de Barros e de Regina Maria dos Santos. A pretendente: THUANE MELO 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Ipirá, BA, data-
nascimento: 28/09/1985, residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lha 
de Edna Melo dos Santos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1990, residente e 
domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, fi lho de Jaci Ramos de Oliveira e de 
Maria Madalena da Silva Oliveira. A pretendente: GEANNY PEREIRA DE MENESES, 
profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em Sousa, PB, data-
nascimento: 25/08/1992, residente e domiciliada no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco de Assis Pereira e de Maria de Lourdes Pereira de Meneses.

O pretendente: WILLIAN ALESSANDRO GERMANO, profi ssão: ator, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1977, residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Germano e de Suely Lucas Germano. A 
pretendente: DAISY RODRIGUES GODOY, profi ssão: assistente social, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 03/10/1979, residente e domiciliada na 
Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Eudoxio Godoy e de Josefa Rodrigues Godoy.

O pretendente: SILVIO TEIXEIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Ibitinga, SP, data-nascimento: 31/07/1948, residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Teixeira e de Amalia Boter Teixeira. 
A pretendente: DANIELLE BERGAMASCHO RUIZ, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
16/01/1982, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Milton Luiz 
Bergamascho e de Rita Almeida Bergamascho.

26º Subdistrito - Vila Prudente
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RICARDO FLORENCIO DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
15/09/1993, residente e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo 
Florencio dos Santos e de Jucelia Lopes Duarte dos Santos. A pretendente: ALINE DA 
SILVA GROSSO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/09/1996, residente e domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Grosso Neto e de Iodete Maria da Silva.

O pretendente: REGINALDO FREITAS DOS SANTOS FILHO, profi ssão: corretor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Saúde, BA, data-nascimento: 23/07/1991, 
residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Freitas 
dos Santos e de Ivanira Borges da Silva. A pretendente: JÉSSICA ACACIO LIMA, 
profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/02/1993, residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo, SP, 
fi lha de Ariovaldo Ambrosio Lima e de Cilene Quintas Acacio Lima.

O pretendente: PAULO BELANTANI NETO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 27/01/1987, 
residente e domiciliado na Vila Diva, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Belantani Filho 
e de Hosana Jeronymo Belantani. A pretendente: LUANE CATHERINE BRAZYS 
NOGUEIRA, profi ssão: fotografa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, data-nascimento: 20/11/1992, residente e domiciliada na Vila Zelina, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz José Nogueira e de Cecilia Brazys Nogueira.

O pretendente: ADRIANO NELIO FARIAS, profi ssão: supervisor de obras, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Itapicuru, BA, data-nascimento: 29/06/1987, residente 
e domiciliado no Jardim Panorama, São Paulo, SP, fi lho de André Farias da Silva e de 
Cosmita Nelia da Silva. A pretendente: SIMONE NERIS, profi ssão: empresária, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 12/01/1976, 
residente e domiciliada no Jardim Panorama, São Paulo, SP, fi lha de Palmira Neris.

O pretendente: ANDRÉ GIL CORDEIRO DA SILVA, profi ssão: analista contábil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 03/02/1987, residente 
e domiciliado no Parque Pereira, São Paulo, SP, fi lho de José Mario Cordeiro da Silva 
e de Conceição Aparecida Gil Cordeiro da Silva. A pretendente: BRUNA OLIVEIRA DE 
SOUZA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, 
SP, data-nascimento: 21/10/1990, residente e domiciliada no Parque Pereira, São 
Paulo, SP, fi lha de Claudinei de Souza e de Dilma Brito de Oliveira de Souza.

O pretendente: ANDREWS LINDENBERG MACHADO, profi ssão: designer gráfi co, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1988, 
residente e domiciliado na Vila Lucia, São Paulo, SP, fi lho de Lucas Tiburcio de Souza e 
de Roseli Machado de Souza. A pretendente: JULIANA MANCINELLI PROVENZANO, 
profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/09/1987, residente e domiciliada na Vila Lucia, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Carlos Provenzano e de Elaine Aparecida Mancinelli Provenzano.

O pretendente: MAURICIO FREIRE DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 18/11/1986, 
residente e domiciliado na Vila Cleonice, São Paulo, SP, fi lho de Clovis Freire da Silva 
e de Soneide Oliveira da Silva. A pretendente: TAMIRIS DINIZ ALVES DA COSTA, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, 
data-nascimento: 25/09/1989, residente e domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcio Antonio Alves da Costa e de Claudia Aparecida Diniz Alves da Costa.

O pretendente: GILLES PIERRE GABILLET, profi ssão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Avenue de Trésum, França, data-nascimento: 15/11/1959, 
residente e domiciliado no Alto da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Henri Paul Gabillet 
e de Gilberte Suzanne Genton. A pretendente: ADRIANA DA CONCEIÇÃO CAMPOS, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, 
data-nascimento: 06/09/1976, residente e domiciliada no Jardim Avelino São Paulo, SP, 
fi lha de Haroldo Costa Santos e de Olga da Conceição Campos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Com isso, há a possibili-
dade de estudar um lado 
misterioso do cosmo, 

pois a descoberta fornece os 
primeiros indícios de uma 
“Nova Física”, ou seja, uma 
física cujas regras não corres-
pondem ao “Modelo Padrão” 
- teoria que descreve as forças 
e partículas fundamentais que 
constituem a matéria, dentre 
elas os “férmions” e “bósons”.

Os resultados se devem a um 
dos “pais” da descoberta de que 
a expansão está acelerando: o 
ganhador do Nobel da Física, 
Adam Riess. Contribuíram tam-
bém para a descoberta o “Space 
Telescope Science Institute” e 
John Hopkins University. Mas, a 
descoberta também foi possível 
graças ao dados do telescópio 
espacial Hubble. Para Antonio 
Masiero, vice-presidente do 
Instituto Nacional de Física 
Nuclear, o resultado “abre as 
portas a uma viagem no mis-
tério”. “Veremos sinais chega-
rem de qualquer mundo novo, 
mundo estes que não sabemos 
do que são feitos, nem onde se 
encontram”, completou. 

Para calcular a velocidade de 
expansão do universo, mediu-
se a distância de galáxias distan-
tes observadas pelo telescópio 

A velocidade de expansão do universo é 10% mais rápida do que se imaginava, informou um 

estudo publicado na revista científi ca “Astrohpysical Journal”.

Expansão do universo é mais 
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da Nasa, o Hubble, e aquele 
da Agência Espacial Europeia 
(Esa). O Hubble observou 
estrelas pulsantes chamadas 
“Cefeide” - estrelas gigantes, 
maiores e mais brilhantes que 
o Sol e excelentes em medir 
distâncias extragalácticas. 
Contudo, as estrelas utilizadas 
estão 10 vezes mais distantes 
que da outra vez, quando os 
estudos na área começaram 
e permitiram calcular que as 

galáxias se afastam entre elas 
em um ritmo mais rápido que 
o previsto. 

Tudo indica que o “motor” 
que “empurra” o universo à 
expansão, ou seja, a energia es-
cura - suposta força energética 
que está distribuída pelo espa-
ço - ocuparia 75% do cosmo, e 
que ela afasta as galáxias uma 
da outra. Isso signifi ca tam-
bém que a aceleração poderia 
não ter um valor constante, 

mas variar com o tempo. Uma 
outra hipótese que surge é a 
existência de novas partículas, 
similares ao neutrino - partícula 
subatômica sem carga elétrica, 
mas ainda obscura - os chama-
dos “neutrinos estéreis.” Além 
da possibilidade de que a ma-
téria escura - ou seja a matéria 
invisível que ocupa cerca de 
25% do cosmo - interaja com a 
matéria visível mais fortemente 
do quanto se pensava (ANSA).

Pesquisa feita por universidade norte-a-
mericana e publicada na revista médica 
Neurology conclui que pessoas que têm 
o hábito de comer uma porção de folhas 
verdes por dia podem adiar por até 11 
anos o envelhecimento do cérebro. O 
estudo durou mais de 20 anos e foram 
acompanhadas 960 pessoas.

“Os alimentos do estudo são espinafre, 
couve, alface e grãos. O trabalho começou 
em 2004 e terminou em 2017. Aquelas 
pessoas que consumiam mais alimentos 
verdes escuros, com caule ou grãos, em 
2004 apresentaram menor desenvolvi-
mento de demência em 2017 do que quem 
comia menos”, informa o neurologista 
Denis Bichuetti, membro da ABN (Aca-
demia Brasileira de Neurologia) e diretor 
editorial da ABNews.

“A análise foi controlada para evitar que 
fatores como sedentarismo, obesidade, 
tabagismo e doenças clinicas infl uencias-
sem no resultado, demonstrando que só 
a alimentação já é um fator protetor”, 
complementa Bichuetti. Ele ainda expli-
ca que quanto melhor você tratar o seu 
organismo, melhor será o funcionamento 
da cabeça. “E um cérebro que funciona 
melhor é um cérebro que degenera mais 
devagar, tem declínio cognitivo (perda 
de memória, falta de atenção, raciocínio 
lógico) mais lento”, destaca.

Corpo são em mente sã com cérebro saudável
como o sono regular atrasam o declínio 
cognitivo. Agora a privação de sono, mau 
cuidado com a saúde e sedentarismo, 
pelo contrário, fazem com que o declínio 
cognitivo seja mais rápido ou aconteça 
mais cedo do que em pessoas que se cui-
dam”. Segundo Denis, é raro que alguém 
desenvolva demência, por exemplo, aos 
40 anos, mas enquanto o grupo que cuida 
da saúde pode apresentar problemas aos 
80, no outro, que não tem preocupação 
com o corpo, as enfermidades poderão 
aparecer aos 70, 75.

“Aquilo que o indivíduo faz aos 40 anos 
infl uencia na saúde ou envelhecimento ce-
rebral dos 70. O que você faz aos 20, 30 40 
anos infl uenciará sim seu organismo aos 70, 
80, 90 anos. Quando o indivíduo desenvolve 
Alzheimer, ou quando o indivíduo, já aos 80 
anos, apresenta problema no joelho, quando 
ele já está sem resistência muscular, não há 
muito o quê fazer, não é possível voltar atrás. 
Então, cuidar bem do corpo hoje interfere 
na qualidade de vida futura”.

Denis Bichuetti fi naliza lembrando que 
esses estudos “são essenciais para que 
a população que hoje tem 20, 30 anos 
possa envelhecer de forma saudável, pois 
a expectativa de vida será de 80 anos e 
nessa idade nenhum medicamento fará 
diferença. Portanto, é preciso cuidar bem 
do seu corpo hoje” (ABN).

Para isso, Denis dá algumas dicas. Ali-
mentação saudável é uma delas. Evitar 
gorduras, carnes, frituras e refrigerantes 
é também essencial para o cérebro. “É 
preciso comer determinadas porções 
de frutas, verduras e legumes por dia e 
evitar excesso de carne, gordura, frituras 
e refrigerantes, pois esses últimos são 
tóxicos para o organismo. De certa forma, 
quanto mais conservantes for consumido, 
mais será acelerado o envelhecimento”, 
ressalta.

Outros conselhos para manter o cére-
bro em forma é praticar atividade física 
e dormir bem, pois “tanto o exercício 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: VALDEMIR DOS SANTOS SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 27/04/1984, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeci Nunes de Sousa e de Maria Aparecida dos Santos 
Sousa; A pretendente: LUCIANA SILVA E SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, 
cabeleireira, nascida em Salvador - BA, aos 07/12/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Alves de Souza e de Maria Aliete Silva e Souza.

O pretendente: EMERSON CORA VITORIANO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
programador, nascido em São Paulo - SP, aos 31/05/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Benedito Vitoriano e de Vera Lucia Alves Cora; A 
pretendente: KATARINNY DA CRUZ SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
de recursos humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 18/03/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Rosa da Silva e de Marluce Luiz da Cruz.

O pretendente: GILSON DA SILVA ARAUJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, estoquista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/06/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues de Araujo e de Maria de Jesus da Silva Araujo; A 
pretendente: PAMELA MICHELE ALMEIDA LOPES, nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente comercial, nascida em São Paulo - SP, aos 16/08/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Bernardo Lopes e de Creuza Almeida.

O pretendente: THIAGO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/08/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio de Oliveira e de Maria Aparecida Cordeiro de Oliveira; 
A pretendente: JOSIETE COSTA DE LIMA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascida em Teotonio Vilela - AL, aos 19/09/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Salustiano Lima e de Maria Gorete Costa de Lima.

O pretendente: ANDRÉ SILVA NOGUEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motofretista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/09/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Barbosa Nogueira e de Maria das Neves Silva; A pretendente: 
NANCI APARECIDA SOARES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 17/06/1986, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Azenilda Soares da Silva.

O pretendente: ADEILTON SILVA ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, balco-
nista, nascido em Campina Grande - PB, aos 19/02/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Lopes de Almeida e de Severina Silva Almeida; A 
pretendente: JOSINEIDE ANDRADE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Caruaru - PE, aos 15/06/1975, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José João da Silva e de Paulina Maria Andrade Silva.

O pretendente: JOAQUIM FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, aposentado, 
nascido em São Paulo - SP, aos 25/03/1949, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antônio Joaquim Ferreira e de Maria Conceição Ferreira; A pretendente: 
GERALDINA GLORIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, 
nascida em Limoeiro de Anadia - AL, aos 28/07/1955, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Augusto da Silva e de Maria Gloria Filha.

O pretendente: ALESSANDRO PEREIRA LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de cozinha, nascido em Rio do Antonio - BA, aos 20/02/1994, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair Pinheiro Lima e de Marizete Pereira; 
A pretendente: EUVÂNIA BATISTA NUNES, nacionalidade brasileira, solteira, cumin, 
nascida em Distrito Ibitira, Município Rio do Antonio - BA, aos 23/04/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Detino Batista Nunes e de Terezinha 
Batista Nunes.

O pretendente: ANTONIO ROGE DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
repositor, nascido em Quixeramobim - CE, aos 16/02/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues da Silva e de Maria de Fatima Souza 
Silva; A pretendente: MARIA NAGLA BEZERRA DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascida em Fortaleza - CE, aos 02/11/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Antonio de Lima e de Terezinha Bezerra de Lima.

O pretendente: ISMAEL MICHAEL VENTURA BATISTA CARRAZEDO, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 12/05/1997, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Roberto da Silva Carrazedo e 
de Edna Ventura Batista; A pretendente: AÍRES LIMA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascida em Inhapi - AL, aos 28/04/1999, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Renaldo Gomes da Silva e de Aparecida Lima da Silva.

O pretendente: CLAUDIO OLIVEIRA DE ANDRADE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedadogo, nascido em São Paulo - SP, aos 27/04/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Gomes de Andrade e de Maria de Lourdes Oli-
veira; A pretendente: LUCINEIA VENTURA BATISTA, nacionalidade brasileira, solteira, 
babá, nascida em São Paulo - SP, aos 17/02/1979, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valmir Meneses Batista e de Analia Ventura Batista.

O pretendente: HENRIQUE TADEU SILVA DE MOURA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, aos 28/10/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Oliveira de Moura e de Maria Aparecida da 
Conceição Silva; A pretendente: MARIA RAIANE DOS SANTOS FARIAS, nacionali-
dade brasileira, divorciado, do lar, nascida em Cupira - PE, aos 10/02/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo João de Farias e de Cicera 
dos Santos Silva.

O pretendente: JÔNAS DA SILVA ARAUJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, funileiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/07/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Neri de Araujo e de Liduina Maria da Silva; A pretendente: 
ISABELLY CAVALCANTE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em São Paulo - SP, aos 23/09/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Joaquim da Silva e de Raquel Cavalcante.

O pretendente: JAIRO PERDIGÃO RAIMUNDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, au-
xiliar de cozinha, nascido em Belém - PA, aos 10/07/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Pureza Perdigão Raimundo; A pretendente: ANA 
KAROLINE SANTOS DA CRUZ, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Belém - PA, aos 05/09/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Reginaldo Melo da Cruz e de Ana Lucia dos Santos Brito.

O pretendente: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, mecânico, nascido em Uauá - BA, aos 27/02/1972, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jacinto Martins dos Santos e de Josefa Ferreira 
Dias; A pretendente: IVONETE FERREIRA DE MATOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de cozinha, nascida em Uauá - BA, aos 02/03/1983, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Ferreira de Matos e de 
Marina Alzira de Matos.

O pretendente: ANDERGILSON DE SOUZA SOARES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, segurança pessoal, nascido em João Pessoa - PB, aos 14/09/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ana Dése de Souza Soares; A 
pretendente: TAÍS APARECIDA ALEXANDRE, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 23/03/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Luiz de Carvalho Alexandre e de 
Lucia Maria Rodrigues Alexandre.

O pretendente: RAFAEL SILVA ZUNDT, nacionalidade brasileiro, solteiro, designer, 
nascido em Parauapebas - PA, aos 27/03/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Luis Xavier Zundt e de Marilda Ednada Silva Zundt; 
A pretendente: PATRÍCIA OLIVEIRA SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, 
designer, nascida em São Paulo - SP, aos 28/07/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Antonio Lopes de Souza e de Maria Eloisa 
de Oliveira Souza.

O pretendente: BRUNO CHAVES DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, moto-
boy, nascido em São Paulo - SP, aos 30/01/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Romério de Souza e de Maria Lindaura Chaves Camelo; A 
pretendente: GABRIELA SOARES DE SOUZA MARIANO, nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 13/02/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Edes Mariano e de Maria Cristina 
de Souza Mariano.

O pretendente: JOSÉ DE ASSIS COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 29/07/1962, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis Costa e de Maria de Lourdes 
Costa; A pretendente: VERA LÚCIA MOURA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
encarregada de limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 30/11/1957, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Elpidio Moura e de Terezinha 
Feliciano de Moura.

O pretendente: RODRIGO MARTINS DE BRITO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 15/02/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Natanael Almeida de Brito e de Marlene 
Martins Correa de Brito; A pretendente: LISANA CORDEIRO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 30/07/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Cordeiro da 
Silva e de Zuleide Maria Cordeiro da Silva.

O pretendente: JOSÉ VALDIR LUIZ DA SILVA JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
empacotador, nascido em São Paulo - SP, aos 20/03/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Valdir Luiz da Silva e de Valderez Dias da Silva; A 
pretendente: VITÓRIA SILVA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Tamboril - CE, aos 22/07/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Valderi Ribeiro dos Santos e de Raimunda Silva dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE CERQUEIRA DE LIMA, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, representante de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1980, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto de Fatima de Lima e de 
Elenita Cerqueira de Lima; A pretendente: TALITA CRISTINA DA SILVA SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 13/09/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Aparecido dos Santos 
e de Vera Lucia da Silva Santos.

O pretendente: VITOR DE OLIVEIRA MARQUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, ma-
nobrista, nascido em São Paulo - SP, aos 24/12/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sergio Marques e de Maria da Consolação Oliveira Marques; A 
pretendente: JOYCE DA SILVA FRANÇA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 22/12/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Josué da Silva França e de Maria das Dores Gomes da Silva.

O pretendente: WILSON FERREIRA CAMPOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
carpinteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 25/06/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adão Ferreira Campos e de Maria Madalena de Almei-
da; A pretendente: ROSANA FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, costureira, 
nascida em Petropolis - RJ, aos 09/06/1976, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jaime Francisco Ferreira e de Maria José dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE ARANTES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de lavanderia, nascido em São Paulo - SP, aos 16/03/1992, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Ferreira da Silva e de Maria 
Helena Arantes; A pretendente: CAMILA SANTOS LACERDA, nacionalidade brasileiro, 
solteira, auxiliar de lavanderia, nascida em São Paulo - SP, aos 07/09/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmo Pinheiro de Lacerda e de 
Regina dos Santos Lacerda.

O pretendente: WALLACE SILVA PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 09/04/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira dos Santos e de Iracy de 
Jesus Silva; A pretendente: SARA RAMALHO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 16/02/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Ramalho da Silva e de Rosilene Ramalho da Silva.

O pretendente: FRANCELINO AMERICO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Amaro dos Santos e de Maria Lucia 
Americo dos Santos; A pretendente: LÊDA GOMES VIANA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Ouricuri - PE, aos 08/10/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Viana da Silva e de Tereza Siqueira Gomes.

O pretendente: LEANDRO DO NASCIMENTO ALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Osasco - SP, aos 18/12/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Manoel Alves e de Marinalva Dias do Nascimento Alves; A 
pretendente: MÔNICA ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 10/05/1979, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Otavio José da Silva e de Gercina Alves da Silva.

O pretendente: EMERSON WILLIAM AIRES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, padeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 16/06/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Doroteia Aires dos Santos; A pretendente: JOCEANE 
DOS SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrativo, 
nascida em Retirolândia - BA, aos 24/10/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos de Jesus Oliveira e de Jozelma Silva dos Santos.

O pretendente: DANIEL DA SILVA VIEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, super-
visor operacional, nascido em São Paulo - SP, aos 30/08/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Getulio Antonio Vieira e de Maria Nalva Joaquina 
da Silva Vieira; A pretendente: TATIANE APARECIDA MELO ROCHA, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 10/03/1986, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos da Rocha e de Maria das 
Dores de Melo Rocha.

O pretendente: ANTONIO AMARO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
marceneiro, nascido em Amontada - CE, aos 08/11/1956, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Amaro dos Santos e de Maria Mariano dos 
Santos; A pretendente: VANIA APARECIDA DE MORAES, nacionalidade brasileira, 
divorciada, aposentada, nascida em São Paulo - SP, aos 04/05/1963, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Apparecido de Moraes e de Celia 
Loureiro de Moraes.

O pretendente: MARCOS BRANCO DE ARAUJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
guincheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 20/10/1967, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Irineu Branco de Araujo e de Maria da Conceição de 
Araujo; A pretendente: DIRCE NAIR GLOVACKI, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Distrito Itaió, Município Itaiópolis - SC, aos 16/06/1962, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Clemente Glovacki e de Anastacia Balas Glovacki.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
ajudante de pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 01/09/1976, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves Pereira e de Maria das Graças Silva; 
A pretendente: LUCIANA ROSARIO MACIEL, nacionalidade brasileira, divorciada, de 
serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 14/11/1975, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdimiro das Graças Maciel e de Maria do 
Rosario Maciel.

O pretendente: REGINALDO FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
enfermeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 06/05/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Ferreira da Silva e de Antonia Gomes de Alcantara 
Silva; A pretendente: ROSANGELA RIBAS, nacionalidade brasileira, divorciada, técnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 23/04/1971, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Ribas e de Maria das Graças Ribas.

O pretendente: LAELSON DE SOUSA DO CARMO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
controlador de acesso, nascido em Distrito Tauapiranga, Município Serra Talhada - PE, 
aos 21/04/1966, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Raimundo do Carmo e de Ana de Sousa do Carmo; A pretendente: MARIA ELITÂNIA DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Betânia - PE, aos 04/04/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Bezerra da Silva 
e de Zuleide Ferreira da Silva.

O pretendente: WAGNER DOS SANTOS SOARES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 02/03/1977, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de João Raimundo Soares e de Benedita dos Santos Soares; 
A pretendente: SILVANA CORREA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 22/06/1975, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Nilo da Silva e de Maria Aparecida Correa da Silva.

O pretendente: DUÍLIO DE FRANÇA OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ele-
tricista, nascido em Guarulhos - SP, aos 22/01/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Domingos Salve de Oliveira e de Maurina Orienes de França; A 
pretendente: EDILENES FREITAS CUNHA, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
limpeza, nascida em Caxias - MA, aos 08/04/1985, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Ribamar Costa Cunha e de Lucimar Lopes de Freitas.

O pretendente: FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, analista de treinamento, nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Batista dos Santos e de 
Aparecida Teixeira Rosa dos Santos; A pretendente: CAROLINA BATISTA DOS SAN-
TOS, nacionalidade brasileira, solteira, analista de processos, nascida em São Paulo - SP, 
aos 08/04/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Heleno 
Formiga dos Santos e de Francisca Batista de Andrade.

O pretendente: EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 08/04/1992, residente e domici-
liado neste distritro, São Paulo - SP, fi lho de José de Souza e de Dalvina Maria de Oliveira 
Costa; A pretendente: LAISE SILVA COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Amarante - PI, aos 29/04/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco da Costa e de Irene Maria da Silva.

O pretendente: WELLITON DAVID DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 06/03/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Djalma David da Silva e de Maria Nilda Macena da Silva; A pretendente: 
LUCIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, portei0ra, 
nascida em São Paulo - SP, aos 12/03/1981, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Joaquim dos Santos e de Carmen Nascimento da Silva Santos.

O pretendente: JEOVÁ RODRIGUES DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de supermercado, nascido em Caculé - BA, aos 31/03/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Clemente Ferreira Sousa e de Maria 
Rodrigues dos Santos; A pretendente: GABRIELLA LUCIA RIBEIRO GONÇALVES, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 24/06/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Celestino Gon-
çalves e de Daniela Paula Ribeiro.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES BLEASBY, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido em Itapipoca, CE, no dia (23/02/1983), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues Bleasby e de Ângela 
Maria Rodrigues Bleasby. A pretendente: VALERIA SANTANA DE ANDRADE, estado 
civil divorciada, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, SP, no dia (09/05/1980), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Santana de Andrade 
e de Maria das Graças da Silva.

O pretendente: IVANILDO COSTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dor de sistema de tratamento de água, nascido em Jacobina, BA, no dia (31/03/1979), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gervasio Alves dos San-
tos e de Irací Oliveira Costa. A pretendente: ADRIANA DE JESUS MELO, estado civil 
divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida nesta Capital, SP, no dia (29/07/1982), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Lopes de Melo e de 
Neusa Maria de Jesus Melo.

O pretendente: GABRIEL GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (13/12/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jailson Aparecido da Silva e de Simone Gomes da Silva. 
A pretendente: CAROLINA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (17/09/1998), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaias da Silva e de Diva Pereira dos Santos da Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DE SOUZA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
atleta profi ssional, nascido em Campo Grande, MS, no dia (20/02/1994), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Nelina Vieira e de Jucilene 
Cosmo de Souza. A pretendente: IARA RIBEIRO MENEZES, estado civil solteira, pro-
fi ssão assistente fi nanceiro, nascida nesta Capital, SP, no dia (04/01/1996), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edimilson Felix Menezes e de Ivone 
da Costa Ribeiro Menezes.

O pretendente: DAVI DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia (17/09/1993), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gomes Filho e de Roseli Sodré da Silva. A 
pretendente: STEFANY DE ANDRADE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (06/11/1993), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Aquino Santana e de Katia Cilene de Andrade Santana.

O pretendente: DÊNIS SOUSA DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de refrigeração, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (14/05/1988), residente e do-
miciliado Rua Antônio Maia, 207, Vila Perus, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilzo 
Albino do Carmo e de Silvana Aparecida de Sousa. A pretendente: ANDREIA MARIA DE 
MOURA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Bocolô, Picos, 
PI, no dia (10/07/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Juvenal Francisco de Moura e de Maria Luiza de Jesus.

O pretendente: CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, nas-
cido nesta Capital, SP, no dia (30/08/1974), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Genesio José da Silva e de Luzia Martins da Silva. A pretendente: 
ALINE IEIRE PINTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Caieiras, SP, no 
dia (13/05/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir 
Alves Pinto e de Silvana Ieire Pinto.

O pretendente: JONAS XAVIER PIRES, estado civil divorciado, profi ssão açougueiro, 
nascido nesta Capital, São Paulo, SP, no dia (26/11/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helena Xavier Pires. A pretendente: LAIS EIRAS 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de confeitaria, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (27/09/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Claudemiro de Oliveira e de Simone Constante Eiras.

O pretendente: WELLINGTON DE SOUSA DIAS, estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/04/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Santana Dias e de Eliene Pinheiro de Sousa 
Dias. A pretendente: LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida nesta Capital, SP, no dia (03/08/1996), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Idalécio Bispo dos Santos e de Gicélia Alves de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão guarda 
municipal, nascido em Rio Largo, AL, no dia (10/02/1981), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rosalvo dos Santos e de Maria Soares dos Santos. 
A pretendente: GLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida nesta Capital, SP, no dia (30/08/1987), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Patricia Eliana dos Santos.

O pretendente: DAMIÃO ALEXANDRE FEGUERÊDO, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido em Jaguaribe, CE, no dia (26/04/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Alves de Feguerêdo e de Maria Alexandre 
de Feguerêdo. A pretendente: REBECA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
operador de caixa, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (03/08/1989), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sonia de Oliveira.

O pretendente: ELIAS ISIDORO, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, nascido em 
Paulicéia, SP, no dia (04/08/1957), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Benedito Isidoro e de Ernestina Guilherme Isidoro. A pretendente: MARIA DA 
GLORIA DIAS, estado civil solteira, profi ssão revisora, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(06/12/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Luiz 
Dias e de Maria da Conceição Dias.

O pretendente: MURILLO APARECIDO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Cajamar, SP, no dia (24/02/1997), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Zenildo Alves da Silva e de Silvia Aparecida Favareto da Silva. 
A pretendente: LUIZA CÉSAR BUENO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (12/10/1997), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Moreira da Silva Bueno e de Ana Paula da Silva César. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: DOUGLAS RAMOS DA SILVA, profi ssão: empresário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/09/1994, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de José Edmilson Ramos da Silva e de Maria Alcina da 
Silva. A pretendente: BRUNA PRIMOCENA DA SILVA, profi ssão: empresária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/09/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Barros da Silva e de Rosangela Pri-
mocena. R$ 12,58

O pretendente: RODRIGO REIS DOS SANTOS, profi ssão: designer, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/03/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Roberto dos Santos e de Francisca Ines dos 
Reis. O pretendente: GUILHERME DE OLIVEIRA AVILA, profi ssão: produtor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 27/04/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo Jesus de Barros Avila e de Helenita 
da Penha Oliveira Avila. R$ 12,58

O pretendente: CARLOS ALBERTO LEITE, profi ssão: militar, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/02/1970, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Dejanira de Fatima Leite. A pretendente: ADRIANA LIS-
BOA DE JESUS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Osasco - SP, 
data-nascimento: 05/01/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Antonio de Jesus e de Elenice Lisboa de Jesus. R$ 12,58

O pretendente: FELIPE DE LIMA DA SILVA, profi ssão: massoterapeuta, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 31/03/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdemar José da Silva e de Maristela de Lima 
da Silva. A pretendente: SHEILA RAFAINI LOPES, profi ssão: psicóloga , estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/11/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Tomaz Lopes Filho e de Erly Rafaini Lopes. R$ 12,58

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: ALEXANDER GARDON DE RUSZKAY, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, administrador, natural nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (10/02/1990), 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Thomas John Alexander 
Ruszkay e de Ana Augusta Gardon Ruszkay. A pretendente: SÂMIA SALUME TEIXEIRA, 
de nacionalidade brasileira, solteira, administradora, natural nesta Capital, Bela Vista, 
SP, no dia (06/08/1992), residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Augusto Teixeira e de Maria Conceição Salume Teixeira.

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

F
C

E
E

-1
D

B
6-

79
53

-2
1F

2


