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BOLSAS
O Ibovespa: -1,82% Pontos: 
85.353,59 Máxima de +0,2% 
: 87.109 pontos Mínima de 
-2% : 85.199 pontos Volume: 
18,11 bilhões Variação em 
2018: 11,72% Variação no mês: 
0,52% Dow Jones: -1,5% Pontos: 
25.029,20 Nasdaq: -0,78% Pon-
tos: 7.273,01 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2410 Venda: R$ 3,2415 
Variação: -0,24% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: -0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2443 Venda: R$ 
3,2449 Variação: +0,2% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1970 
Venda: R$ 3,3870 Variação: 
-0,18% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,59% 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$ 1.317,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,05% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 141,000 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,2445 Variação: 
-0,29% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,2196  Venda: US$ 1,2198  
Variação: -0,29% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9510 Venda: R$ 
3,9530 Variação: -0,55% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9270 Ven-
da: R$ 4,1070 Variação: -0,63%.

-1,74% Pontos: 86.035 Máxima 
(pontos): 87.955 Mínima (pon-
tos): 86.000. Global 40 Cotação: 
881,098 centavos de dólar Va-
riação: estável.

“Na medida em que 
vamos adquirindo 
mais conhecimento, as 
coisas se tornam menos 
compreensíveis e mais 
misteriosas”. 
Albert Schweitzer (1875/1965)
Nobel da Paz, 1952

O governo federal anun-
ciou ontem (28) um 
aporte de R$ 1 bilhão 

na Política Nacional de For-
mação de Professores. Essa 
verba servirá para fi nanciar 
190 mil vagas em três diferen-
tes iniciativas para formação 
de professores: o Programa 
Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (Pibid), 
o Programa de Residência 
Pedagógica e a Universidade 
Aberta do Brasil (UAB).

“É uma política que agrega 
o Pibid, que já existia, foi revi-
gorado e incorpora uma maior 
participação das universida-
des, prefeituras e governos 
estaduais. Antes, o diálogo 

MEC vai oferecer 190 mil 
novas vagas em programas 
para formação de professores

era restrito ao Ministério da 
Educação e às universidades. 
Hoje envolve mais fortemen-
te as secretarias estaduais 
e municipais de educação”, 
disse o ministro da Educação, 
Mendonça Filho. Do total das 
bolsas, serão 45 mil destinadas 
ao Pibid, 45 mil para o programa 
de Residência Pedagógica e 100 
mil para a UAB.

O Pibid é voltado para alunos 
de licenciatura que estão na pri-
meira metade do curso. O obje-
tivo é promover a iniciação do 
estudante no ambiente escolar, 
ainda durante a graduação. Já 
a residência pedagógica, criada 
em outubro do ano passado, é 
uma modernização do (Pibid) 

e visa melhorar a avaliação dos 
futuros professores, que terão 
um acompanhamento perió-
dico. Por fi m, a UAB oferece 
cursos de formação a distância 
para professores já em exercí-
cio, em especial para aqueles 
que atuam em área diferente 
de sua formação.

Os editais correspondentes 
à oferta das bolsas estãosendo 
publicados hoje (1) e come-
çarão a ser pagos em agosto. 
“Essa é uma política pública em 
que os resultados aparecem a 
médio e longo prazos. Mas se 
tivermos a dedicação de todos, 
os resultados serão alcança-
dos”, acrescentou o ministro. 
Presente no anúncio, o presi-

Presidente Michel Temer discursa na cerimônia de anúncio de investimentos

para formação de professores da educação básica.

dente Michel Temer elogiou o 
trabalho de Mendonça Filho, 
que deixará o ministério até 
7 de abril, para concorrer nas 
eleições deste ano.

“A medida vem se somar ao 
muito que nosso governo tem 
realizado em favor do sistema 
educacional. A formação de 
crianças e jovens é um grande 

alicerce para uma economia 
próspera, uma democracia 
vibrante e uma cidadania 
plena”, disse o presidente 
(ABr).

Renda familiar per capita 
A renda familiar média per capita  

no país foi de R$ 1.268 em 2017, 
segundo dados divulgados ontem 
(28) pelo IBGE. A maior renda foi 
observada no Distrito Federal: R$ 
2.548, o dobro da média nacional. 
Já a menor renda foi registrada no 
Maranhão: R$ 597, menos da meta-
de da média nacional e um quarto 
da média do DF. A renda é usada 
para se estabelecer os critérios de 
rateio do Fundo de Participação 
dos Estados e Municípios.

A renda per capita no Brasil 
é bem inferior à média dos 
países membros da Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), mas o governo tem 
feito ajustes para reduzir essa 
diferença. A afi rmação é do 
presidente do Banco Central 
(BC), Ilan Goldfajn, durante 
o lançamento de relatório da 
organização com sugestões 
da organização ao governo 
brasileiro, em Brasília. 

Goldfajn ressaltou que o go-
verno brasileiro vem adotando, 
nos últimos anos, ações para 
a “plena adesão” do Brasil à 
OCDE. Lembrou que o pedido 
formal de adesão foi feito em 
maio de 2017. “A maioria dos 
países membros consideram o 
Brasil um candidato relevante 
à posição de membro pleno, 
dados o tamanho e a complexi-
dade de nossa economia, nossa 

Presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn.

O nível de utilização da capa-
cidade de operação da indústria 
da construção subiu para 60% 
em janeiro e fi cou dois pontos 
percentuais acima dos 58% 
registrados em dezembro do 
ano passado. Com isso, a ocio-
sidade do setor recuou para 
40%, o menor nível desde julho 
de 2015, quando também fi cou 
em 40%. As informações estão 
na Sondagem Indústria da Cons-
trução, divulgada ontem (28) 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O índice de nível 
de atividade atingiu 45,6 pontos e 
subiu 6,3 pontos na comparação 
com janeiro de 2017. O indicador 
de número de empregados fi cou 
em 43,9 pontos, ou 5,5 pontos 
maior do que o de janeiro do ano 
passado. Mas os dois indicadores 
continuam abaixo dos 50 pontos 
o que indica queda na atividade 
e no emprego.

“A recuperação da crise de-
pende da consolidação do cresci-
mento econômico e do emprego. 
Com isso, haverá o aumento dos 
investimentos em obras e as 
famílias terão segurança para 
buscar fi nanciamento e comprar 
a casa própria”, diz a economista 
da CNI, Flávia Ferraz.

O índice de confi ança dos 
empresários da construção fi -
cou em 57 pontos em fevereiro, 

A recuperação depende da 

consolidação do crescimento 

econômico e do emprego.

O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, disse ontem 
(28) que a resposta para o 
preço alto dos combustíveis 
no Brasil não está na estatal. 
O executivo participou de um 
seminário sobre o setor petro-
lífero, na Fundação Getulio 
Vargas (FGV) e disse que a 
empresa pratica uma política 
de preços semelhante à de 
outros países.

“[Para] A questão do preço 
caro do combustível, a resposta 
não está na Petrobras. Porque, 
se estamos praticando um 
preço cuja referência é inter-
nacional, por defi nição, não é 
um preço injusto”, argumentou 
Parente. “Se nas bombas a 
gente tem um preço que é um 
múltiplo do preço da Petrobras, 
se na gasolina o preço é menos 
do que um terço do que em 
média acontece nas bombas, 
o problema não é a Petrobras”.

A política de preços, na ava-
liação de Parente, é importante 
para que a Petrobras possa 
“lidar com as importações” e 
garantir sua participação no 
mercado brasileiro. Disse a 
jornalistas que a situação do en-
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Valter Campanato/ABr

Portadores de doenças raras 
podem viver anos ou até mesmo 
décadas sem o diagnóstico cor-
reto para o seu problema, segun-
do especialistas no assunto. O 
alerta feito ontem (28), quando 
se celebrou o Dia Internacional 
das Doenças Raras, faz parte da 
iniciativa de levar mais qualida-
de de vida para os pacientes.

No Brasil, estima-se que de 
15 a 17 milhões de pessoas 
tenham alguma doença rara, o 
que equivale a entre 7% e 8% 
da população, mesmo percen-
tual da média mundial. Existem 
catalogadas 7 mil patologias 

raras diferentes. Ana Maria 
Martins, médica geneticista da 
Unifesp, explica que 80% dessas 
doenças são genéticas, por isso 
o especialista adequado para o 
diagnóstico é o geneticista.

A médica critica a falta da 
disciplina sobre doenças raras 
na formação de profi ssões liga-
das à medicina. “Na prática, os 
médicos aprendem que sempre 
devem investigar todas as do-
enças mais frequentes. Quando 
elas são descartadas é que se 
vai pensar em doença rara. Te-
mos de mudar esse conceito, é 
injusto”, diz Ana Maria.

O Congresso Nacional recebeu iluminação especial para o Dia 

Mundial das Doenças Raras, celebrado ontem (28).

Fabio Rodrigues/ABr

São Paulo - A Lava Jato 
não será esvaziada com mais 
uma mudança no comando 
da Polícia Federal, avaliam 
especialistas. Juristas, consti-
tucionalistas e penalistas consi-
deram que a maior operação de 
combate ao crime organizado 
e à corrupção no País está a 
salvo de ingerências políticas. 
“A mudança não deve interferir 
na Lava Jato, que se consolidou, 
já dura vários anos”, disse o 
advogado Alexandre de Oli-
veira Ribeiro Filho, do Vilardi 
Advogados. 

A professora de Direito Penal 
do IDP-São Paulo, Fernanda de 
Almeida Carneiro, lembra que, 
desde que foi defl agrada em 
março de 2014, a Lava Jato “já 
passou por troca no comando da 
PF, substituição do procurador-
-geral da República, mudança 
na composição do STF e até 
pelo impeachment presidencial. 
“Nada abalou as estruturas da 
Lava Jato ou ameaçou sua pro-
gressão”, argumenta.

Para Adib Abdouni, consti-
tucionalista e criminalista, a 
queda de Segovia corrige “gra-
ve equívoco que maculava sua 
desastrosa escolha”. Abdouni 
observou que o ex-diretor 
“guardava fortes laços políticos 
junto a membros do MDB”. Ele 

 Novo diretor-geral da PF, 

Rogério Galloro.

D
iv

ul
ga

çã
o

Brasil faz ajustes para ‘reduzir 
desigualdades’ e se aproximar da OCDE

fi nanciamento da dívida sobe-
rana, benefi ciando a economia 
brasileira”, destacou.

Também na abertura do 
lançamento do relatório, o mi-
nistro do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, disse que muitos dos 
pontos apresentados pela 
OCDE já vêm sendo perse-
guidos pelo Brasil. Segundo 
o ministro, o Brasil precisa 
simplifi car e facilitar o apoio 
a setores, além de “dinamizar 
o mercado de longo prazo de 
crédito para facilitar acesso de 
investidores a esse mercado”. 

A OCDE, sediada em Paris, é 
uma organização internacional 
formada por 35 países. O Con-
selho da OCDE está analisando 
o pedido de adesão do Brasil, 
formalizado em maio de 2017. 
Além do Brasil, o Conselho 
analisa pedidos semelhantes da 
Argentina, Bulgária, Croácia, 
Peru e Romênia (ABr).

tradição de posicionamentos 
técnicos consistentes e nosso 
alinhamento aos padrões e 
valores ocidentais”, disse.

Ele acrescentou que a ade-
são do Brasil representaria 
uma ponte entre a OCDE e 
os BRICS. “O reconhecimento 

internacional seria importante 
pois tende a aumentar a con-
fi ança no país e, assim, atrair 
mais negócios, repercutindo 
positivamente não só no cres-
cimento, mas sobretudo no 
ambiente macroeconômico 
e, em especial, no custo do 

Médicos despreparados 
para doenças raras

Mudança na PF não põe 
em risco a Lava Jato

acredita que o vínculo político 
do ex-diretor “lançava dúvi-
das sobre a credibilidade da 
atuação técnica da instituição, 
especialmente acerca da Ope-
ração Lava Jato”.

Para o criminalista João Paulo 
Martinelli, professor do IDP-
-São Paulo em Direito Penal, 
“as mudanças constantes no 
comando da Polícia Federal po-
dem provocar algum atraso nas 
investigações, porque as equipes 
também mudam”. “Mas o rumo 
da Lava Jato continua o mesmo, 
pois a força-tarefa do MPF conti-
nua a mesma”, avalia. Para Vera 
Chemim, advogada constitucio-
nalista, o novo diretor-geral da 
PF “tem, acima de tudo, um perfi l 
técnico por excelência, além de 
ter sido um dos escolhidos pela 
maioria dos membros da Polícia 
Federal, quando da elaboração 
da lista tríplice” (AE).

Diminui a ociosidade na 
indústria da construção

0,9 ponto abaixo do de janeiro, 
mas acima da média histórica 
de 52,8 pontos. Embora man-
tenham o pessimismo com as 
condições atuais das empresas, 
os empresários apostam na 
melhoria dos negócios para os 
próximos seis meses.

A pesquisa informa que, apesar 
do recuo registrado em fevereiro, 
os indicadores de expectativas 
continuam acima da linha divisó-
ria dos 50 pontos. Isso mostra que 
os empresários continuam otimis-
tas e esperam o crescimento do 
nível de atividade e do emprego, 
de novos empreendimentos e 
serviços e da compra de insumos 
e matérias-primas nos próximos 
seis meses (SJ/CNI).

Resposta para 'combustível 
caro' não está na Petrobras

dividamento da empresa teve 
uma grande redução e citou o 
plano de chegar a 2022 com um 
nível comparável às melhores 
companhias petrolíferas do 
mundo. “Isso é bom. A gente 
já andou uma parte, mas não 
chegou lá ainda. A gente não 
pode achar que o problema 
está resolvido”.

No último balanço divulgado 
pela estatal, referente ao ter-
ceiro trimestre do ano passado, 
o endividamento somava cerca 
de US$ 87 bilhões. “Ninguém 
pode olhar para uma dívida 
dessa e achar que a situação 
da empresa está resolvida”, 
ponderou o executivo (ABr).
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Presidente da Petrobras,

Pedro Parente.
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Marasmo
econômico global

Um homem do mundo 

dos negócios, que de 

longa data lida com 

projetos, empregados, 

fi nanças, impostos e 

legislação, foi guindado 

ao posto de presidente 

dos Estados Unidos

Trata-se de Donald Trump 
que não é um político 
profi ssional e por isso 

mesmo vai sacudindo o esta-
blishment, tanto interna como 
externamente. A opinião dele 
é que os Estados Unidos pre-
cisam sair das profundezas de 
todos os problemas existentes 
na qualidade dos empregos, na 
educação e saúde, no défi cit 
comercial e no problema dos 
US$ 19 trilhões que o país deve. 

Isso não acontece apenas nos 
Estados Unidos; muitos países 
estão com dívidas enormes. 
Permitimos o fortalecimento 
de um sistema terrível em que 
o dinheiro público é malgasto e 
desviado, acima do disponível, 
o que exige mais empréstimos 
e choque de juros que paralisa 
tudo para que a dívida não 
se torne impagável. Esse é o 
grande drama produzido pela 
classe política cuja prioridade 
é se manter no poder e nas 
mordomias. 

Algo precisa ser feito para 
que isso seja evitado. Como 
isso poderia ser coibido dando-
-se plena autonomia ao BC? 
Num momento em que os 
Estados Unidos, preocupados 
com o crescimento da dívida, 
se dispõem a usar de mais rigor 
com os produtos vindos de 
fora, os grandes produtores es-
tão alvoroçados com a elevada 
capacidade ociosa, fazendo de 
tudo para escoar a sua produ-
ção e, com isso, aumentam as 
difi culdades para países como 
o Brasil conseguirem aumentar 
o PIB com produção própria e 
gerar empregos. 

Os serviços em si atendem ao 
mercado interno, mas para sua 
ampliação dependem da renda 
que a população disponha, o 
que limita sua contribuição.  
Há um novo conceito de que 
as economias avançadas dos 
Estados Unidos e Europa es-
tão enfrentando uma fase de 
baixo crescimento e nível de 
empregos estagnado, período 
batizado com o nome de “novo 
normal ou estagnação secular”. 

Mas qual é a origem desse 
baixo crescimento, baixo 
investimento e precarização 
geral? Sem saber a causa 
não há como aplicar medidas 
corretivas, pois o certo seria a 
existência de equilíbrio entre 

as necessidades humanas e a 
produção. 

A jornalista Noemi Klein, em 
recente entrevista publicada 
na revista Veja, apresenta 
hipóteses de que o sistema eco-
nômico e político é destrutivo 
porque há uma classe privile-
giada que não quer mudanças, 
alimentando o medo e ódio das 
massas. Ela pergunta: “Como 
a América poderá competir 
com países cujo custo da mão 
de obra é comparativamente 
mínimo? Como buscar melho-
ras com crescente infl uência 
de corporações em governos, 
enquanto trilhões de dólares 
fi cam empilhados nos paraísos 
fi scais?”.

O sistema de vida que cons-
truímos está afastando o ser 
humano da sua condição ori-
ginal pela sintonização errada, 
distanciada das leis da Criação 
e de seu funcionamento. O 
presidente Trump apela para 
o patriotismo e para o renasci-
mento da América, mas deixa 
um ar de confusão ao se referir 
ao aquecimento global. Há uma 
divergência quanto às causas, 
que certamente não se pode 
atribuir a uma única razão. 

Vários fatores produzidos 
pelo homem estão interagindo 
e provocando eventos extra-
ordinários. Seja como for é 
evidente que o homem não tem 
agido em concordância com a 
natureza e suas leis, portanto 
não há o que estranhar quando 
os termômetros se aproximam 
de 50 graus, e chuvas chegam 
a alcançar mais de 100% da 
média, pois tudo está saindo 
dos parâmetros, cabendo aos 
humanos examinar as causas 
das complicações para eliminá-
-las.

Sem seriedade, as insti-
tuições têm sido abusadas, 
desvalorizando a democracia 
para atender a interesses 
pessoais em vez de cumprir o 
seu papel junto à sociedade. 
Segundo analistas, a corrupção 
é endêmica em muitos países, 
e com ela vem a insatisfação 
e o aumento da violência e da 
criminalidade. A corrupção 
tem de ser erradicada com a 
colaboração e integração das 
forças idôneas. 

Mas se essas forças idône-
as não fi zerem prevalecer a 
justiça, buscando soluções de 
forma séria e humana, o futuro 
do mundo será sombrio. 

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 
articulista colaborador de jornais e 

realiza palestras sobre qualidade
de vida. Coordena os sites

(www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br).

E-mail: (bicdutra@library.com.br). 
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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No Piauí, escola funciona em casa de taipa e alunos de várias 

séries dividem mesma sala.

Nessa perspectiva, a ONG 
Visão Mundial, espe-
cializada na proteção à 

infância, lança pelo terceiro ano 
consecutivo a campanha ‘Doe 
uma Escolha’ que irá benefi ciar 
mais de 10 mil crianças em 
14 escolas públicas do Brasil 
com ambientes pedagógicos 
requalifi cados. 

Pela plataforma digital (visa-
omundial.org/doeumaescolha), 
poderão ser feitas doações a 
partir de R$ 50 para os proje-
tos na área de educação e os 
voluntários também podem se 
cadastrar para trabalhar nas 
ações e ajudar “doando tempo”.

Mobilizar pela qualidade da 
educação, esse é o principal 
objetivo da campanha que 
acontece nos estados de São 
Paulo, Pernambuco, Alagoas, 
Rio de Janeiro, Ceará, Rio 
Grande do Norte e Bahia, em 
março e abril. A comunidade 
escolar, a família dos alunos e 
os voluntários realizam diversos 
mutirões de pintura, decoração, 

 ‘Gangue do Torrone’ 
é presa na Itália

A polícia da cidade de Cre-
mona, no norte da Itália, pren-
deu ontem (28) nove pessoas 
pertecentes a uma associação 
criminosa chamada “gangue do 
Torrone”, que era especializada 
em roubos de alimentos. As 
prisões foram realizadas em 
cidades das regiões da Púglia, 
Lombardia e Emília-Romana. 
Os crimes cometidos pela gan-
gue ocorreram há três anos em 
diversas províncias do norte e 
do centro da Itália.

Coordenada pelo Ministé-
rio Público de Cremona, as 
investigações contra o grupo 
criminoso começaram após um 
roubo realizado na empresa 
Vergani. Na ocasião, cerca de 
sete pessoas da gangue rouba-
ram os ingredientes necessários 
para a produção do tradicional 
doce italiano Torrone, além de 
outros produtos alimentares. 
A carga roubada pelo grupo 
era estimada em 400 mil euros.

O Torrone, também conhe-
cido como torrão no Brasil, 
possui muitas variedades. 
Tipicamente é feito com mel, 
clara de ovos e amêndoas. Em 
muitos países, o doce também 
é feito de chocolate. Na Itália, 
os mais prestigiados são os de 
Cremona, na Lombardia, e os 
de Alba, no Piemonte (ANSA).

No Rio, Correios 
cobram taxa extra 
de R$ 3,00

Os Correios estabeleceram uma 
taxa extra de R$ 3 para cada envio 
destinado ao Rio de Janeiro, por 
conta da violência na cidade. Se-
gundo a empresa, “a situação de 
violência chegou a níveis extremos 
e o custo para entrega de mer-
cadorias nessa localidade sofreu 
altíssimo impacto”, diz a nota.

Ainda de acordo com os Cor-
reios, a cobrança extra se faz 
necessária em razão da adoção de 
medidas para garantir a integrida-
de dos empregados, das encomen-
das e das unidades dos Correios. 
“A cobrança poderá ser suspensa 
a qualquer momento, desde que 
a situação de violência seja con-
trolada. Vale esclarecer que essa 
cobrança já é praticada por outras 
transportadoras brasileiras desde 
março de 2017”, informa a nota da 
empresa (ABr).

Policiais civis da Delegacia 
Especializada em Armas, Mu-
nições e Explosivos (Desar-
me) prenderam, na noite de 
terça-feira (27), em fl agrante, 
Elton Leonel Rumich da Silva, 
conhecido como Galã. Segundo 
a Polícia Civil, ele era procu-
rado pelas polícias brasileira 
e paraguaia e fornecia grande 
quantidade de drogas para as 
maiores facções criminosas do 
país, como a carioca Comando 
Vermelho e a paulista Primeiro 
Comando da Capital (PCC).

Ele foi preso quando fazia 
tatuagem em um estúdio loca-
lizado em Ipanema, na zona sul 
do Rio de Janeiro. Galã apre-
sentou um documento falso na 
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O presidente do Parlamen-
to Europeu, Antonio Tajani, 
conversou ontem (28) com 
o ministro da Indústria e Co-
mércio, Marcos Jorge, sobre 
a crise envolvendo a empresa 
Embraco, que anunciou o fe-
chamento de uma fábrica de 
compressores para geladeiras 
na Itália e a demissão de 497 
pessoas. “Expus o quadro da 
situação da Embraco e pedi 
ajuda e a colaboração por par-
te das autoridades brasileiras, 
até no contexto das relações 
com o Mercosul”, disse Tajani.

O Ministério da Indústria 
(Mdic) confi rmou o teor da 
conversa, mas ressaltando que 
o assunto envolve interesses 
“privados”. “Os dois [Tajani e 
Jorge] concordaram que esta 
é uma questão que envolve 
interesses estratégicos do 
setor privado, mas o ministro 
colocou-se à disposição para 
conversar com a empresa e 
tentar buscar uma solução que 
seja mutuamente favorável”, 
diz o comunicado.

Cotado para primeiro-mi-
nistro da Itália depois das 
eleições de 4 de março, o 
presidente do Parlamento 

Manifestação contra demissões da Embraco na Itália.
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Apenas 4,5% das escolas 
públicas têm infraestrutura 

completa prevista em lei
Muitas crianças sonham em ter uma carreira profi ssional. A educação infantil de qualidade é um dos 
principais caminhos para alcançar esse objetivo, porém, de acordo com o levantamento de 2015 do 
Todos pela Educação, apenas 4,5% das escolas públicas do Brasil têm todos os itens de infraestrutura 
previstos em lei, no Plano Nacional de Educação. 

de reforma, e computadores; 
2) doação de produtos, como 
materiais de construção, livros 
de literatura infanto-juvenil, 
computadores e tablets e apoie 
a melhoria da estrutura física, 
atividades de leitura e inclusão 
digital das escolas parceiras; 3) 
além de também poder mobi-
lizar seus funcionários para se 
tornarem voluntários das ações 
nas escolas públicas.

“As escolas que não possuem 
as condições físicas necessárias 
para uma criança estudar não 
possibilitam que ela aprenda 
e desenvolvam plenamente o 
seu potencial”, conta Andrea 
Freire, assessora de educação 
da Visão Mundial.

Ela continua: “Defendemos a 
igualdade de oportunidades. Por 
isso, queremos que a própria 
comunidade escolar se mobilize 
para entender seus direitos e se 
sintam incentivados a preservar 
o patrimônio disponível, além 
de reivindicar seus direitos ao 
poder público” (OVN).

jardinagem, entre outras ações 
que transformam as escolas pú-
blicas em ambientes agradáveis 
para promover a proteção e 
bem-estar das crianças.

Não são só as pessoas físicas 
podem ajudar doando tempo ou 
fi nanceiramente. As empresas 

também poderão participar 
das doações. Cada instituição 
pode escolher como gostaria 
de ajudar: 1) apoiando fi nan-
ceiramente o projeto, com 
doações em dinheiro que serão 
revertidas em livros de literatu-
ra infanto-juvenil, tablets, kits 

Ministro chamará Embraco 
para discutir crise na Itália

Europeu decidiu se envolver 
pessoalmente no assunto, que 
ganhou relevo por causa da 
campanha eleitoral no país. A 
empresa brasileira, controlada 
pelo grupo norte-americano 
Whirlpool, fechará sua fábrica 
nos arredores de Turim, e levará 
a produção de compressores 
para a Eslováquia, país que 
também faz parte da UE. 

A companhia justifi ca que 
um “cenário competitivo e 
complexidades de longa data” 
impossibilitaram que a “planta 

fosse lucrativa”, apesar de 
“investimentos signifi cativos 
e esforços de reestruturação”. 
No entanto, a Embraco é cri-
ticada por demitir quase 500 
pessoas mesmo tendo rece-
bido fi nanciamentos públicos 
para operar na Itália. Todos 
os candidatos a premier no 
país questionaram a decisão 
da empresa, e o ministro do 
Desenvolvimento Econômico, 
Carlo Calenda, chegou a cha-
mar os dirigentes do grupo de 
“gentalha” (ANSA).

Preso trafi cante procurado por 
brasileiros e paraguaios

hora da prisão, mas os agentes 
já conheciam sua identidade 
porque trocaram informações 
com a Polícia Civil paulista.

Galã é acusado de ter par-
ticipado da execução de um 
homem suspeito de chefi ar o 
tráfi co na fronteira com o Para-
guai, Jorge Rafaat Toumani, em 
junho do ano passado. Segundo 
a Polícia, Galã teria matado 
Rafaat para assumir parte dos 
negócios dele como fornecedor 
de drogas na fronteira. Procu-
rado no Brasil e no Paraguai, 
Galã utilizava diversos nomes 
falsos como: Ronald Rodrigo 
Benites, Oliver Giovanni da 
Silva e  Elton da Silva Leonel 
(ABr).
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da indústria de transformação 
cresceu 1,3% no quarto trimes-
tre de 2017, frente ao trimestre 
imediatamente anterior, e fechou 
o ano com um aumento de 4,5% 
em relação a 2016. Nos últimos 
dez anos, de 2007 a 2017, o in-
dicador teve um crescimento de  
8,4%, informa o estudo trimes-
tral Produtividade na Indústria, 
divulgado nesta quarta-feira, 28 
de fevereiro, pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

A produtividade no trabalho é 
o resultado da divisão do volume 
produzido pelas horas trabalha-
das na produção. “O aumento 
do indicador, em 2017, refl ete o 
crescimento de 2,2% no volume 
produzido e a queda no mesmo 
ritmo das horas trabalhadas”, ex-
plica o estudo. De acordo com o 
gerente-executivo de Pesquisas 
e Competitividade da CNI, Rena-
to da Fonseca, a principal razão 

Produtividade do trabalho 
na indústria cresceu 4,5% 

para o aumento da produtividade 
em meio à crise econômica é a 
mudança de comportamento das 
empresas e dos trabalhadores. 
“A empresa não quer fechar e, 
diante da competição ela reduz 
custos e melhora a gestão para 
ser mais efi ciente. Os trabalha-
dores, por sua vez, não querem 
perder o emprego. Por isso, 
buscam ser mais produtivos 
para que a empresa não quebre 
e eles mantenham o emprego” 
(SJ/CNI).
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Como saber se você 
deve demitir um 

colaborador
Você já fi cou na dúvida 

se deveria demitir um 

colaborador ou não 

sabia quando seria o 

momento “certo” para 

que isso acontecesse? 

Será que existe uma res-
posta genérica que possa 
responder sobre todos os 

casos? Provavelmente, se você 
perguntar para um consultor 
em gestão de pessoas, ele dirá: 
“depende”. Tudo depende do 
contexto, da pessoa, das res-
ponsabilidades, deveres, entre 
uma série de outros fatores. 
Mas lidar com a demissão é 
algo muito mais sério para 
tratarmos como uma dúvida.

A maioria dos gestores come-
çam a pensar no desligamento 
de um colaborador quando 
alguns questionamentos vêm 
à tona como, por exemplo, a 
perda de confi ança e a falta de 
resultados. Neste momento, 
eles dizem que “fi zeram de 
tudo” antes de demitir. Mas, 
como você sabe que fez de 
tudo? Como saber que perdeu 
a confi ança? Essas são pergun-
tas que a maioria dos gestores 
não sabem responder e isso é 
uma refl exão que deve ser feita 
antes de mais nada.

Se tem uma resposta clara 
para dizer qual é a “hora cer-
ta”, eu diria que é o momento 
em que essa ideia passar pela 
primeira vez na sua cabeça. 
Isso não quer dizer agir por 
impulsividade e demitir o cola-
borador no primeiro problema 
que ele lhe trouxer. Quer dizer 
entender que os desafi os no 
relacionamento entre gestores 
e colaboradores são diários 
e que devem ser tratados e 
resolvidos. 

Porém, a partir do momento 

que a situação ultrapassa essa 
esfera e surge a primeira ideia 
de desliga-lo, talvez essa seja 
a hora certa. 

Mas, antes de tudo, é pre-
ciso voltar e entender o que 
está acontecendo na base da 
sua empresa antes de algum 
desligamento. Ter um papel 
de líder é fundamental para 
que a equipe se consolide. Dar 
feedbacks para melhorar per-
formance, motivar, auxiliar no 
alinhamento de tarefas e trei-
namentos é o que vai manter 
um trabalho sólido que reduza 
a turnover da sua equipe. 

Mas, se a liderança está no 
caminho certo e, ainda assim, 
há vontade de demitir um 
colaborador, faça! Cada dia a 
mais que você esperar será 
prejudicial para sua empresa, 
para você como líder, para sua 
equipe e principalmente para 
o funcionário em questão. 
Muitos executivos bem suce-
didos agradecem grande parte 
do seu sucesso profi ssional a 
uma demissão que vivenciaram 
em algum momento de suas 
carreiras. 

Por isso, o que proponho é 
repensar sobre a demissão de 
colaboradores. Não podemos 
tratar comao algo cruel, mas 
sim como decisões necessárias 
para um cargo de gestor, que 
precisa pensar no desenvolvi-
mento de sua empresa.

Como dizia Viet Nguyen, 
vencedor do Prêmio Pullitzer, 
“A única coisa mais difícil do 
que saber a coisa certa a se 
fazer… é fazer a coisa certa”.

(*) - Especialista em liderança e 
gestão de empresas, tendo passagem 

por Sony Pictures e Warner Bros, 
é diretor da BTS que trabalha 

com empresas e start-ups de alto 
potencial. Autor de diversos livros, 

como: ‘A estratégia do olho de tigre’ 
e ‘A excelência do Olho de Tigre’ 

(editora Gente).

Renato Grinberg (*)

A - Ingressos Usados
Até o próximo dia 31, a Livraria Cultura  e a Fnac Brasil promovem a 
campanha ‘Salvem os Ingressos’! Qualquer ingresso usado em programas 
culturais, como cinema, teatro, museus e shows, pode ser trocado nas 
lojas da Livraria Cultura e da Fnac por descontos de 10% na compra CDs 
e DVDs. Para obter o desconto, basta apresentar um ingresso usado no 
caixa, na hora da compra. Esta campanha de promoção dos espetáculos 
e programas culturais é válida em todas as lojas da Livraria Cultura e da 
Fnac. Criada em 1947 por Eva Herz, em São Paulo, a Livraria Cultura está 
celebrando 70 anos de atividades. Em julho último adquiriu a Fnac no 
Brasil, passando a ter uma rede de 29 lojas físicas em diferentes regiões 
do país e cerca de 2 mil funcionários. 

B - Voos no Nordeste
A Condor Airlines, tradicional empresa aérea alemã, passa a operar 
mais uma frequência de voos para o mercado nordestino. A partir de 
22 de junho, o novo voo sairá todas às sextas-feiras de Fortaleza para 
Frankfurt. No total serão duas frequências semanais em Fortaleza, já que 
a Condor já opera aos domingos no destino. A nova frequência oferece 
várias possibilidades de conexões para diversos pontos da Europa através 
das companhias aéreas que têm parceria com a Condor. Atualmente, o 
mercado de Fortaleza é o segundo melhor em vendas no Brasil. E certa-
mente o voo vindo de Frankfurt atrairá ainda mais turistas para o Estado 
do Ceará. A Condor opera com os modernos B767-300, oferecendo três 
classes de serviços a bordo: Busines, Premium e Economy. A companhia 
foi eleita como a preferida pelos alemães (www.condor.com).

C - Feira de Pneus
Único evento da América do Sul direcionado ao mercado específi co de 
pneus, a PneuShow chega à 13ª edição para oferecer o que há de mais 
inovador em pneus novos e reformados, máquinas, equipamentos e 
soluções. O evento, que acontece de 26 a 28 de junho, no Expo Center 
Norte, conta com 70 expositores de marcas nacionais e internacionais. 
A edição de 2018 trará grandes novidades no formato e na participação 
de novas empresas, oferecendo uma ampla diversidade de produtos. O 
evento é uma oportunidade para transportadoras, empresas de logística, 
agroempresas, usinas, borracharias, truck centers, centros de serviços, 
distribuidores, revendedores, indústrias automotivas e mineradoras se 
tornem ainda mais competitivas para enfrentar as difi culdades e apro-
veitar tudo o que o mercado reserva. Mais informações no site: (www.
pneushow.com.br).

D - Embraer na Europa
Na última quinta-feira (22), a KLM Cityhopper (KLC), subsidiária regional 
do Grupo KLM na Europa, recebeu duas aeronaves da geração atual de jatos 
Embraer, o modelo E175+, com registro PH-EXU, e o modelo E190, com re-
gistro PH-EXV. A KLC opera na Europa exclusivamente com as aeronaves da 
fabricante brasileira, tendo 45 aviões em sua frota. A entrega da 14º Embraer 
E175+ e o 31º Embraer E190 marca um passo importante no processo inovador 
e contínuo de renovação da frota da KLM. Depois de eliminar o Fokker, e com 
base nas suas características tecnológicas avançadas dos jatos da Embraer, 
a KLC opera de maneira mais sustentável, utilizando menos combustível e, 
assim, reduzindo as emissões de CO2. Em comparação com o Fokker 70, a 
aeronave E175+ mais recente usa até 22% menos combustível.

E - Innovation Week 
O maior evento internacional de open innovation chega à sua 10a edição 
com números recordes. Realizada de 18 a 20 de março, no Golden Hall 
WTC, a Oiweek X reunirá startups, cientistas, investidores e executivos 
de grandes empresas com o objetivo de compartilhar conhecimento, gerar 
negócios entre os envolvidos e cocriar soluções para os mais importantes 
desafi os do mercado e da sociedade. Com a expectativa de receber um 
público diário de 3.000 pessoas, o ambiente projetado para o evento 
prevê um espaço de 4.000m2, organizado para facilitar novas conexões 
e suportado pelas tecnologias mais avançadas de matchmaking. Saiba 
mais em: (http://www.oiweek.com/).

F - Dê Aula nos EUA
A World Study, rede de intercâmbio, agora conta com um intercâmbio 
para professores. O programa permite que professores de fora dos 
Estados Unidos deem aula no país, conhecendo os métodos de ensino 
americano. Os salários podem chegar a 60 mil dólares por ano. A ideia 
é que, enquanto levam uma nova perspectiva e diversidade cultural 
para a escola que o recebe, os professores possam ensinar o currículo 
básico para os estudantes. Os profi ssionais devem ter, pelo menos, dois 
anos de experiência e precisam estar ministrando aulas atualmente. 
Além disso, outros pré-requisitos são: inglês avançado e graduação na 
área relacionada à vaga. A duração do programa é de um ano, mas pode 
ser estendido para 3 anos. Mais informações: (www.mgapress.com.br).

G - Atendimento Pré-hospitalar
O Congresso de Desenvolvimento Profi ssional em Enfermagem, Condepe 
2018, reunirá renomados profi ssionais enfermeiros, técnicos e auxilia-

res, além de gestores e instituições de saúde, no Transamerica Expo 
Center, nos dias 3 e 4 de abril. Será palco de aprofundada discussão 
sobre questões essenciais e inovadoras à prática diária da enfermagem 
e à qualifi cação contínua da assistência aos cidadãos. Em um cenário 
de “desmedicalização” do serviço de atendimento pré-hospitalar, em 
virtude da difi culdade cada vez maior de ter profi ssionais de medicina 
no atendimento de urgência e emergência, o Condepe 2018 propiciará 
debate de relevância social, sob o tema Novos Desafi os para Gestão em 
Atendimento Pré-hospitalar. Mais informações no site:
(www.condepe2018.com.br). 

H - Direito Digital 
O advogado especialista em Direito Digital, dr. Maurício Antonio Ta-
mer, palestrará nesta sexta-feira (2), às 9h30, na OAB SP. O mestre 
em Direito e professor universitário abordará os aspectos legais do 
novo Código Civil e o Direito Digital Aplicado. As inscrições podem ser 
realizadas no site (www.oabsp.org.br), mediante a doação de uma lata 
ou pacote de leite integral em pó - 400g, a ser entregue na recepção 
do evento. O encontro será no salão nobre da OAB SP (Praça da Sé, 
385 - 1. andar).

I - Automação para o Comércio 
Entre os dias de 3 à 5 de abril, no Expo Center Norte, acontece a  Au-
tocom - Feira Internacional de Automação para o Comércio. Realizada 
pela Associação Brasileira de Automação para o Comércio, reúne fa-
bricantes, canais e consumidores que além de visitar o espaço podem 
gerar novas conexões e negócios. Além da área da expo, onde mais de 
50 expositores como RPInfo, Totvs, PagSeguro e Cielo demonstrarão 
seus lançamentos, quem estiver presente poderá visitar o espaço Retail 
Experience, uma loja modelo, com o que há de mais atual em soluções 
de automação para o comércio, permitindo que o público viva na prática 
o que considera como ponto de venda ideal, que preze pelo seu tempo, 
pela boa experiência de compra e pelas suas preferências. Mais infor-
mações: (www.feiraautocom.com.br).

J - Literatura na Infância
Entre os próximos dias 13 e 15, no Sesc Pinheiros, acontece o Seminário 
Arte, Palavra e Leitura na 1ª Infância. Em discussão a importância da 
arte para a formação das crianças durante a primeira infância (0 a 6 
anos) e como os adultos (educadores e responsáveis) devem se preparar 
para apoiar essa trajetória.  Realizado pelo Itaú Social e Sesc São Paulo, 
reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir e refl etir 
sobre a importância da arte, da palavra e da leitura na primeira infância. 
Entre os participantes, Lara Meana (Espanha), Sara Bertrand (Chile), 
Yolanda Reyes (Columbia), Marina Colassanti (Brasil), Rodrigo Lacerda 
(Brasil), Laura Teixeira (Brasil), Paloma Valdivia (Chile); a ilustradora 
Issa Watanabe (Peru). A programação completa pode ser consultado 
no site: (www.seminarioprimeirainfancia.com.br).
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D - Embraer na Europa
Na última quinta-feira (22), a KLM Cityhopper (KLC), subsidiária regional 

A compra e a fusão de insti-
tuições fi nanceiras vão depen-
der de aprovação do Banco 
Central (BC) e do Conselho 
Administrativo de Direito Eco-
nômico (Cade). Ontem (28), 
as duas autarquias assinaram 
um memorando de entendi-
mentos para “harmonizar e 
conferir maior previsibilida-
de” aos processos de análise 
de atos de concentração. SO 
Cade e o BC continuarão se 
manifestando sobre atos de 
concentração, sendo necessá-
ria a anuência dos dois órgãos 
para aprovação. 

Nos casos em que os atos 
envolvam riscos à solidez e 
à estabilidade do Sistema 
Financeiro Nacional, o BC po-
derá aprovar unilateralmente. 
A autoridade monetária co-
municará a decisão ao Cade, 
“indicando os fundamentos 
de sua decisão e informando 
se os aspectos de natureza 
prudencial abrangem toda a 
operação ou apenas merca-
dos relevantes específi cos”. 
O conselho, então, aprovará 
a operação, sem restrições, 

Contribuintes têm até 
70% de desconto para 
regularizar débitos

O Estado de São Paulo vem 
aperfeiçoando o relacionamento 
com os contribuintes por meio de 
um programa de conformidade 
fi scal. É possível que os contri-
buintes obtenham redução de 
até 70% nos valores dos Autos 
de Infração e Imposição de Mul-
tas que estão em discussão nas 
várias esferas do contencioso 
administrativo da Secretaria da 
Fazenda, inclusive no Tribunal 
de Impostos e Taxas.

Os benefícios valem para os 
autos lavrados até 4 de agosto 
de 2017 e que ainda não foram 
inscritos na Dívida Ativa. Basta 
solicitar um pedido de revisão dos 
débitos para que sejam calculados 
os percentuais aplicáveis a cada 
situação e, dependendo da fase 
em que se encontra o processo, 
o desconto poderá chegar ao total 
de 83,5% -- acumulados a outros 
descontos previstos em lei. 

Após o recálculo, o contri-
buinte terá acesso ao valor do 
débito atualizado e às opções 
de descontos. Para seguir com 
o pagamento será necessário 
realizar a confi ssão do débito, 
abrindo mão da defesa ou re-
curso no contencioso tributário. 
Realizando o pagamento em até 
15 dias do recebimento do novo 
valor, terá o desconto adicional 
de 70%. Liquidando em até 30 
dias, o desconto será de 60%.

Para solicitar o benefício é 
possível agendar a data e horário 
por meio do site (portal.fazenda.
sp.gov.br), na aba “Agendamento 
Eletrônico” (AC/SF).

Para a OCDE, é preciso diminuir as políticas de apoio industrial 

voltadas a setores e localidades específi cas.

A conclusão é da Organi-
zação para a Coopera-
ção e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que fez 
uma série de recomendações 
ao governo brasileiro. A OCDE 
avalia que “os resultados or-
çamentais deterioraram-se 
substancialmente desde 2014, 
refl etindo principalmente os 
aumentos nos gastos”. 

Para resolver o problema, a 
organização calcula que seria 
necessário “um excedente 
primário de cerca de 2% do 
PIB” para estabilizar a dívida 
pública no médio prazo. A 
OCDE recomenda a imple-
mentação de um ajuste fiscal 
planejado por meio de cortes 
permanentes nos gastos, além 
de aumentar gradualmente 
a idade de aposentadoria 
e indexar os benefícios da 
Previdência aos preços ao 

A taxa de desemprego fi cou em 
12,2% no trimestre encerrado em 
janeiro, o que representa 12,7 milhões 
de pessoas desocupadas. O índice 
é estável na comparação com o tri-
mestre anterior, de agosto a outubro 
de 2017. De acordo com o IBGE, na 
comparação com o mesmo período do 
ano anterior, entre novembro de 2016 
e janeiro de 2017, a taxa apresentou 
queda de 0,4 ponto percentual. A 
população desempregada fi cou em 
12,7 milhões de pessoas e o nível de 
ocupação no país é de 54,2%, num 

total de 91,7 milhões de pessoas. Na 
comparação com o mesmo período 
do ano anterior, houve aumento de 
2,1% no nível de ocupação, com 1,8 
milhão a mais de pessoas. Também 
na comparação com o trimestre mó-
vel de novembro de 2016 a janeiro 
de 2017, o IBGE mostra que houve 
queda de 1,7% no número de tra-
balhadores com carteira assinada, o 
que corresponde a 562 mil pessoas. 
Os empregados sem carteira assinada 
subiram no período 5,6%, abrangendo 
581 mil pessoas (ABr).
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OCDE recomenda: cortar gastos 
para economizar até 7,9% do PIB
O aumento da efi ciência dos gastos públicos pode levar a uma economia fi scal anual de até 7,9% do PIB

da autarquia a casos de grave 
improbidade, e preservar a 
autonomia orçamentária.

Para a organização, é preciso 
também diminuir as políticas 
de apoio industrial voltadas 
a setores e localidades espe-
cíficas, inclusive incentivos 
fi scais e  restringir as indicações 
políticas, reforçar incentivos 
ao desempenho nas empresas 
públicas e fazer auditorias 
mais sistemáticas em todas as 
despesas, inclusive as emendas 
parlamentares. Para melhorar 
o ambiente de negócios, a su-
gestão é consolidar os impostos 
estaduais e federais sobre o 
consumo em um único imposto 
sobre valor agregado com uma 
base ampla, com reembolsos 
completos para o Imposto sobre 
Valor Agregado (IVA) pago nos 
insumos e taxa zero para as 
exportações (ABr).

consumidor e não ao salário 
mínimo.

Outra recomendação é des-
locar mais recursos para as 
transferências que chegam 
aos pobres – incluindo o Bolsa 

Família – e desvincular o piso 
de benefícios do salário míni-
mo. A OCDE também sugere a 
formalização da autonomia do 
Banco Central, com restrição 
da exoneração do presidente 

Compra e fusão de bancos 
precisarão de aval do Cade e do BC
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As duas autarquias assinaram um memorando de entendimentos 

para “harmonizar e conferir maior previsibilidade”

aos processos de análise de atos de concentração. 

utilizando os os fundamentos 
da decisão do BC.

No controle de infração 
concorrencial envolvendo ins-
tituições fi nanceiras, a análise 
competirá ao Cade, que uti-
lizará, inclusive, informações 
prestadas pelo BC mediante 
intercâmbio de informações, de 
modo a ampliar a consistência 
técnica e a articulação de suas 
decisões. Na cerimônia de assi-
natura do memorando, os pre-

sidentes do Cade, Alexandre 
Barreto, e do BC, Ilan Goldfajn, 
enfatizaram que o documento 
coloca fi m a anos de divergên-
cias jurídicas entre as duas 
autarquias. Barreto destacou 
que o memorando é resultado 
da atuação de um grupo de 
trabalho do BC e Cade, criado 
em agosto de 2017. Goldfajn 
disse que o memorando trará 
benefícios à sociedade a ao 
sistema fi nanceiro (ABr). 

Pesquisa revela que Brasil tem 
12,7 milhões de desempregados
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O Rio de Janeiro é só 
a ponta do iceberg 

na segurança

Assim como já era 

anunciado há décadas 

por especialistas e 

abafada por políticos, 

a crise na segurança 

pública transbordou 

para todo o estado do 

Rio de Janeiro

Mas esse ‘vazamento’ 
não começou ontem 
e não será resolvido 

amanhã, como os marqueteiros 
mais uma vez tentam parecer 
possível. O problema é cada dia 
mais grave e é preciso lembrar: 
o retrato que os brasileiros de 
outras regiões assistem atôni-
tos se desenha na mesma forma 
em todo o país. 

O exército pode servir como 
paliativo, mas não irá solu-
cionar a questão carioca ou 
brasileira. O problema vem 
na base. Gestão bem feita dos 
investimentos e o primordial: 
educação de qualidade para 
todos.

Segundo o último Anuário 
Brasileiro de Segurança Públi-
ca, foram gastos R$ 81 bilhões 
em segurança pública. Dados 
do planalto mostram que so-
mente pelo governo federal o 
valor investido quintuplicou 
nos últimos dois anos. Ape-
sar disso, problemas como 
falta de viaturas, policiais mal 
treinados e sem remuneração 
adequada, além de sistemas 
sucateados de integração entre 
as polícias, continuam por aí. 
Para onde então está indo esta 
verba? Não se sabe.

Na educação, o mesmo 
problema. O alto valor em re-
lação ao PIB – 4,9% segundo 
o último estudo da Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) - é investido de forma 
desigual, sendo que os ensinos 
fundamental e médio, base da 
educação, recebem um valor 
três vezes menor do que o 
universitário. Esse dado colo-
ca o Brasil entre os piores no 
desempenho do Pisa, um dos 
principais exames indicadores 

de qualidade de ensino do 
mundo, aplicado pela OCDE.

A fórmula do fracasso está 
pronta se unirmos estes desas-
trosos cases. Sem educação de 
qualidade a população não pos-
sui alternativa de crescimento 
fi nanceiro e o crime organizado 
se torna a única opção. Esse 
- sem ser combatido por polí-
ticas públicas efi cazes – evolui 
vertiginosamente.  O resultado 
fi nal é a crise no Rio de Janeiro. 
Mas até chegar a esta falência 
total do estado, o caminho 
é longo e seus sintomas são 
evidentes. 

A greve das polícias no Rio 
Grande do Norte é um exem-
plo, assim como o aumento da 
criminalidade no Rio Grande 
do Sul e as diversas rebeliões 
do começo do ano passado em 
Manaus. É como se fossem 
rachaduras de um edifício 
antes da queda. Quando são 
tapadas de forma superfi cial, 
não solucionam nada. 

Pelo contrário, só escondem 
o problema até o desmorona-
mento. Chegamos então aos 
fatos. Primeiro: não existe 
segredo ou milagre que resol-
va a questão da segurança no 
país de uma noite para outra. 
Segundo: o problema não será 
só no Rio de Janeiro se nada 
for feito.

Se políticas de longo prazo 
não forem executadas, qual-
quer intervenção federal será 
apenas para abafar a opinião 
pública e empurrar a sujeira 
para debaixo do tapete. So-
mente uma ação integrada en-
tre governos federal, estadual 
e municipal poderá realmente 
surtir efeito.

E como a população pode 
ajudar? Está é a parte mais 
fácil e a primeira do quebra-
-cabeça. É preciso digitar de 
forma consciente os números 
na urna eletrônica.

 
(*) - É especialista em segurança e 
diretor da CAME do Brasil. Possui 

mestrado em administração de 
empresas, MBA em fi nanças e 
diversas pós-graduações nas

áreas de marketing e negócios.

Marco Antônio Barbosa (*)
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Ele defendeu a humani-
zação do sistema carce-
rário. “Um Estado que 

combate fora da lei, ou sem 
respeitar os direitos humanos, 
o crime, se nivela a ele”, disse 
o ministro.

As declarações foram dadas 
durante uma reunião convo-
cada  pela presidente do con-
selho, ministra Cármen Lúcia, 
para apresentar a Jungmann o 
recém-criado Banco Nacional 
de Monitoramento de Prisões 
(BNMP), um cadastro que 
pretende compilar em tempo 
real os dados a respeito de 
todos os presos do país.

“A humanização do siste-
ma carcerário representa 
uma afi rmação da civilização 
contra a barbárie”, afi rmou 
Jungmann, após assistir à 
apresentação do CNJ.

Depois de ter destacado 
números sobre a criminalida-
de e o estado de insegurança 
da população, Cármen Lúcia 

Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e a presidente do CNJ, ministra Cármen Lúcia.

Os presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia, e do Senado, 
Eunício Oliveira, receberam 
ontem (28), no Congresso 
Nacional, o ministro do STF 
Alexandre de Moraes para 
tratar do projeto que endu-
rece a legislação de combate 
ao tráfi co de armas e drogas. 
Moraes é autor do projeto, que 
está entre as prioridades da 
pauta que pode ser analisada a 
partir de março nos plenários 
das duas Casas.

Segundo Maia, o ministro 
apresentará o anteprojeto, 
elaborado em conjunto com 
juristas, aos parlamentares na 
próxima semana. O deputado 
não adiantou, no entanto, o 
teor da proposta nem como 
será a proposta do “endureci-
mento” da legislação penal, se 
por meio de aumento de pena 
ou outra estratégia. “Aquele 
que comanda o tráfi co de 
drogas e armas, ele não vai 
entrar no presídio por uma 
porta e sair pela outra. Ele 
de fato vai saber que as leis 
serão e o cumprimento da 
pena serão mais duros. A 
sociedade tem a impressão 
hoje de que o policial prende 
num dia e cinco meses depois 

Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício 

Oliveira, unidos no combate ao tráfi co de armas e drogas.

O ministro Edson Fachin, 
do STF, negou a aplicação de 
medidas cautelares contra o de-
putado Lúcio Vieira Lima (MDB-
-RJ) e Marluce Vieira Lima, 
respectivamente irmão e mãe do 
ex-ministro Geddel Vieira Lima. 
A procuradora-geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, denunciou 
os três membros da família 
Vieira Lima, em dezembro, por 
associação criminosa e lavagem 
de dinheiro. Pouco depois, ela 
pediu o recolhimento noturno 
de Lúcio e a prisão domiciliar de 
Marluce. Geddel já se encontra 
preso preventivamente.

O caso está relacionado aos 
R$ 51 milhõe em espécie en-
contrados em um apartamento 
em Salvador, ligado a Geddel. 
O pedido da PGR por medidas 
cautelares foi feito com base 
em “indícios de novos crimes de 
peculato”, depois de o Ministé-
rio Público Federal (MPF) ter 
investigado que dois assessores 
do gabinete de Lúcio Vieira 

Ministro Edson Fachin, do STF.

Injúrias praticadas por ques-
tões de gênero e de orientação 
sexual são crimes que podem 
ser agravados. É o que prevê 
projeto da senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR), aprovado 
em decisão terminativa pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado ontem (28). 
Atualmente, o Código Penal 
pune o ato de injuriar alguém, 
com ofensas à dignidade ou ao 
decoro da vítima, com detenção 
de um a seis meses ou multa. 

A novidade é que o projeto 
altera o dispositivo que esta-
belece como agravante desse 
crime o uso de elementos 
referentes a raça, cor, etnia, 
religião, origem ou condição de 
pessoa idosa ou com defi ciên-
cia, acrescentando a questão de 
gênero entre esses agravantes. 

Emenda da relatora, senadora 
Marta Suplicy (MDB-SP), inclui 
ainda a orientação sexual ou a 
identidade de gênero. Em todos 
os casos, a pena por injúria é 
de um a três anos de reclusão 
mais multa. 

Ao defender a inclusão de 
orientação sexual e identidade 
de gênero por causa do aumen-
to dos casos de discursos de 
ódio e das atitudes e ações con-
tra pessoas que se identifi cam 
com o grupo LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais e transgêne-
ros) verifi cadas nos últimos 
anos no Brasil, a senadora disse 
que espera que a prática dimi-
nua. Caso não seja apresentado 
nenhum recurso para que seja 
votado pelo plenário do Senado, 
o texto seguirá para a Câmara 
(Ag.Senado).

A autora do projeto, senadora Gleisi Hoffmann.

Senado quer 
urgência 
para o 

Enfrentamento 
ao Homicídio 

de Jovens
A proposta do Plano Na-

cional de Enfrentamento 
ao Homicídio de Jovens foi 
aprovada ontem  (28) pela 
Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado. Para 
reverter os altos índices de 
violência contra os jovens no 
prazo de dez anos, o plano 
terá como foco os negros e 
pobres que estão no topo 
do ranking de mortes até 
20 anos de idade. O texto é 
fruto dos trabalhos da CPI 
do Assassinato de Jovens, 
que funcionou no Senado 
entre 2015 e 2016, sob a 
presidência da senadora 
Lídice da Mata (PSB-BA) 
e com o senador Lindbergh 
Farias (PT-RJ) como relator. 

Com a aprovação na CCJ, a 
proposta segue para análise 
do plenário do Senado, onde 
deverá ser votada em regime 
de urgência. Cinco metas 
estão na base do plano, a 
ser coordenado e executado 
sob orientação do governo 
federal: redução do índice 
de homicídios para o padrão 
de um dígito a cada 100 mil 
habitantes; diminuição da 
letalidade policial; queda 
da vitimização de policiais; 
aumento do esclarecimento 
de crimes contra a vida para 
80% dos casos; e adoção de 
políticas públicas afi rmativas 
em áreas com altas taxas de 
violência juvenil.

Com base no Mapa da 
Violência de 2016, o relatório 
aponta que os jovens, apesar 
de alcançarem cerca de 26% 
da população, correspon-
dem a 58% das vítimas de 
homicídios praticados com 
arma de fogo. De 1980 a 
2014, mais de 480 mil jovens 
foram mortos com arma de 
fogo no Brasil. Aos 20 anos 
de idade, a taxa de mortali-
dade por arma de fogo atinge 
seu pico: 67,4 mortes a cada 
100 mil jovens dessa idade 
(ABr).

G
.D

et
tm

ar

A
g.

Se
na

do
Jo

sé
 C

ru
z/

A
B

r

Fabio Rodrigues/ABr

Jungmann defende respeito a direitos 
humanos no combate ao crime

O recém-empossado ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse ontem (28), em evento no 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que o combate à criminalidade não pode cair em “atalhos”, devendo 
observar a dignidade e os direitos humanos

fez coro com o ministro, 
defendendo respeito aos 
direitos de pessoas presas. 
“Os direitos dos cidadãos 
trabalhadores de viver em 
paz, de dormir em sossego, 
de não fi car sobressaltados 
toda a noite”, disse a ministra. 
Segundo dados parciais do 
BNMP, foram cadastradas até 
o momento no sistema 41.522 
pessoas privadas de liberdade, 

das quais 24.128 estão presas 
provisoriamente, ainda no 
aguardo de um julgamento 
defi nitivo sobre seus crimes.

Após a implantação por 
todas as justiças estaduais, 
não mais será possível a um 
indivíduo ser preso sem re-
ceber um número chamado 
Registro Judicial Individual, 
sob o qual fi carão reunidos 
todos os dados processuais, 

incluindo mandados de prisão, 
ligados a seu nome em todo 
o território nacional. Os pri-
meiros estados a alimentar o 
sistema são Roraima, Goiás e 
São Paulo. Outros, como Santa 
Catarina, Sergipe, Amapá, 
Bahia e Paraíba, concluíram a 
fase de treinamento de juízes 
e servidores e devem começar 
a alimentar o banco de dados 
(ABr). 

Eunício e Maia discutem com Moraes 
projeto que endurece punição ao tráfi co

o bandido já saiu pela outra 
porta”, disse Maia.

Para analisar o anteprojeto, 
Eunício determinou que seja 
criada uma comissão mista de 
deputados e senadores e que a 
matéria deve tramitar em regi-
me de urgência. Maia e Eunício 
reafi rmaram que estão tocando 
também o projeto que cria um 
sistema integrado de segurança 
para o país. O projeto não trará 
a previsão de novos recursos 
destinados à área, apenas re-
gulamentará o artigo 144 da 
Constituição e apontará como 
deve ser a integração e a gestão 
doas informações de segurança 
já instalados no país.

A expectativa é que, após 
apresentação de uma primeira 
versão do texto do sistema 
único para os líderes partidá-
rios, a matéria já seja colocada 
em votação depois de dez dias 
de prazo para análise prévia 
do projeto. Além do chamado 
pacote de segurança, Maia 
e Eunício reforçaram que 
também darão prioridade 
ao tema da microeconomia. 
Entre os projetos econômicos 
que devem ser colocados em 
pauta estão o que trata da pri-
vatização da Eletrobras; o da 
criação do cadastro positivo 
e o da autonomia do Banco 
Central (BC) (ABr).

Fachin nega medidas cautelares contra 
irmão e mãe de Geddel

Lima continuavam a prestar 
serviços na casa de Marluce, 
mesmo após a denúncia.

Dodge também apresentou 
indícios de continuidade de 
lavagem de dinheiro. Fachin, 
ainda assim, considerou os 
fatos novos insufi cientes para 

justifi car as cautelares pre-
tendidas. “Nada obstante o 
esforço argumentativo do órgão 
ministerial, não constato, no 
atual panorama processual, a 
necessidade de decretação das 
medidas cautelares sugeridas”, 
disse o ministro (ABr).

Projeto eleva pena 
para injúria por 

questões de gênero

A defesa do italiano Cesare Battisti 
enviou um parecer ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) afi rmando que o pedido 
de extradição contra ele não pode ser re-
aberto. O caso referente ao ex-guerrilheiro 
está em tramitação no STF e decidirá se 
o presidente Michel Temer pode reverter 
uma decisão administrativa tomada pelo 
ex-mandatário Lula há mais de sete anos.

O relator é o ministro Luiz Fux, que tem 
dedicado as últimas semanas a coletar os 

pareceres das partes envolvidas. Segundo 
o “Estadão Conteúdo”, a defesa de Battisti 
diz que não há “qualquer hipótese legal 
cabível” para a reabertura do processo de 
extradição. De acordo com os advogados 
do italiano, o prazo para revisar a decisão 
de Lula que o manteve no Brasil terminou 
em 2013, e também não há a possibilidade 
de “pedido de reconsideração” no tratado 
de extradição entre os dois países.

Além disso, a defesa insinua que a Itália, o 

governo brasileiro e a mídia estão tentando 
criar “brechas no sistema jurídico” para 
extraditar Battisti. Tanto Brasília quanto 
Roma alegam que a decisão de Lula pode 
ser revista por Temer. O italiano foi con-
denado à prisão perpétua em seu país por 
quatro assassinatos ocorridos na década de 
1970 e envolvimento com o terrorismo. Ex-
-membro da guerrilha Proletários Armados 
pelo Comunismo (PAC), ele diz ser alvo de 
perseguição política (ANSA). 

Defesa de Battisti diz que extradição não pode ser reaberta
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Já não é novidade 

para ninguém 

que os alimentos 

orgânicos são vistos 

pela população 

em geral como os 

mais saudáveis, 

nutricionalmente 

superiores e mais 

seguros do que os 

convencionais 

Diante da avalanche de 
notícias negativas em 
torno dos agroquími-

cos, muitos consumidores 
se dispõe, inclusive, a pagar 
preços exorbitantes por tais 
produtos, sempre em nome 
dos supostos benefícios à saú-
de. Não por acaso, a produção 
e o mercado de alimentos or-
gânicos têm crescido em ritmo 
acelerado em países como os 
Estados Unidos, Canadá, Bra-
sil e em toda a Europa.

Tais teorias, no entanto, têm 
sido cada vez mais questiona-
das por estudos realizados por 
centros de pesquisa e autori-
dades governamentais ligados 
à saúde pública e segurança 
alimentar em todo o mundo. 
Se por um lado artistas, em-
presários e musas fi tness — 
gente que não tem qualquer 
conhecimento técnico sobre 
o assunto — garantem que os 
orgânicos são melhores, por 
outro, a comunidade científi ca 
vem provando dia após dia 
que esta história não passa 
de uma falácia.

Recentemente, o Centro 
Nacional de Saúde Ambien-
tal do Canadá publicou um 
relatório com os resultados 
de pesquisas comparativas 
entre alimentos orgânicos e 
convencionais sob os aspec-
tos da qualidade nutricional 
e da segurança alimentar. 
Os resultados, baseados em 
evidências científicas, são 
taxativos ao afi rmar que não 
existe nenhuma diferença 
entre os produtos, embora 
muitos fatores relacionados 
aos sistemas de produção, 
local, clima, variedades e tipo 
de solo possam infl uenciar no 
valor nutricional de ambos.

Outra pesquisa conduzida 
na França, sob coordenação 
da Agência Francesa de Segu-
rança Alimentar (AFSSA), vai 
na mesma linha. Ao avaliaram 
as diferenças entre os dois 
tipos de alimentos quanto 
aos conteúdos de matéria 
seca, vitaminas, minerais, mi-
cronutrientes, ácidos graxos 
poli-insaturados, substâncias 
antioxidantes, carboidratos 
e proteínas, os responsáveis 
pelo estudo também não en-
contraram nenhuma diferença 
consistente entre ambos.

Em alguns casos, é verdade, 
os orgânicos apresentaram um 
maior teor de antioxidantes, 
como compostos fenólicos 
e ácido salicílico (a nossa 
Aspirina), mas isso pode ser 
atribuído ao fato de essas 
substâncias atuarem como de-
fesa natural das plantas contra 
pragas e patógenos. É preciso 
lembrar, entretanto, que do 
ponto de vista da segurança 
alimentar, um nível elevado de 
antioxidantes não representa 
qualquer vantagem — muito 
pelo contrário. 

De acordo com uma pesqui-
sa conduzida pelo Dr. Bruce 
Ames, da Universidade da 
Califórnia em Berkeley e pu-
blicada em revistas científi cas 
de peso, como a Science, 
essas toxinas naturais podem 
apresentar efeito mutagênico, 
carcinogênico, cardiotóxico, 
hepatotóxico e teratogênico.

No Reino Unido também 
não há qualquer evidência da 
superioridade dos orgânicos. 
Em 2012, um grupo de pes-
quisadores da Universidade de 
Stanford realizou uma revisão 
detalhada de 237 estudos 
comparativos entre alimen-
tos convencionais e produtos 
equivalentes produzidos sem 
agroquímicos. Os resultados, 
publicados nas prestigiosas 
revistas Annals of Internal 
Medicine e Journal of National 
Cancer Institute, mostram, 
mais uma vez, que não há 
nenhum suporte científico 
na tese de que os alimentos 
orgânicos seriam mais bené-
fi cos à saúde. 

Pesquisas sérias conduzidas 
no Brasil, como a publicada 
pelo Instituto Tecnológico de 
Alimentos (ITAL) em 2017, 
também seguem na mesma 
linha.

O fato é que autoridades 
internacionais como a FAO e 
a OMS, além dos governos dos 
Estados Unidos, Canadá e de 
vários países da Comunidade 
Europeia já demonstraram 
que os alimentos orgânicos 
não são nutricionalmente 
superiores. 

No Brasil, porém, essa é uma 
discussão pautada muito mais 
pela ideologia do que pela ci-
ência, situação que benefi cia 
apenas os oportunistas de 
mercado, que vendem ilusões 
a preços muito maiores. A 
verdade, aos olhos da ciência, 
é uma só: ambos os sistemas 
podem produzir alimentos 
saudáveis, nutritivos e segu-
ros. Basta que as boas práticas 
agrícolas sejam respeitadas.

 
(*) - É Engenheiro Agrônomo, 

professor aposentado de Toxicologia 
e Toxicologia de Alimentos;

(**) - É jornalista e autor do livro 
‘Agradeça aos agrotóxicos por

estar vivo’.

A teoria insustentável 
dos alimentos orgânicos

Claud Goellner (*) e Nicholas Vital (**)
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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)

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF 00.417.120/0001-99 - NIRE 35300483138

 Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, na Avenida Ibirapuera, 2332, Sala 52, Bairro
Indianopolis, CEP: 04.028-002, São Paulo/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo
ao exercício social encerrado em 31/12/2017.  SP, 27/02/2018. A Administração.      (28/02 e 01.02/03/2018)

VRE D3 S/A
CNPJ/MF: 17.901.699/0001-63 - NIRE: 35.300.451.864

Extrato da Ata da AGE Realizada em 20 de Fevereiro de 2018
Data, Hora e Local: 20/02/18, às 10hs, na sede social, na Rua Pais de Araújo, 29, 10º Andar, conjunto 101, Itaim
Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Karla Lorenzetti Maluly. Se-
cretário: Marcelo Rezende Rainho Teixeira. Deliberações Adotadas por Aprovação Unânime: 1. Nos termos do
artigo 173 da Lei 6.404/76, reduzir o capital social da Companhia no montante de R$ 2.000.000,00, por considerá-
lo excessivo ao objeto social da Companhia, mediante o cancelamento de 2.000.000 de ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal, com a consequente restituição do montante do capital reduzido à acionista, ficando a
Diretoria autorizada a proceder ao pagamento em moeda corrente nacional. 2. Em vista da deliberação acima e após o
prazo de 60 dias da publicação da presente ata, nos termos do artigo 174 da Lei 6.404/76, caso a presente redução
de capital seja realizada na forma acima referida, ou seja, compreendendo o montante de R$ 2.000.000,00, realizado
mediante o cancelamento de 2.000.000 de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, o novo capital
social da Companhia, subscrito e integralizado, que anteriormente era de R$ 28.079.000,00, dividido em 28.079.000
ações, passará a ser de R$ 26.079.000,00, dividido em 26.079.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Diante do acima disposto, após a redução de capital, a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará
a ser a seguinte: “Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$
26.079.000,00, dividido em 26.079.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 3. Aprovada a mudança de
endereço da sede social da Companhia para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar, conjuntos 101 e 102,
Itaim Bibi, CEP 04538-132 e em virtude dessa alteração, a cláusula 4ª passa a ter a seguinte redação: “Artigo 4º - A
Companhia tem domicílio e foro na cidade de São Paulo/SP , na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar, con-
juntos 101/102, Bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer loca-
lidade do País ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria.” Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatu-
ra: Nada mais, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos os acionistas, aprovada e assinada.
Acionista presente: VRE Desenvolvimento III Fundo de Investimento Imobiliário – FII (representado por sua gestora
XP Vista Asset Managment Ltda, por sua vez representada por Karla Lorenzetti Maluly e Marcelo Rezende Rainho
Teixeira). Karla Lorenzetti Maluly - Presidente da Mesa, Marcelo Rezende Rainho Teixeira - Secretário da Mesa.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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REGRAS PARA O CONTRATO INTERMITENTE
Funcionários com contrato de trabalho intermitente devem receber 
os mesmos benefícios concedidos aos demais funcionários, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA O CÁLCULO DO SALÁRIO FAMÍLIA, 1/3 SOBRE AS FÉRIAS 
INCIDE NO CÁLCULO?

Informamos que todas as importâncias que integram o salário de 
contribuição serão consideradas como parcelas integrantes da remu-
neração do mês, para efeito de salário família, exceto o 13º salário e 
o adicional de férias. Base legal: Portaria SF nº 08/2017, art. 4º, § 3º.

CARGA HORÁRIA DO OPERADOR DE TELEMARKETING
Qual a carga horaria a ser trabalhada pelo operador de telemarketing 
e seus intervalos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO POR ACORDO MÚTUO DA EMPREGA DOMÉSTICA
Sobre a rescisão por acordo mutuo de doméstica, quem saca o FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE RESCINDIR O CONTRATO COM UM JOVEM APREN-
DIZ, PARA EFETIVÁ-LO COMO FUNCIONÁRIO, COMO PROCEDER?

A empresa somente pode rescindir antecipadamente o contrato 
do aprendiz, nas situações previstas no artigo 433 da CLT. 
Portanto, a empresa não pode fazer a rescisão contratual do 
aprendiz. Base Legal: art. 433 da CLT.

PARTO COM NASCIMENTO DE NATIMORTO
Funcionária gravida teve o parto e o bebe nasceu morto, terá direito 
a licença maternidade e a estabilidade de emprego? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PERÍODO DO SALÁRIO MATERNIDADE
Qual a maneira de calcular e compensar 13º salário sobre licença 
maternidade na GPS da competência 13? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021207-
44.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA RODA, Advogado, RG 28.753.106.5, CPF 281.074.618-43, Nascido/ 
Nascida 02/06/1979, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pague a 
quantia de R$ 10.151,25, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

17ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0169116-
20.2008.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Adriana Brandini do Amparo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDVALDO 
FERREIRA DA SILVA LIMA - ME, CNPJ. 04.497.818/0001-12, que nos autos da ação de Execução 
de Título Extrajudicial, requerida por CONFECÇÕES SÃO ROCCO LTDA, procedeu-se o arresto 
dos valores de R$ 1.506,79 (fls. 102) e R$ 311,67 (fls. 243) através do sistema BACENJUD, para 
pagamento do débito de R$7.129,12 (atualizado até Outubro/2016 fls. 325/326). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015), na ausência dos quais 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 13 de dezembro de 2017. 

18ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0213444-64.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central da 
Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Tiago Henriques Papaterra Limongi, na forma da Lei, FAZ 
SABER a(o) CAMILA CRISTINA LOUREIRO DE MAURO, CPF. 327.574.058-02, que AMC 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de 
R$12.907,78 (Dez/2010), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA e 
INTIMADA 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, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2018.  

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0106108-94.2007.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a KÁTIA CRISTINA CIRILLO, CPF. 374.044.298-03, que Cooperativa de Professores e 
Aux. de Administração Escolar COOPESCOLA, ajuizou-lhe uma ação de Execução, para o 
recebimento de R$ 2.158,67 (Maio/2007), oriundos dos cheques nº 000054, 000055, 000056, 000057, 
no valor de R$ 486,13 cada, sacados contra o Banco Santander, e não pagos. Encontrando-se a 
executada em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, pague o 
débito atualizado ou em 15 (quinze) dias, embargue, ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 (seis) parcelas mensais, atualizadas, prazos estes 
que começarão a fluir após os 20 (vinte) dias supra, sob pena de penhora de tantos quantos bens 
bastem para garantia da execução Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de fevereiro de 2018. 

43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1092512-54.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ERCOLE ROSSI JUNIOR, Brasileiro, 
Solteiro, Metalúrgico, RG 5556459, CPF 512.501.958-53, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de Condomínio Edifício Residencial Paraíso, objetivando a cobrança 
do valor de R$ 11.957,39 (set/2015), referentes ás cotas condominiais inadimplidas, além das que 
vencerem no curso da ação, e demais taxas, do Apartamento nº 41, integrante do Condomínio Autor, 
situado nesta Capital, a Avenida Brigadeiro Luis Antônio, n 2.743. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS. Proc. 1010697-38.2015.8.26.0002. A Drª Marina Balester Mello De Godoy,
Juíza de Direito da 2ª VC - Foro Regional de Santo Amaro - SP. Faz Saber a Rodrigo Marques Moreira
RG Nº 29.266.596-9, CPF/MF Nº 277.510.388-02 que Instituição Educacional Professor Pasquale
Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 4.553,37, referente ao contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré 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
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 29 de Setembro de 2017.                        (01 e 02)

“Mas isso também 
significa que, se 
reformas forem 

implementada, como já foram 
encaminhadas no ensino, no 
currículo, na formação, na 
capacitação dos professores e 
na gestão das escolas, dá para 
melhorar muito. Temos o exem-
plo do município de Sobral, que 
atingiu média maior do que a es-
tipulada pela OCDE, ao chegar 
à nota 6,7. Essa experiências é 
boa quanto a média da OECD, 
só que muitos estão atrás dessa 
boa prática em que alguns já 
estão avançando”, acrescentou 
Raiser.

Segundo Raiser, a situação da 
educação mundial é um pouco 
preocupante porque, ao mesmo 
tempo em que se vê aumento 
signifi cativo de recursos e alu-
nos entrando na escola, a me-
lhora na aprendizagem desses 
alunos é muito menor do que a 

Entre as boas experiências brasileiras na educação,

Martin Raiser destacou o exemplo de Sobral.

Banco Mundial: educação no 
Brasil melhora a passos lentos
Aprendizagem: Realizando o Potencial da Educação’, que a educação no Brasil está melhorando, mas 
em passos lentos, em uma velocidade na qual demorará muito para alcançar o padrão exigido pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
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“Ele teve acesso a creche? Tem 
apoio da sua família? Claro que 
países com renda mais alta tê 
mais oportunidades para as 
crianças já entrarem na escola 
com melhor preparação”.

O diretor do Banco Mundial 
destacou ainda outro aspecto 
infl uenciador dentro da sala 
de aula. “O professor está bem 
formado, capacitado? Recebe 
os insumos necessários para 
ter um bom desempenho? 
Ele tem incentivos? É preciso 
avaliar se o mal professor re-
cebe orientação ou continua 
fazendo um trabalho inferior”, 
questionou. O terceiro ponto 
colocado por Raiser é a gestão 
e a necessidade de a escola ter 
um bom diretor, avaliando se o 
gestor recebe o apoio adequado 
e capacitação. “Tudo isso tem 
a mais a ver com boas práticas 
de gestão do que com só com 
recursos”, disse (ABr).

desejada. “Muitos alunos estão 
indo à escola mas não sabem 
responder a questões simples e 
principais. A questão agora tem 
que ser muito mais voltada ao 
que está acontecendo dentro da 
sala de aula para avaliar como 
transformar gasto em educação 

em melhora do aprendizado”.
Raiser reforçou que os baixos 

resultados obtidos na educação 
no Brasil e em outros países 
onde os índices também não 
negativos podem ser atribuídos 
a vários fatores, entre os quais 
a própria situação do aluno. 

O Comitê organizador dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio 2020 
divulgou a dupla de mascotes 
que representarão a competi-
ção. Escolhida através de uma 
votação entre as crianças do 
país, os mascotes que repre-
sentavam a opção A tiveram 
mais de 109 mil votos e des-
bancaram outras duas duplas 
de mascotes que estavam na disputa. O 
par vencedor foi criado pelo designer Ryo 
Taniguchi, 43, da Prefeitura de Fukuoka. 
O mascote das Olimpíadas é azul escuro 
e branco e o mascote Paralímpico é rosa 
e branco.

De acordo com Taniguchi, as duas fi gu-

Pela 1ª vez na história, desenhos foram escolhidos por crianças.

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0077836-26.2012.8.26.0100 - 1586/12.] 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) Arthur Luiz de Toledo Piza, Almeida, Clelia 
Dente de Toledo Piza, Almeida, Maria Antonieta Bennini Dente, Maximino de Jesus Rodrigues 
Morais, Isaura Augusta de Carvalho, Espólio de Jose Candido da Silva Sonrinho, Alice Martinez 
da Silva, Renato de Sant’Ana Franco, Carmela Arnoni de Sant’Ana Franco, Sra. Cida, ou atual 
morador do imóvel, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que PAULO EDUARDO DENTE DE MELLO VIANNA, MYRIAM DENTE 
DE MELLO VIANNA MESERANI ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua Dr. Olivio Uzeda Moreira, 34/46, São Paulo - SP, 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. 

qualquer lugar do mundo 
instantaneamente. Os Jogos 
Olímpicos de Tóquio aconte-
cerão entre os dias 24 de julho 
e 9 de agosto de 2020

Já a mascote da Paralimpíada 
é uma personagem calma, mas 
muito forte quando necessário. 
Ela é divertida e uma amante 
da natureza, além de possuir 

superpoderes de conversar com rochas 
e ventos, e de conseguir mover as coisas 
com a força da mente. A dupla de masco-
tes ainda não possuem nomes defi nidos, 
que devem ser escolhidos por redatores e 
outros profi ssionais anunciados em julho 
ou agosto (ANSA).
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ras possuem personalidades diferentes e 
têm um grande espírito. A mascote das 
Olimpíadas combina tradição e inovação. 
“A ideia é transmitir uma ideia futurística, 
tendo o personagem um senso de justiça 
muito forte”. Além disso, ela possui um 
superpoder de se teletransportar para 

Balanço Patrimonial em 31/12/2017 .....              2016              2017
Ativo ....................................................... 9.570.001,05 10.386.738,67
Ativo Circulante .................................... 8.681.907,52 9.434.194,00
Disponível .............................................. 297.637,17 399.071,77
Caixa ..................................................... 56.977,88 46.471,91
Bancos .................................................. -21.006,29 222.878,21
Aplicações Financeiras ......................... 261.665,58 129.721,65

Realizável Curto Prazo ......................... 3.048.792,00 3.599.986,28
Duplicatas Receber ............................... 2.939.173,07 3.465.853,58
Outras Contas a Receber ..................... 65.692,50 94.925,16
Prêmio de Seguro ................................. 43.926,43 39.207,54

Realizável Longo Prazo ........................ 0,02 0,00
Depósito Compulsório ........................... 0,01 0,00
Depósito CTBC ...................................... 0,01 0,00

Estoques Produtos Acabados ............... 5.335.478,33 5.435.135,95
Mercadorias em Estoque ...................... 5.344.239,09 5.423.905,21
Mercadorias Poder Terceiros ................. 44.145,18 68.606,68
(-) Mercadorias de Terceiros ................. -52.905,94 -57.375,94

Ativo Imobilizado .................................. 888.093,53 952.544,67
Investimentos ........................................ 27.180,54 27.180,54
Incentivos Fiscais EMBRAER ............... 5.723,39 5.723,39
Incentivos Fiscais FINAM ..................... 7.173,50 7.173,50
Direito Uso de Linha Telefônica ............. 14.283,65 14.283,65

Imobilizado Geral ................................. 860.912,99 925.364,13
Custo e Correção .................................. 3.414.026,79 3.484.520,50
(-) Depreciação ..................................... 2.553.113,80 2.559.156,37

Balanço Patrimonial em 31/12/2017 .....            2016              2017
Passivo .................................................. 9.570.001,05 10.386.738,67
Passivo Circulante ................................ 4.871.013,98 4.945.217,07
Exigível .................................................. 3.889.388,11 3.768.423,96
Fornecedores Nacionais ....................... 1.918.798,98 2.040.397,00
Contas a Pagar ..................................... 358.204,57 187.422,57
Pró Labore a Pagar ............................... 6.423,55 1.301,79
Provisão para Férias ............................. 306.215,50 314.682,74
Seguros a Pagar ................................... 32.042,90 27.446,65
Salário a Pagar ..................................... 117.472,15 120.317,27
Dividendos a Pagar ............................... 1.150.230,46 1.076.855,94

Exigível Curto Prazo ............................. 981.625,87 1.176.793,11
Contribuição Assitencial Recolher ........ 1.732,90 1.117,18
ICMS a Recolher ................................... 71.852,97 166.542,84
PIS a Recolher ...................................... 10.378,43 13.351,05
IRRF a Recolher .................................... 51.105,48 50.616,82
IRPJ a Recolher .................................... 107.283,75 127.719,10
Contribuição Social a Recolher ............. 61.173,22 71.770,40
Outras Obrigações a Recolher ............. 258,91 101,45
ISS a Recolher ...................................... 327,39 422,20
Empréstimos Bancários ........................ 550.000,00 590.000,00
COFINS a Recolher ............................... 47.899,91 61.621,17
INSS a Recolher ................................... 59.985,91 65.024,15
FGTS a Recolher ................................... 19.127,00 20.881,75
Adiantamento Clientes .......................... 500,00 7.625,00

Patrimônio Líquido ................................ 4.698.987,07 5.441.521,60
Capital Social ........................................ 2.550.000,00 2.550.000,00
Reserva de Capital ................................ 45.544,61 45.544,61
Reserva Incentivos FINOR ................... 7.137,85 7.137,85
Lucro do Exercício ................................ 2.096.304,61 2.838.839,14

Demonstração de Resultado ...............               2016               2017
Receita Operacional Bruta .................. 25.575.545,06 29.922.914,42
Vendas Mercadorias Matriz/Filiais ........ 25.575.545,06 29.922.914,42
(-) Impostos .......................................... 5.040.879,78 5.179.676,27
(-) Devoluções ...................................... 395.220,04 855.482,64
Lucro Operacional Líquido .................. 20.139.445,24 23.887.755,51
(-) Custo Mercadoria Vendida ............... 12.807.756,63 15.814.248,43
Lucro Operacional ............................... 7.331.688,61 8.073.507,08
(-) Despesas Administrativas ............... 4.467.814,44 4.582.579,29
(-) Despesas Vendas ............................ 77.952,02 133.801,28
(-) Despesas Financeiras ..................... 429.248,69 424.989,57
(-) Depreciações ................................... 329.728,57 332.198,26
(+) Receitas Financeiras ....................... 69.359,72 238.900,46
Lucro Antes Contribuição Social ........ 2.096.304,61 2.838.839,14
Lucro ou Prejuízo do Exercício .......... 2.096.304,61 2.838.839,14

IRSA ROLAMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 57.496.580/0001-77
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Demonstração Fluxo de Caixa em 31.12.2.016 ..................             2.017
(+) Lucro Líquido do Exercício ............................................. 2.838.839,14
 + Ajustes ............................................................................. -25.011,43
(+) Depreciação .................................................................... 332.198,26
Ajustes Variações das Contas do Ativo e Passivo Operacional (Exceto
as Contas do Caixa/Banco/Aplicações)
(+) Diminuição de Duplicatas a Receber ............................... -526.680,31
(-) Perdas/Ganho Vendas de Bens Imobilizado .................... 38.978,47
(-) Aumento/Diminuição nos Estoques ................................. -99.657,62
(-) Aumento/Diminuição em Fornecedores ............................ 121.598,02
(+) Aumento/Diminuição em Contas a Pagar ........................ -168.410,71
(+) Aumento/Diminuição em Obrigações Fiscais .................. 141.406,71
(+) Aumento/Dimuição em Obrigações Trabalhistas ............. 12.983,59
1. Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 2.666.244,12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(+) Recebimento de Venda Imobilizado ................................. -276.300,00
( -) Aumento do Imobilizado .................................................. -70.493,71
2. Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -361.755,87
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
(-) Empréstimos Obtidos ....................................................... 40.000,00
(-) Pagamentos de Dividendos ............................................. -2.169.679,13
Diminuição do Dividendo a Pagar ......................................... -73.374,52
3. Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento -2.203.053,65
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3) 101.434,60
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período ............. 297.637,17
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período ............... 399.071,77
Variação das Contas Caixa/Banco/Equivalentes ....... 101.434,60

Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido
Ativo Circulante .................... 8.681.907,50 9.434.194,00 752.826,50
Passivo Circulante ............... 4.871.013,98 4.945.217,07 74.203,09
Capital .................................. 3.810.893,52 4.488.976,93 678.083,41

Demonstração do Lucro Acumulado em 31.12.2.017
Saldo Incial ................................................................... 2.096.304,61
Lucro/Prejuízo do Exercício ......................................... 2.838.839,14
Ajuste dos Lucros ........................................................ 73.374,52
(-) Dividendos Distribuídos ........................................... 2.169.679,13
Total ............................................................................. 2.838.839,14

Demonstração das Mutações Lucro Total
        Capital    Acumulado   Reserva    Acumulado

Saldo ................ 2.550.000,00 - - 2.550.000,00
Lucro Exercício 2.838.839,14 - 45.544,61 2.884.383,75
FINOR ............... – - 7.137,85 7.137,85
Totais ............... 5.388.839,14 0,00 52.682,46 5.441.521,60
Notas Explicativas: 1. Operação: As atividades da Empresa compreendem,
basicamente, a exploração da atividade comercial no ramo de vendas de
Rolamentos, acoplamentos e outros produtos dentro do seguimento de peças
e componentes para industria e outros afins. 2: Apresentação das demons-
trações financeiras: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acor-
do com as NBC instituídas pelo CFC, já Adaptada às novas mudanças
estabelecidas pela Lei 11.638/2007. 3. Principais práticas contábeis: a) Apu-
ração do Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência; b)
Os estoque são demonstrados ao custo médio de aquisição ou produção,
não superando o valor de mercado; c) Ativo Imobilizado: É demonstrado ao
custo de aquisição como determina a legislação do I.R. A depreciação de
bens do imobilizado é calculada pelo método linear, às taxas que levam em

consideração a vida últil e econômica dos bens, considerando as taxas de-
terminadas pela legislação do IR. As aplicações financeiras, foram
registradas ao custo de aquisição, acrescidos de rendimentos proporcionais
auferidos até a data do balanço patrimonial. d) Obrigações sociais e impos-
tos e contribuições a recolher: Os débitos com as obrigações sociais e im-
postos e contribuições estão demonstrados pelos valores originais, e) Os
investimentos, estão representados pelo aumento do imobilizado e diminuído
das depreciações; f) Demais ativos e passivos: são demonstrados reais. g)
O capital social é representado, por 2.550.000 ações de valor nominal de R$
1,00 cada, dividido em 1.912.500 ações ordinárias e 637.500 ações prefe-
renciais. h) A demonstração de lucros e perdas foi apurado trimestralmen-
te e consolidado pela formação do resultado de acordo como determina a

legislação do IR., e as normas atuais de contabilidade. 4. Em função da
nova Lei 11.638/2007, foi incorporados ao Balanço o DFC, que está demons-
trado pelo metodo indireto que indica todas as movimentações dos fluxos
das atividades operacionais de investimentos e financiamento da empresa.

Carlos Alberto Moreira da Silva - Contador - CRC 102.123 SP.
Diretoria:         Ovimar Margiota Carmencita Margiota de Castro Celso Margiota - Diretor Comercial

COMUNICADO DE EXTRAVIO
TRANSDELGA TRANSPORTADORA LTDA, com sede da Cidade e Estado de  São Paulo, com seu
CNPJ nº 03.166.499/0001-08 já baixado, Com Inscrição Municipal nº 2.793.501-9, para fins de
cancelamento na Prefeitura Municipal de São Paulo, comunica o extravio dos talões de notas fiscais com
numeração de 0001 a 1000, assim como a respectiva AIDF e demais documentos fiscais.

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/

7B
A

5-
34

E
4-

B
37

1-
64

72



São Paulo, quinta-feira, 01 de março de 2018 Página 6

Fotos: Divulgação

Especial

Segundo o pesquisador, o desafi o é fazer com que os pro-
dutores se apropriem dessas tecnologias para aumentar a 
produtividade na lavoura.

Como exemplo, Rodrigues conta que, há 20 anos, quando a 
produção média do milho no país era de 2 toneladas por hectare, 
já havia áreas irrigadas produzindo em torno de 16 toneladas 
por hectare. Quando se produz mais na mesa unidade de área, 
evita-se a necessidade de abrir mais áreas, além de se garantir 
produção até 2,5 vezes maior.

“Garante-se a estabilidade na produção de alimentos. No se-
queiro [método que usa apenas água da chuva para irrigação], 
a produção é variável de ano para ano e tem essa incerteza. E 
a população que está nos centros urbano, não quer ter essa in-
certeza”, disse. “Não conseguiremos atender a demanda mundial 
de alimentos sem irrigação e precisamos de boa gestão e bom 
planejamento.”

Rodrigues ressaltou que existem regiões críticas e confl itos pelo 
uso da água no Brasil, mas que, de maneira geral, menos de 1% 
dos recursos hídricos são utilizados. “Em grande parte do Brasil, 
o desafi o é gestão e planejamento. É preciso envolver a população 
na defi nição de planos [de uso de recursos hídricos], fazer planos 
com metas claras e defi nir a qualidade de uso da água.”

Para Rodrigues, o pequeno produtor é fundamental na pro-
dução de alimentos diretos para a população, principalmente 
perto dos centros urbanos. Por isso, segundo o especialista, esse 
produtor precisa se aproximar mais dos centros de pesquisa e se 
apropriar das tecnologias de irrigação, assim como, o Estado e 
os governos precisam integrar as políticas públicas de segurança 
hídrica e alimentar.

Agricultura usa 70% de toda a água outorgada pelo Estado, diz coordenador de Sustentabilidade da CNA,
Nelson  Ananias.

Pesquisador destaca papel da irrigação 
na sustentabilidade ambiental

O pesquisador da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
Cerrados Lineu Rodrigues disse 
que a irrigação na agricultura 
é uma tecnologia fundamental 
para alcançar a sustentabilidade 
ambiental e na produção de 
alimentos

Elza Fiúza/ABr

“Temos tecnologias de diversos níveis e formas, das mais qua-
lifi cadas às de custo barato. Quando o produtor, seja pequeno 
ou grande, começa a manejar sua irrigação, ele começa a ter 
noção de como está usando a água, a ter essa visão de que está 
integrado a um sistema maior”, ressaltou.

O pesquisador de Embrapa Cerrados participou, na última terça-
-feira (27), do evento preparatório da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) para o 8º Fórum Mundial da Água, 
que será realizado de 18 a 23 de março, em Brasília. Ontem (28), 
a entidade divulgou um documento com as recomendações e o 
posicionamento do setor para o fórum.

Agricultura
De acordo com o coordenador de Sustentabilidade da CNA, 

Nelson Ananias Filho, de toda 
a água que é outorgada pelo 
Estado, dentro da lei, 70% são 
usados na agricultura. Entre-
tanto, 95% da produção ainda 
é sequeiro, não tem suporte 
suplementar de água. “Enten-
demos que a água existe, mas 
falta melhor planejamento.

Mesmo durante o processo 
de escassez hídrica [que afetou 
São Paulo], a primeira torneira 
que fechou foi a da irrigação. 
Auferimos perdas no cinturão 
verde de São Paulo de até 50%, 
abrindo mão da água utilizada 
na irrigação para abastecimento 
urbano.”

Por outro lado, o diretor da 
Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento Básico 
do Distrito Federal (Adasa), 
Jorge Werneck, ressaltou que, 

Há 20 anos, quando a produção média do milho no país era de 2 toneladas por 
hectare, já havia áreas irrigadas produzindo em torno de 16 toneladas por hectare.
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Desafi o é levar produtores a adotar tecnologias para 
aumentar a produtividade, diz Lineu Rodrigues,

da Embrapa Cerrados.
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durante muito tempo, houve uma cultura no Brasil de abundância 
de água, um sentimento de que a água era infi nita. “Mas a lei de 
97 [Lei das Águas] já traz a água como bem fi nito e dotada de 
valor econômico, para que as pessoas entendam que ela é também 
um insumo importante dos processos produtivos e precisa ser 
tratada da melhor forma possível”, disse.

Para Werneck, é preciso uma gestão descentralizada e parti-
cipativa dos recursos hídricos pois “em alguns lugares esse bem 
[água] começa a se mostrar insufi ciente para atender todos os 
usos”. Mas, segundo ele, as tecnologias existem dando meios 
para dizer quando e quanto é necessário irrigar.

Ele destacou que, com a crise hídrica no Distrito Federal, al-
gumas áreas irrigadas estão paradas e outras tiveram que fazer a 
alocação negociada, “que é uma coisa nova, discutir como dividir 
o prejuízo”. “Tiveram que reduzir a quantidade de água aplicada 
e a produtividade não diminuiu. Isso signifi ca efi ciência. Ninguém 
quer crise, mas são as oportunidades que surgem no momento 
da crise que se difundem por aí. Isso [tecnologias de irrigação] 
tem que ser entendido como investimento e não custo”, disse.

Elton Alisson/Agência FAPESP

O desmatamento da Amazônia está prestes a atingir um de-
terminado limite a partir do qual regiões da fl oresta tropical 

podem passar por mudanças irreversíveis, em que suas paisagens 
podem se tornar semelhantes às de cerrado, mas degradadas, 
com vegetação rala e esparsa e baixa biodiversidade.

O alerta foi feito em um editorial publicado na quarta-feira (21) 
na revista Science Advances. 

O artigo é assinado por Thomas Lovejoy, professor da George 
Mason University, nos Estados Unidos, e Carlos Nobre, coordena-
dor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças 
Climáticas  e pesquisador aposentado do Inpe. “O sistema amazô-
nico está prestes a atingir um ponto de infl exão”, disse Lovejoy. 

De acordo com os autores, desde a década de 1970, quando 
estudos realizados pelo professor Eneas Salati demonstraram que 
a Amazônia gera aproximadamente metade de suas próprias chu-
vas, levantou-se a questão de qual seria o nível de desmatamento 
a partir do qual o ciclo hidrológico amazônico se degradaria ao 
ponto de não poder apoiar mais a existência dos ecossistemas 
da fl oresta tropical.

Os primeiros modelos elaborados para responder a essa 
questão mostraram que esse ponto de infl exão seria atingido 
se o desmatamento da fl oresta amazônica atingisse 40%. Nesse 
cenário, as regiões Central, Sul e Leste da Amazônia passariam 
a registrar menos chuvas e ter estação seca mais longa. Além 
disso, a vegetação das regiões Sul e Leste poderiam se tornar 
semelhantes à de savanas.

Nas últimas décadas, outros fatores além do desmatamento 
começaram a impactar o ciclo hidrológico amazônico, como as 

Desmatamento na Amazônia está prestes
a atingir limite irreversível

mudanças climáticas e o uso indiscriminado do fogo por agro-
pecuaristas durante períodos secos – com o objetivo de elimi-
nar árvores derrubadas e limpar áreas para transformá-las em 
lavouras ou pastagens. A combinação desses três fatores indica 
que o novo ponto de infl exão a partir do qual ecossistemas na 
Amazônia oriental, Sul e Central podem deixar de ser fl oresta 
seria atingido se o desmatamento alcançar entre 20% e 25% da 
fl oresta original, ressaltam os pesquisadores.

O cálculo é derivado de um estudo realizado por Nobre e outros 
pesquisadores do Inpe, do Centro Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e da Universidade de 
Brasília (UnB), publicado em 2016 na revista Proceedings of the 
National Academy of Sciences. “Apesar de não sabermos o ponto 
de infl exão exato, estimamos que a Amazônia está muito próxima 
de atingir esse limite irreversível. A Amazônia já tem 20% de área 
desmatada, equivalente a 1 milhão de km2, ainda que 15% dessa 
área [150 mil km2] esteja em recuperação”, ressaltou Nobre.

Margem de segurança
Segundo os pesquisadores, as megassecas registradas na 

Amazônia em 2005, 2010 e entre 2015 e 2016, podem ser os 
primeiros indícios de que esse ponto de infl exão está próximo 
de ser atingido. Esses eventos, juntamente com as inundações 
severas na região em 2009, 2012 e 2014, sugerem que todo o 
sistema amazônico está oscilando. “A ação humana potencializa 
essas perturbações que temos observados no ciclo hidrológico 
da Amazônia”, disse Nobre.

“Se não tivesse atividade humana na Amazônia, uma megasseca 
causaria a perda de um determinado número de árvores, que 
voltariam a crescer em um ano que chove muito e, dessa forma, 
a fl oresta atingiria o equilíbrio. Mas quando se tem uma megas-
seca combinada com o uso generalizado do fogo, a capacidade 

de regeneração da fl oresta diminui”, explicou o pesquisador.

A fi m de evitar que a Amazônia atinja um limite irreversível, os 
pesquisadores sugerem a necessidade de não apenar controlar o 
desmatamento da região, mas também construir uma margem de 
segurança ao reduzir a área desmatada para menos de 20%. Para 
isso, na avaliação de Nobre, será preciso zerar o desmatamento 
na Amazônia e o Brasil cumprir o compromisso assumido no 
Acordo Climático de Paris, em 2015, de refl orestar 12 milhões 
de hectares de áreas desmatadas no país, das quais 50 mil km2 
são da Amazônia.

“Se for zerado o desmatamento na Amazônia e o Brasil cumprir 
seu compromisso de refl orestamento, em 2030 as áreas totalmen-
te desmatadas na Amazônia estariam em torno de 16% a 17%”, 
calculou Nobre. “Dessa forma, estaríamos no limite, mas ainda 
seguro, para que o desmatamento, por si só, não faça com que 
o bioma atinja um ponto irreversível”, disse

Se o nível de desfl orestamento atingir entre 20% e 25% 
o ciclo hidrológico do bioma pode ser severamente 

degradado, alertam cientistas.

Inpe
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Muitas ideias 

disruptivas surgidas 

em metodologias de 

incentivo à busca de 

soluções não saem do 

papel por não incluírem 

os responsáveis pelas 

decisões desde a origem 

do processo. Novas 

ferramentas tentam unir 

as duas pontas

Segundo o pensamento 
ético de Aristóteles, 
“Entre um excesso e uma 

defi ciência, que são vícios, os 
homens devem procurar o 
justo meio, que é a virtude”. 
Quando aplicamos este pensa-
mento na busca pela inovação 
nas corporações, podemos 
dizer que nos encontramos 
justamente no momento de 
encontrar este equilíbrio pre-
conizado pelo fi lósofo. 

Aprisionadas por rígidas 
hierarquias ao longo de muitos 
anos, as empresas deixaram 
morrer nas gavetas e nos so-
nhos de seus colaboradores 
de menor patente uma infi -
nidade de grandes ideias que 
poderiam ter revolucionado 
não somente suas próprias 
histórias, mas também do 
mercado em que elas atuam e 
dos consumidores a quem elas 
servem em última instância.

Estamos falando de um 
tempo no qual ter ideias era 
simplesmente proibitivo. Os 
chamados ‘chefes’ olhavam 
para seus ‘subalternos’ como 
trabalhadores de nível inferior 
e secundário, os condenando 
então a uma eternidade de 
simples obediência às ordens 
e processos.

Felizmente este tempo já 
passou e hoje, difi cilmente, 
deixa de fazer parte das defi ni-
ções de missão, visão e valores 
das empresas alguma frase 
relativa à valorização de seus 
´colaboradores` como `parcei-
ros` aos quais são dadas toda 
a liberdade e incentivo para 
argumentar e sugerir rompi-
mento com velhas estruturas. 

Muitas metodologias têm 
auxiliado as empresas na orga-
nização, na coleta de todas as 
boas ideias e na aplicação das 
mesmas para que elas não fi -
quem apenas nisso. Um desses 
métodos tem alcançado maior 
sucesso ao ponto de servir 
como referência deste movi-
mento. É o Design Thinking.

Sua característica é a de 
formação de grupos, sem res-
trição a níveis hierárquicos, 
para a busca de cura para as 
dores da companhia como um 
todo ou de um determinado 
departamento, ou o lança-
mento de novos produtos ou 
a remodelagem dos produtos 
tradicionais, enfi m, uma série 
de usos.

O que ocorre é que em muitos 
destes casos, pela não parti-
cipação de profi ssionais com 
níveis hierárquicos com efetiva 
autonomia para tomar decisões, 
as boas ideias surgidas acabam 
não sendo implementadas, 
gerando frustração e levando 
as pessoas a pensarem que 
toda a energia e entusiasmo 
empregado nas reuniões do 
Design Thinking na prática não 
foram muito úteis.

Quando isso ocorre, a im-
pressão que se tem é a de que 

saímos de uma situação na qual 
as ideias simplesmente não 
podiam ser apresentadas para 
uma nova realidade na qual elas 
são amplamente estimuladas. 
Mas na prática, nos dois casos, 
elas não se transformam em 
realidade.

Voltando a Aristoteles, tí-
nhamos uma defi ciência, agora 
temos um excesso. Precisamos 
encontrar o justo meio, que é 
a virtude. 

Neste sentido já começam 
a ganhar força no mundo 
corporativo ferramentas que 
buscam atrelar a energia cria-
tiva dos grupos de inovação à 
vontade política daqueles que 
tem poder para efetivamente 
decidir sobre a implementação 
de propostas disruptivas.

Uma delas é a Value Creation 
Wheel (VCW) que é framework 
transversal de gestão que 
adota processos inéditos para 
identifi car, analisar e solucio-
nar problemas. Ela possui um 
carácter holístico que se ma-
nifesta em dois sentidos: Por 
um lado, permite e estimula 
a utilização de outras ferra-
mentas e metodologias, como 
o próprio Design Thinking, por 
exemplo, como se se tratassem 
de “plug-ins” sempre prontas 
a serem incorporadas na VCW. 

Por outro lado, ela tam-
bém pode ser utilizada para 
complementar metodologias 
já estabelecidas dentro das 
empresas, não destruindo 
o que já foi construído, mas 
desenvolvendo o que já existe.

O processo de geração de 
soluções e filtros na VCW 
é aberto ao input de vários 
stakeholders (ex. colabora-
dores, consumidores, fornece-
dores, distribuidores, governo 
local), além dos “angels“e dos 
“devils’advocate”. 

Mas tudo isso é feito com 
uma condição: O primeiro 
passo dos cinco que compõe o 
processo exige a participação 
dos tomadores de decisão, os 
Key Decision Makers (KDMs). 
Eles defi nem qual o desafi o ou 
problema que será resolvido. 

Desta forma, eles se compro-
metem a empregar o máximo 
de esforços para que, ao fi nal 
do processo, as soluções en-
contradas possam ser efetiva-
mente implementadas. 

Atuando como este elo entre 
as sugestões apresentadas e 
quem as possa implementar, a 
VCW tem sido aplicada desde 
as mais diversas ONGs, até 
start-ups passando por PMEs, 
grandes empresas e Fortune 
500 dos mais diversos sectores 
(ex. aeroespacial, eletricidade, 
gás, tecnologias). Um dos 
maiores cases de sucesso foi 
registrado na INCM-Imprensa 
Nacional Casa da Moeda, de 
Portugal, onde foi criado um 
“VCW Ecossystem” que per-
mite resolver diversos desafi os 
organizacionais. Vários outros 
casos reais de aplicação da 
VCW podem ser encontrados 
em: www.ValueCreationWhe-
el.com; www.openVCW.com.

Para encerrar voltemos 
mais uma vez a Aristoteles: “A 
virtude não é completa em si 
própria. Para se ser virtuoso é 
preciso possuir em nós mes-
mos a sabedoria prática”. Que 
sejamos virtuosos na busca 
pela inovação. 

(*) É Presidente da VCW Brasil, 
capitulo nacional do VCW Hub.

A inovação real pede elo 
entre liberdade do Design 

Thinking e hierarquia
das corporações

Luiz Oliveira (*)

News@TI
Atos vai liderar a transformação digital da 
Henkel 

@UA Atos, líder mundial em transformação digital assinou um 
contrato para fornecer serviços de terceirização de TI em grande 

escala para a Henkel, líder global que opera, em todo o mundo, em três 
áreas de negócios: Tecnologias em Adesivos, Cosméticos e Detergentes 
& Produtos de Limpeza. Como parte do projeto, a Atos será responsável 
pela infraestrutura do Centro de Dados da empresa, hospedado global-
mente na Alemanha e nos Estados Unidos. O novo contrato permite à 
Henkel responder à digitalização do mercado e fortalecer sua posição 
de mercado. A parceria da Atos com a Henkel prevê o gerenciamento 
de servidores de aplicativos, gerenciamento e suporte para bancos de 
dados Oracle e SAP, armazenamento de dados & backup. Além disso, 
serão realizadas as operações de dados de aplicativos e de servidores 
Active Directory e serviços de arquivo e impressão remota (atos.net).

O aplicativo facilita 

muito a vida pessoal 

e profi ssional, mas 

também virou uma 

central de boatos, que 

já levou até à morte 

de pessoas; saiba 

como identifi car essas 

mentiras
 

Lançado em 2009, o WhatsApp transformou-se em uma ferra-
menta fantástica de comunicação, utilizada por mais de 1 bilhão 
de pessoas em todo o mundo. Adquirido pelo Facebook por 
cerca de US$ 20 bilhões, o aplicativo chamou a atenção também 
das empresas, que enxergaram seu potencial para vendas ou 
marketing, seja para receber pedidos, sugestões ou para enviar 
mensagens com ações promocionais – grandes companhias fazem 
uso da ferramenta para interagir com seus clientes. 

 
Infelizmente, o popular aplicativo também se transformou 

em uma das principais formas de disseminação de notícias 
falsas, ocupando um lugar que pertencia, até então, ao e-mail. 
E o pior de tudo isso: com a ajuda de gente como nós. Como? 
Basta observar quantos conhecidos seus costumam comparti-
lhar mensagens pelo WhatsApp sobre “cachorros de raça para 
doação, pois os donos faleceram”, “novos valores exorbitantes 
de multas que acabam de ser anunciados”, “hospitais que estão 
doando latas de leite que estão para vencer”, “alertas de que 
o WhatsApp passará a ser pago” e muitos outros temas. Em 
comum, elas têm o fato de que pedem para que o destinatário 
compartilhe o texto com todos os grupos de WhatsApp. Ah, e 
o fato de serem todas falsas... 

 
Por ingenuidade, falta de tempo ou mesmo irresponsabili-

dade, é muito comum as pessoas simplesmente lerem esses 
textos e repassarem, sem checar a veracidade. E tornam-se, 
mesmo que sem querer, cúmplices na divulgação de grandes 
mentiras, que podem causar muitos problemas. Um exemplo 
disso são os números de telefones que são incluídos nesses 

textos. Há casos de pessoas 
que passam meses recebendo 
ligações sobre falsas doações 
que traziam como número de 
contato os telefones de suas 
casas. E uma prova de que a 
questão pode crescer e fi car 
muito séria é o caso do lincha-
mento de 7 pessoas na índia, 
motivado por notícias falsas 
que foram compartilhadas 
pelo aplicativo.

 
Para não adotar uma atitude digital irresponsável, basta tomar 

alguns cuidados simples, antes de compartilhar conteúdos pelo 
WhatsApp:
 • Desconfi e sempre de textos nos quais é pedido para você 

compartilhar a informação com todos os seus contatos
 • Preste atenção a erros gramaticais ou ortográfi cos na men-

sagem. Empresas reais costumam revisar seus textos
 • Links ou pedidos de informações pessoais são indícios de 

golpes virtuais
 • Sempre faça uma busca na internet pelo tema da mensagem 

mais a palavra “boatos”. Sites como o Boatos.org costumam 
trazer artigos desmascarando essas pegadinhas. 

 
E o que fazer ao descobrir que alguém te mandou um boato? 

Se for um amigo seu quem enviou, vale mandar uma resposta 
a ele explicando que se trata de uma mentira e já pedindo para 
que ele sempre verifi que a veracidade antes de mandar uma 
mensagem para você (#broncanele). Caso a mensagem tenha 
vindo de um telefone desconhecido, o negócio é denunciar esse 
número. Como o remetente não estará na sua lista de contatos, 
surge uma caixa de mensagem na tela do app que permite 
denunciar o número como spam e bloqueá-lo no seu aparelho. 

 
O WhatsApp é uma ótima ferramenta. Muito útil para comu-

nicação ágil, tanto pessoal, quanto profi ssional. Mas precisa ser 
utilizada com responsabilidade.

 
(Font: Fabiana Macedo é CEO da Punto Comunicação).

WhatsApp: fuja dos trotes e das fake news

Júlio Moravia (*)

O primeiro, evidentemente, é de ordem econômica, pois 
somente a volta da economia brasileira a um patamar 
mais elevado será capaz de impulsionar investimentos em 

tecnologias e o desenvolvimento de novos modelos de negócios. 
Com um mercado mais aquecido e um cenário mais promissor, 
empresas de todos os setores vão procurar participar da economia 
digital, buscando aumentar o engajamento dos seus clientes em 
todas as conexões que possam estabelecer seu ciclo de experiência. 
A outra grande barreira é de ordem técnica, pois, infelizmente, 
ainda estamos longe de alcançar o nível de maturidade tecnológica 
necessária para que as empresas usem a tecnologia para dar um 
salto de performance e promover mudanças na forma como seus 
negócios são feitos.

Um estudo muito recente realizado pelas empresas Dell EMC 
e Intel procurou identifi car como está a infraestrutura de TI das 
companhias no Brasil para que possam usar de fato a tecnologia 
para entrar na era dos negócios digitais. O levantamento, feito 
com 250 profi ssionais de TI, revelou que, de 0 a 100, a infraestru-
tura das companhias instaladas no país atingiram uma média de 
apenas 43,7. Ou seja, a situação está longe de ser propícia para 
o avanço rumo à transformação digital. Ainda nesta pesquisa, 
podemos ver que as empresas brasileiras tiveram o menor re-
sultado no indicador Automação de Processos, com uma média 
de 33,9 pontos. No que tange à Modernização da Infraestrutura, 
a média foi de 42 pontos e o melhor indicador apresentado, o de 
Processos Internos e Cultura, resultou em 55,2 pontos.

Ou seja, ainda muito longe das inovações de caráter disruptivo, 
o estudo sinaliza que boa parte das empresas brasileiras não está 
apta à digitalização, pois não atingiu um patamar aceitável de 
gestão com processos automatizados. Isso sem falar nas questões 
de infraestrutura, cujo uso de novas soluções está progredindo nas 
empresas de forma muito mais lenta do que o necessário, como 
demonstram, mais uma vez, os resultados desta pesquisa. As pa-
trocinadoras do estudo colocam a disposição um benchmark para 
que as empresas avaliem a maturidade das suas infraestruturas 
de TI e o que falta para partirem rumo à transformação digital.

Entre as muitas refl exões possíveis com a publicação deste 
estudo, detenho-me a um ponto que considero crucial para o 
avanço rumo a um estágio tecnológico superior. Por que a área 

Como está a transformação 
digital nas empresas brasileiras?

Há ainda um longo caminho para que se alcance a transformação digital nas empresas e são muitos os 
desafi os a serem superados

de TI, ou seus gestores, ainda não é vista nas organizações como 
estratégica? É sabido que para competir em mercados cada vez 
mais complexos é preciso encarar de frente os gargalos tecnoló-
gicos. Então, está mais do que na hora das companhias tomarem 
decisões que as impulsionem na direção de estágios tecnológicos 
avançados. E para alcançar esta TI mais estratégica, capaz de 
garantir o sucesso dos negócios, é vital trazer para dentro das 
organizações competências e expertises que dinamizem e revi-
gorem os projetos de tecnologia. Principalmente nas companhias 
de médio porte, nas quais é imperativo maximizar o retorno dos 
recursos investidos, é necessário buscar parceiros que aportem 
conhecimentos e olhares externos para propor o avanço efetivo 
e em maior velocidade.

Deixo aqui algumas recomendações para a escolha de uma 
consultoria de TI que possa auxiliar na necessária transformação 
digital. A primeira é procurar quem tenha conhecimento sobre 
seu ramo de negócios, seja seguros, saúde, telecom, educação, 
varejo ou manufatura. Ao mesmo tempo, é importante que esta 
empresa trabalhe com fabricantes e tenha conhecimento certi-
fi cado nas melhores tecnologias como IBM, Microsoft, Oracle, 
Google, Apple, entre outras.

Outro ponto importante é buscar empresas que possam con-
duzir seus projetos de forma mais personalizada, ágil, aderente 
às necessidades e à cultura da sua empresa. Desta forma, terá 
maior fl exibilidade, custos adequados e não será "mais um" em 
uma carteira de milhares de clientes. Se seu projeto não for de 
natureza global, como rollouts no Brasil, por exemplo, sugiro 
também que escolha uma empresa local que, certamente, entende 
melhor as particularidades e regulamentações do nosso mercado.

Mas, sobretudo, é importante manter sempre o olhar estratégico 
sobre os projetos. É preciso estar em sintonia com o objetivo maior 
da empresa e para isso é necessário buscar parceiros capazes de 
ajudar a antever os movimentos específi cos do mercado. Para 
aprimorar processos, reduzir custos, estabelecer novos pontos 
de contato com o consumidor digital e destacar-se dos concor-
rentes, é preciso buscar os novos paradigmas e a inovação, seja 
nos métodos de atendimento ou nas formas de acompanhar a 
disruptura dos mercados. Só assim estaremos no caminho certo 
para alcançar transformação digital nas empresas brasileiras.

(*) É CEO da Provider IT, uma das principais consultorias e provedoras de 
serviços de TI, com 20 anos de existência.

E-book que abrange perfi l, difi culdades e dados sobre empreendedoras brasileiras
A Rede Mulher Empreendedora – RME, 

em parceria com o Instituto Rede Mulher 
Empreendedora e com o patrocínio das em-
presas Avon, Sage e Facebook, lança, pelo 
segundo ano consecutivo, um e-book com a 
interpretação do estudo “Empreendedoras 
e Seus Negócios”, realizada no ano passado 

para levantamento e aprofundamento de 
dados sobre empreendedorismo feminino 
no Brasil. O estudo “Empreendedoras e Seus 
Negócios” - que buscou avaliar as barreiras 
de crescimento para os negócios criados 
e geridos por mulheres - foi realizado de 
forma quantitativa online entre os meses de 

agosto e setembro de 2017 com cerca de 800 
mulheres espalhadas por todo o território 
nacional, e seus resultados foram apresen-
tados no VI Fórum Empreendedoras, evento 
promovido pela RME, em São Paulo (http://
materiais.redemulherempreendedora.com.
br/empreendedoras-negocios).
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Esta quinta é o décimo quarto dia da lunação. Mercúrio faz aspecto positivo com Plutão que permite um profundo entendimento 

da vida. É possível ter revelações e descobertas. Vênus em bom aspecto com Júpiter favorece as relações afetivas, dando mais 

generosidade e otimismo com relação aos nossos valores. Otimismo também no lado fi nanceiro A Lua em harmonia com Saturno 

ajuda a focar no trabalho. Às 21h52 a Lua entra na fase Cheia e a sensibilidade ajuda a equilibrar as emoções e usar a intuição de 

forma mais prática e com resultados mais efetivos. A Lua em bom aspecto com Netuno permite o equilíbrio entre sonho e realidade.
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Devido a um sentimento de afl ição 
os problemas tendem a parecer 
maiores e de difícil solução. Uma 
atitude temperamental causa crises 
no relacionamento amoroso, por 
isso controle-se. Seja objetivo em 
suas atitudes. Avalie agora se vale 
a pena resgatar uma antiga relação. 
62/762 – Vermelho.

Com a Lua em Virgem procure gente 
confiável, e coloque projetos de 
vida em ação, mas não mude nada 
na rotina. Logo irá receber algum 
benefício a mais naquilo que estiver 
realizando. Valorize a verdade e a 
objetividade em tudo que fi zer nesta 
quinta de lua cheia. 48/448 – Azul.

O dia não é bom para especular, mas 
sim para ser objetivo e valorizar a 
verdade. Use a boa disposição social 
que melhora a vida sexual e garante 
bons momentos. A boa organização 
ajuda a assumir novos desafi os e 
colocar projetos de vida em ação. 
52/552 – Amarelo.

Mercúrio faz aspecto positivo com 
Plutão que permite um profundo 
entendimento da vida. É possível 
ter revelações e descobertas. Vai 
obter conhecimentos e aprender 
coisas novas e pode ter lucros pelo 
trabalho e satisfação amorosa. 
55/455 – Branco.

Vênus em bom aspecto com Júpiter 
favorece as relações afetivas, dando 
mais generosidade e otimismo. 
Haverá a sensação de que está 
tudo nos conformes e caminhando 
bem melhor no final do dia. A 
Lua em bom aspecto com Netuno 
permite o equilíbrio entre sonho e 
realidade.76/476 – Amarelo.

Melhore suas relações sociais e 
profi ssionais ainda mais em assuntos 
de vulto e interesses públicos. 
Amplia-se a preocupação com o 
bem-estar coletivo. Conceda, dê 
a vez, fale manso e menos do que 
o normal... Melhor período para 
se dividir as tarefas e os projetos. 
58/258 – Azul. 

Aproveite este dia para viver bom 
momento no amor e no sexo. Muita 
vontade de amar e manter contatos 
sociais intensos e felizes. Faça uma 
revisão de suas condições materiais, 
evite os gastos exagerados e só faça 
negócios importantes e decisivos. 
31/831 – Vermelho.

Avalie agora se vale à pena resgatar 
uma antiga relação. Mantenha 
a calma para evitar desgastes e 
brigas, tanto no trabalho como na 
intimidade. Concentre-se no que 
importa mais neste momento, não 
adie nada, termine o que já começou. 
Ótimo período para concretizar 
resultados. 71/771 - Branco.

Ao falar pense bem para evitar 
confusões, devido a mal-entendidos 
que podem ser causados pela sua 
desconfi ança. Veja o que é mais 
importante e prático e terá soluções 
mais rápidas. Pense positivamente 
e percorra mentalmente o caminho 
que irá seguir para não errar. 80/880 
– Marrom.

Um bom momento para negócios 
comerciais e fi nanceiros de grande 
vulto. O que seja mais importante 
dará um bom resultado. Valorize 
acima de tudo a verdade e a 
organização. Terá motivação para 
entrar em ação usando o seu talento, 
sem falar muito, mas agindo logo. 
59/159 – Branco.

Às 21h52 a Lua entra na fase 
Cheia e a sensibilidade ajuda a 
equilibrar as emoções e usar a 
intuição de forma mais prática 
e com resultados mais efetivos. 
Começa um período de renovação 
da vida após o aniversário. Se não 
passou o aniversário resguarde suas 
emoções. 97/497 – Azul.

O momento deve ser aproveitado para 
melhorar seus ganhos e receber o que 
lhe é devido. Procure manter um bom 
contato com as pessoas com quem 
convive, evitando desentendimento 
sentimental. Valorize a verdade e 
evite o preconceito em qualquer 
situação. 98/798 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 01 de Março de 2018. Dia de São Davi, São Albino, São 
Adriano de Marcelha, Santa Eudócia e Dia do Anjo Mebahiah, cuja virtude 
é o consolo. O nome do mês de Março vem de Martius, designação latina 
de Marte, deus romano da guerra. Dia do Turismo e Dia da Vindima 
(a colheita de frutos). Hoje aniversaria o vocalista Roger Daltrey faz 
74 anos, o colunista e apresentador Leão Lobo completa 64 anos, a 
modelo e apresentadora Ana Hickmann que nasceu em 1981 e o cantor 
Justin Bieber que faz 24 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é em geral atraído pelos mistérios 
da vida e aprecia partilhar com outros as suas descobertas nessa área. 
O desejo de sucesso lhe serve sempre de impulso. É extremamente 
independente e as restrições impostas pelo trabalho com outras pessoas 
não lhe agradam. O pioneirismo e a criatividade são outras de suas 
características. Têm difi culdade em seguir na  vida sem um parceiro, 
precisa ter alguém ao lado e normalmente possui uma constituição 
física robusta que contrasta com seu temperamento pacífi co e às vezes 
até mesmo bonachão. Pode ter grande êxito fi nanceiro, mas sempre 
através de muito esforço pessoal.

Dicionário dos sonhos
CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres. 
Cerveja gelada: ligação com pessoa egoísta. 
Quente: mexericos. Números de sorte:  27, 29, 
32, 37, 48 e 63.

Simpatias que funcionam
Segurar o marido: Ingredientes: lápis preto, 
papel branco liso e açúcar. Como fazer: faça em 
qualquer dia da lua nova. Escreva três vezes 
no papel o nome completo dele em forma de 
cruz. Jogue uma pitada de açúcar sobre o papel 
e dobre três vezes sem deixar o açúcar cair. 
Ponha o papel dobrado embaixo do pé da cama 
no lado direito.
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BANCO 47

FG
AUDITORIA
TODAUZI

DESDEMAL
ORUOLACVH

OIRONIA
ESTROMAID

CANO
FLEUMATICOS

EPOLND
PRIVACIDADE
DOCACLEU

SULICIS
GERADOBEE

OCLUSIVAS

Exame da 
contabilida-
de de uma
empresa

Daniel
Azulay, 

desenhis-
ta carioca

Metralha-
dora de 

fabricação
israelense
Abreviatura
usada em
endereços 
eletrônicos

Engenho
poético

Donzela,
em inglês

Filósofo
grego que
exaltava 
o prazer 

Tipo de
viga que
sustenta
viadutos

Título no-
bre do in-
ventor do
zepelim 

Direito
violado
pelos

“paparazzi”

Local mais
frequente
da picada
de cobra

Borracha
muito utili-
zada em 

artesanato

Abelha,
em inglês

Doença caracterizada
pelo acúmulo de

placas de gordura no
interior das artérias 

Tocantins
(sigla)
Menos-
prezo

 Projeto de preserva-
ção das tartarugas
marinhas ao longo
da costa brasileira

Máquina que facilita
o içamento de cargas

Romance de 
Nora Roberts

“Leis”, na
sigla CLT

7, em
romanos

Estudante
novato

Jogador
de futebol

Recrutou
para uma

causa

Variedade de grão de
café de
origem
asiática

Vitamina
do caju

Impassí-
veis

Causado; provocado
Classificação das

consoantes “p” e “b”

Operação
bancária

O polo dos
pinguins

Aqui, em
francês
Decilitro
(símbolo)

Neodímio
(símbolo)

Pão de (?),
bolo fofo
A prova de ausência

no local do crime

Ao (?): 
ao acaso

Neste
lugar

Lago, em
francês

Única ópera
composta por Ludwig

van Beethoven

Vestiu Sarcasmo
Criação política de

Nasser, era a síntese
do “pan-arabismo”

 3/bee — ici — lac — rau — uzi. 4/maid. 5/estro. 7/epicuro — fidelio.

Refl exõesRefl exõesRefl exõesNota – Musical
Já está no ar “Levanta e Anda”, o primeiro clipe do DVD ao 

vivo “10 Anos de Triunfo”, de Emicida. A faixa tem participação 
de Rael e dá uma ideia de como foi o histórico show gravado 
dia 20 de novembro na Audio, em São Paulo.

“10 Anos de Triunfo” passeia pela discografi a de Emicida, 
desde a primeira mixtape, “Pra Quem Já Mordeu um Cachorro 
por Comida até que Eu Cheguei Longe”, até sucessos mais 
recentes como “Bang”, “A Chapa é Quente” (indicada ao 
Grammy Latino 2017), “Hoje Cedo”, “Passarinhos” e “Man-
dume”. No show ele recebeu como convidados artistas que 
fi zeram parte da sua trajetória tais como Pitty, Karol Conka, 
Caetano Veloso, Rael, Vanessa da Mata, Drik Barbosa, Guimê, 
Coruja BC1, Rashid, Prettos, Muzzike, Amiri e Raphão Ala-
afi n. Com direção de Fred Ouro Preto e direção musical de 
Dudu Marote, “10 Anos de Triunfo” será lançado em abril 
pela gravadora Laboratório Fantasma, com distribuição da 
Sony, em versões digitais e física. (www.youtube.com/wat-
ch?v=T0fN7tEy15g).

Elenco do espetáculo infantil “Hoje O Escuro Vai Atrasar Para Que Possamos Conversar”.

Em seu primeiro 
espetáculo infantil, 
“Hoje O Escuro Vai 
Atrasar Para Que 
Possamos Conversar”, 
o Grupo XIX de Teatro 
teve seu processo 
criativo inspirado pelo 
romance De Repente, 
Nas Profundezas do 
Bosque, do escritor 
israelense Amós Oz

A peça estreia no dia 
10 de março e passa 
em um triste vila-

rejo onde não vivem mais 
animais, nem domésticos e 
nem silvestres. Algo muito 
estranho aconteceu no pas-
sado que provocou a fuga dos 
bichinhos e os transformou 
em seres quase mitológicos, 
lembrados apenas nas aulas 
da professora Rafaela. Nesse 
lugar misterioso, vivem os 
colegas Santi, Clara e Luna, 
que, depois de sofrer bullying 
de seus colegas também de-
sapareceu. Desconfi ados de 
que Luna teria sido raptada 
pelo Espírito do “não-sei-o-
quê” do bosque, Santi e Clara 

O cantor Michael Bolton chega ao Brasil em março. Ganhador de 
múltiplos prêmios Grammy como cantor e compositor, Michael vendeu 
mais de 65 milhões de discos e continua anualmente a fazer turnês pelo 
mundo enquanto escreve e grava uma variedade de projetos abrangendo 
música, cinema e televisão. Suas músicas foram gravadas por uma lista 
de mais de 100 artistas. Muitas dessas músicas se tornaram singles de 
sucesso impactando as carreiras de artistas como Laura Branigan (“How 
Am I Supposed to Live Without You”), KISS (“Forever”), Barbra Streisand 
(“We’re Not Making Love Anymore”), Cher (“I Found Someone”) e Kenny 
G (“By the Time this Night is Over”). Entre seus maiores sucessos como 
cantor estão “That’s What Love is All About”, “How Am I Supposed to 
Live Without You”, “When A Man Loves a Woman”, “When I’m Back in 
My Feet”, “How Can We be Lovers”, “ Georgia on My Mind “, “Missing 
You Now”, “To Love Some Somebody” e “Said I loved You...But I Lied”.

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru,  795, tel. 3829-4899. Terça (13) às 22h. 
Ingressos: De R$ 100 a R$ 480.

Laila Garin, intérprete de Elis Regina no espetáculo 
“Elis, A Musical” (cuja atuação arrebatou públicos e 
prêmios como Shell, Cesgranrio, Bibi Ferreira, APTC, 
Reverência e outros), apresenta-se acompanhada do 
trio A Roda, formado por Marcelo Müller (baixo), Rico 
Viana (guitarra e violão) e Rick De La Torre (bateria).  O 
quarteto executa canções de Elis Regina, num revival em 
homenagem à grande intérprete. No repertório, sucessos 
como “Fascinação”, “Reza”, “Upa neguinho”, “Dois pra 
lá”, “Dois pra cá”, “Arrastão”, “Como nossos pais” e “As 
curvas da estrada de Santos”.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740. Terça (6) às 21h. 
Ingressos: De R$ 60 a R$ 80.

Lugar misterioso 
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partem fl oresta a dentro em 
busca da amiga. 

A encenação apresenta ao 
público delicados temas dis-
cutidos pela obra de Amós Oz, 
como os efeitos da discrimina-
ção e do tratamento indesejado, 
como o bullying isola as pessoas 

e a consciência de que o “outro” 
também tem medos, fragilida-
des e inseguranças. A ideia é 
fazer com que as crianças en-
tendam a alteridade como uma 
extensão do eu, desconstruir o 
processo vicioso de desqualifi -
cação de um indivíduo por cau-

sa de suas diferenças e mostrar 
que as pessoas formam juntas 
as conexões do tecido social de 
uma comunidade.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil, 
R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-
3651. Sextas e sábados às 11h. Ingressos: 
R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 23/06.

Mestria
Mestria. Dominando o mundo dos Pensamentos e dos Sentimen-
tos. Cada pensamento e emoção tem a sua própria frequência 
eletromagnética. Tudo é energia e quando você conseguir 
compreender o poder de sua frequência, começará a criar e 
a se expandir de maneiras jamais imaginadas. Interiorize-se e 
saiba com que frequências diferentes os seus pensamentos e 
sentimentos vibram e você aprenderá a ser o verdadeiro mestre.
Tudo está dentro de você, tudo o que você precisa para alcançar 
os seus sonhos e os seus objetivos. Tudo o que você precisa 
para criar e manifestar, para navegar e experienciar. É tudo 
uma questão de compreensão da energia.
O Pensamento para hoje é: Domine os seus pensamentos e 
sentimentos e você caminhará com os sábios.
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias.

Michael Bolton
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CELSO REINALDO MONTEIRO JÚNIOR, profi ssão: escriturario I, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1982, residente 
e domiciliado em Itanhaém, SP, fi lho de Celso Reinaldo Monteiro e de Valdelice Concei-
ção Monteiro. A pretendente: RAQUEL CECILIA VIEIRA SANTOS, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/03/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vieira 
Santos e de Maria Silva Santos.

O pretendente: SEVERINO RAMOS GONÇALVES, profi ssão: funcionário público, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Timbauba, PE, data-nascimento: 03/06/1952, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião José Gonçalves e 
de Bernardina Bento Gonçalves. A pretendente: ADELINA JESUS DO CARMO, pro-
fi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Iguaí, BA, data-nascimen-
to: 20/02/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adezino 
Rodrigues do Carmo e de Jaci Maria de Jesus.

O pretendente: VANDO AGRIPINO DAMASCENO, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Agripino Damasceno e de Ma-
ria Aparecida Damasceno. A pretendente: MAYARA BARROS DOS SANTOS, pro-
fi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 
10/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosangela 
Barros dos Santos.

O pretendente: WILLIAM MUELAS ALVES, profi ssão: motorista caminhoneiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1971, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Paulo Alves e de Rosa Muelas 
Alves. A pretendente: CLEONICE BEZERRA DA SILVA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Maraial, PE, data-nascimento: 03/12/1970, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Bezerra da Silva e de Josefa 
Maria da Silva.

O pretendente: ROBSON DE SOUZA CABRAL, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Inaldo de Souza Cabral e de Lucia Tereza 
Vicente. A pretendente: JÉSSICA SOUSA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de cozi-
nha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1992, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Delmira Sousa dos Santos.

O pretendente: FERNANDO DOS SANTOS MENDONÇA, profi ssão: pintor automo-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Mendonça 
e de Sueli Dias dos Santos. A pretendente: JENNIFER MORIS ARAUJO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 11/04/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose do Carmo Araujo e 
de Sandra Regina Moris.

O pretendente: BRUNO COSTA DE PAULA FRANCISCO, profi ssão: encarregado de 
pintura, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio de Paula 
Francisco e de Maria Roselí da Costa de Paula Francisco. A pretendente: SABRINA 
PAULA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Nova Iguaçu, 
RJ, data-nascimento: 01/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jonas Barbosa da Silva e de Rosemary Paula da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE MACHADO CARNEIRO, profi ssão: fi scal de loja, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1979, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Baltazar Barbosa Carneiro 
e de Antonia Ferreira Silva Machado. A pretendente: PATRÍCIA RIBEIRO, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/02/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Ribeiro 
e de Dinah Rocha Ribeiro.

O pretendente: LEANDRO PAULO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: operador de má-
quina, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1994, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Antonio Agripino da 
Silva e de Roseli Ribeiro. A pretendente: CAROLINE DOS SANTOS COSTA, profi s-
são: confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mirian dos 
Santos Costa.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DA SILVA FERREIRA, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Livramento, PB, data-nascimento: 12/12/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Ferreira e de Maria 
Eunice da Silva Ferreira. O pretendente: TATIANA BORGES DA SILVA, profi ssão: dia-
rista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elenice Teresa Borges 
da Silva.

O pretendente: MESSIAS ALPHA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1980, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Luiz da Silva e de Isis Alpha da Silva. A 
pretendente: LUCIANA LETICIA DA CRUZ, profi ssão: técnica de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1979, residente e 
domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Iranildes Antonia da Cruz.

O pretendente: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1984, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Beserra da Silva e de Marly Monchui da 
Silva. A pretendente: DAIANE VELOSO DA COSTA, profi ssão: autônoma, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira da Costa e de Maria 
Zulmira Veloso da Costa.

O pretendente: PAULO EUZÉBIO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Riacho de Santana, BA, data-nascimento: 26/02/1955, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euzébio José da Silva e de Lou-
riana Maria de Jesus. A pretendente: LEONÍSIA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Riacho de Santana, BA, data-nascimento: 
21/05/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosalvo Ri-
beiro da Silva e de Adelaide Rodrigues da Silva.

O pretendente: DANILLO AMARAL DE MIRANDA, profi ssão: auxiliar de serralheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Rodrigues de 
Miranda e de Dinalva Amaral dos Santos. A pretendente: DANIELI SILVA DA CON-
CEIÇÃO, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/05/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Claudio 
José da Conceição e de Dauvani Augusto da Silva.

O pretendente: LUIS CARLOS MARIANO, profi ssão: encarregado de loja, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1974, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Romildo Mariano e de Luzia Maciel Ma-
riano. A pretendente: DOMÊNICA SILVA FREITAS, profi ssão: analista contábil, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/07/1982, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ilson Rosa de Freitas e de Marileuza Silva Freitas.

O pretendente: SEVERINO TEOFILO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 22/12/1966, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Teofi lo da Silva e de Josefa Maria 
da Silva. A pretendente: DAIANA SILVA CARDOSO, profi ssão: educadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Piracicaba, SP, data-nascimento: 20/09/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juarez Cardoso e de Adeujaci Ferreira 
da Silva.

O pretendente: GESSE HENRIQUE PEREIRA DE LIMA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Pereira de Lima e de Valdirene 
de Souza de Lima. A pretendente: ISMÁRIA CALIXTO DOS SANTOS, profi ssão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 27/12/1984, re-
sidente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de João Calixto dos Santos e de Raimunda 
Honório da Silva Santos.

O pretendente: ISAIAS ALVES DE SOUZA, profi ssão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Barbosa de Souza e de Santa Alves Perei-
ra de Souza. A pretendente: LINDAURA DE MIRANDA SOUZA LUCIO, profi ssão: 
aposentada, estado civil: viúva, naturalidade: Lucélia, SP, data-nascimento: 23/01/1949, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José de Miranda 
e de Butulina Andrade de Miranda.

O pretendente: ANDREW MALDONADO GOMES DA SILVA, profi ssão: técnico em 
RX, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
21/06/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Vleidson 
Gomes da Silva e de Rosangela Maldonado Gomes da Silva. A pretendente: JOICE 
BALDAIA DE SOUZA, profi ssão: secretaria, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Vieira de Souza e de Regina Celia Baldaia.

O pretendente: THIAGO RIBEIRO ROCHA, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1987, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Rocha e de Jandira Ribeiro Rocha. A 
pretendente: EDILAINE SAPUCAIA SOARES, profi ssão: auxiliar de lojistica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dijair Roque Soares e de Edna Sa-
pucaia Soares.

O pretendente: FELIPE MACIEL DE ARAUJO, profi ssão: barbeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edriana Maciel de Araujo. A pretendente: MAIA-
RA DA SILVA CAETANO, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Suzano, SP, data-nascimento: 01/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Caetano e de Sônia Souza da Silva.

O pretendente: DEIVID GARCIA DE LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leomar Ferreira de Lima e de Andreza Garcia. A 
pretendente: SARA GOULARTE DO CARMO, profi ssão: agente de atendimentos, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 21/11/1997, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Antonio Diolindo do 
Carmo e de Genaria Maria Goulart.

O pretendente: SAMUEL DA SILVA ARAUJO, profi ssão: preparação automotiva, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias Esteves de Araujo e de Vera 
Lucia da Silva Araujo. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS DE LIMA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Celino de Lima e de 
Edna Maria dos Santos.

O pretendente: PAULO ALVES CAVALCANTE JÚNIOR, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/04/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Alves Cavalcante e de Benice 
Maria Cavalcante. A pretendente: DANIELI RODRIGUES GOMES, profi ssão: autô-
nomo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Daniel Gomes Filho 
e de Marleide Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: ELISEU DA SILVA MOREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 24/10/1994, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Augusto de Sousa Moreira e de Cicera 
Maria Silva Moreira. A pretendente: ANA PAULA BRUNO DO NASCIMENTO, pro-
fi ssão: call center, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderley 
Soares do Nascimento e de Joana Bruno de Oliveira.

O pretendente: LAÉFERSON DA CONCEIÇÃO COSTA, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 02/08/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedro da Cos-
ta e de Cicera Espedita da Conceição. A pretendente: DANIELA FERREIRA DOS 
SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, 
data-nascimento: 30/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Celcerio dos Santos e de Maria Batista dos Santos.

O pretendente: RAUL BARROS CLEMENTINO, profi ssão: auxiliar de feirante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Bezerros, PE, data-nascimento: 23/01/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Clementino e de Zenilda 
Bezerra Barros Clementino. A pretendente: SARA BISPO SANTOS SILVA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Jacinto, MG, data-nascimento: 
12/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Neilton San-
tos Silva e de Maria Galerne Bispo da Silva.

O pretendente: AGUINALDO ROQUE DOS SANTOS, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Roque dos Santos e de Jo-
sefa Maria dos Santos. A pretendente: MICHELLE FÁTIMA DE SANTANA, profi ssão: 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo de Santana e de 
Lourdes Aparecida de Santana.

O pretendente: JOÃO RICARDO DE SOUSA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 06/06/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rita Maria da Conceição. A pretendente: JOYCE 
LUTECIA MANTOVANI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 29/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ailton Mantovani e de Quiteria Paulo dos Santos Silva.

O pretendente: JÔNATAS NERES DA SILVA, profi ssão: analista de contas, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Medina, MG, data-nascimento: 15/06/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de James Candido da Silva e de Cássia Neres 
Batista. A pretendente: PATRICIA DEMARCHI, profi ssão: auxiliar fi nanceiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 15/09/1994, 
residente e domiciliada em São Bernardo do Campo, SP, fi lha de Julio Demarchi e de 
Angelina dos Santos Trindade.

O pretendente: REGINALDO DE JESUS PINTO DE ARAUJO, profi ssão: porteiro, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Sobral, CE, data-nascimento: 15/06/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato de Araujo e de 
Maria Pinto de Araujo. A pretendente: MIRIAM SOARES, profi ssão: cozinheira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Pedro Soares e de Regina 
Rosa Soares.

O pretendente: RODRIGO COSTA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de farmácia, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moisés Viana dos Santos e de 
Maria José Costa de Oliveira. A pretendente: BIANCA CRISTINE GOMES DA SILVA, 
profi ssão: telegráfi ca, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 29/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristiane 
Gomes da Silva.

O pretendente: EMERSON PEREIRA LOPES DA SILVA, profi ssão: operador de má-
quina, estado civil: solteiro, naturalidade: Barra de Guabiraba, PE, data-nascimento: 
06/06/1974, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Guilherme Pereira da 
Silva e de Lindinalva Lopes da Silva. A pretendente: MARLENE CECILIA DE MELO, 
profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: divorciada, naturalidade: São Caetano, PE, 
data-nascimento: 26/12/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose João de Melo e de Cecélia Joana de Jesus.

O pretendente: ANDERSON ROBERTO ROCHA, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1980, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Josmar Nascimento Ro-
cha e de Miriam Roseli Bita. A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS ROMUALDO, 
profi ssão: operadora de teleatendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 28/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alcino Romualdo e de Wilma Maria dos Santos Romualdo.

O pretendente: EDSON MANOEL DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Inajá, PE, data-nascimento: 09/07/1943, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Joaquim dos Santos e de Maria 
Pastoura dos Santos. A pretendente: MARTA SILVA COSTA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 02/05/1973, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Marcelo Costa e de Marly Silva 
Costa.

O pretendente: FRANCISCO IVAN DA SILVA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Cuncas, CE, data-nascimento: 03/04/1960, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Fernandes da Silva e de Josefa 
Sinhara dos Santos. A pretendente: EDNA LUCY PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: Ubirajara, SP, data-nascimento: 
17/11/1960, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos 
Pereira da Silva e de Isaura Pereira.

O pretendente: RODRIGO CARNEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Nascimento de Oliveira e 
de Edileusa Carneiro dos Santos. A pretendente: SHEILA CARDOSO DA CUNHA, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Carlos da Cunha e de Lucimara de Fatima Cardoso da Cunha.

O pretendente: ROBERVAL APARECIDO DE SOUZA, profi ssão: administrador de 
empresas, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/05/1975, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Fran-
cisco de Souza e de Elizabete Maria de Souza. A pretendente: ELISETE DA COSTA 
RODRIGUES, profi ssão: auxiliar de conzinha, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1974, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
fi lha de Edson Rodrigues e de Jovelina da Costa Rodrigues.

O pretendente: EDSON COUTINHO CARVALHO SANTOS, profi ssão: auxiliar de 
serviços gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/06/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Ale-
xandre Carvalho dos Santos e de Anice Alves Coutinho. A pretendente: REBECA SUÉ-
LEM DE SOUSA SILVA, profi ssão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/2000, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Roberto da Silva e de Candida de Sousa Silva.

O pretendente: ISAIAS ANTONIO DA SILVA, profi ssão: encarregado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Jataúba, PE, data-nascimento: 26/02/1955, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Amaro da Silva e de Antonia Quiteria 
da Conceição. A pretendente: ELIZETE ROSA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nascimento: 17/01/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Iles Rosa da Silva e de 
Geralda Maria da Silva.

O pretendente: DIEGO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO, profi ssão: supervi-
sor de vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/07/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dario Roberto 
de Araujo e de Vera Lucia Pereira de Araujo. A pretendente: FERNANDA MATIAS DO 
NASCIMENTO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Bernardo 
do Campo, SP, data-nascimento: 26/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Moacyr Padre do Nascimento e de Maria Matias da Silva.

O pretendente: NEGIVANIO SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Recife, PE, data-nascimento: 15/09/1969, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Antonio da Silva e de Maria Antonia da Silva. A 
pretendente: RAIMUNDA NONATA GOMES DA COSTA, profi ssão: ajudante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São João dos Patos, MA, data-nascimento: 28/09/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zacarias Gomes da Costa 
e de Julia Maria da Costa.

O pretendente: ADIVAN DANTAS DA SILVA, profi ssão: assistente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnor Dantas da Silva e de Rosana 
Aparecida Dantas da Silva. A pretendente: DANIELE SILVA ALVES, profi ssão: auxiliar 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 07/03/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jose Alves Sera-
fi m Filho e de Maria Zuleide da Silva Alves.

O pretendente: RODRIGO MEDEIROS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudemir Antunes da Silva e de Eva Me-
deiros de Souza. A pretendente: GABRIELLY CARNEIRO DE OLIVEIRA SOARES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/06/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Márcio José 
Soares e de Adriana Maria de Oliveira.

O pretendente: LOURIVAL BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: carpinteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Bertolínia, PI, data-nascimento: 20/05/1957, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mariano Barbosa dos Santos 
e de Marcolina Maria da Conceição. A pretendente: ADRIANA SILVIA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Camaçari, BA, data-nascimento: 
03/09/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicera Ma-
ria da Silva.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS MARQUES, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/04/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edre Fatimo Marques Mascaranha 
e de Natalia Cardoso dos Santos Marques. A pretendente: NILZA ALVES DA SILVA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 18/02/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Francisco da Silva Filho e de Maria Aila Alves de Lima Silva.

O pretendente: MAURICIO OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: promotor de eventos, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1996, residente 
e domiciliado em Poá, SP, fi lho de Maria Cristina Oliveira Santos. A pretendente: RE-
BECA OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Expedito Ferreira da Silva Filho e de Cicera da Silva Oliveira.

O pretendente: FERNANDO CARVALHO SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Vieira Silva e de Odilia Carvalho Silva. A 
pretendente: CAROLINE DE LIMA ALMEIDA, profi ssão: gerente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Paes de Almeida e de Luciana Barbosa de Lima.

O pretendente: WALTERSON LIMA DAHER, profi ssão: manobrista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wallace Daher e de Valeria Cesario de Lima Daher. A preten-
dente: CINTIA PAVAO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Vicente dos Santos e de Vera Lucia Pavao dos Santos.

O pretendente: REINALDO BENTO, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1989, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecida Ivanil Bento. A pretendente: BRUNA CRISTINA 
SILVA DE JESUS, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/03/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco de Jesus e de Ivone da Silva Souza.

O pretendente: MAURO JOSE DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dionisio Jose da Silva e de Auzeni Xavier Batista. A pre-
tendente: FERNANDA MORENA IARA FERREIRA JUSTINO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1984, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Justino e de Sueli Rosa Ferreira.

O pretendente: WAGNER GOMES ROCHA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Ubaí, MG, data-nascimento: 27/09/1996, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Domingos Gomes Rocha e de Sebastiana Gomes 
Pereira. A pretendente: BIANCA RODRIGUES MOYSÉS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 07/07/1997, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilvo Benedito Moysés e de Adriana 
Rodrigues Machado Moysés.

O pretendente: WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: operador de monofuso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1997, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Valter Gilson Rocha de Oliveira e de Vera 
Lucia de Almeida Silva. A pretendente: STEFANY ARAUJO DA SILVA, profi ssão: cui-
dadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto da 
Silva e de Rosana de Araujo Santos.

O pretendente: MARCIO GOMES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 30/10/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Gomes da Silva e de Alaide Morais da Silva. 
A pretendente: THAMIRES BATISTA DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Minador do Negrão, AL, data-nascimento: 02/08/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gabriel Batista e de Maria de 
Lourdes da Silva.

O pretendente: VALDOMIRO FRANCISCO DE SOUZA CARVALHO, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: Canindé, PI, data-nascimento: 
14/08/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Bel-
miro de Carvalho e de Maria Aldenora de Souza Carvalho. A pretendente: BRENDA DE 
MORAES SOUSA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gilvanei de Moraes Sousa e de Claudivania Maria dos Santos.

O pretendente: LUCAS HONORIO DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 02/07/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Honorio da Silva e de Joelma Viana 
de Couto da Silva. A pretendente: BRUNA DA SILVA GARCIA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cristiano 
Garcia e de Marli da Silva Garcia.

O pretendente: JOSÉ LUIZ FERREIRA, profi ssão: controlador de acesso, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Carapicuíba, SP, data-nascimento: 06/03/1968, residente e do-
miciliado em Francisco Morato, SP, fi lho de José Ferreira Sobrinho e de Maria Aparecida 
Rodrigues Ferreira. A pretendente: MARILENE DA SILVA, profi ssão: cozinheira, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Pindobaçu, BA, data-nascimento: 17/03/1971, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marinaldo Raimundo da Silva e de 
Amélia Maurício da Silva.

O pretendente: MILURINDO MAGALHÃES SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Botuporã, BA, data-nascimento: 02/09/1966, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milurindo Pereira da Silva e de Belarmina 
Magalhães Silva. A pretendente: SANDRA LÚCIA CIRILO DE LIMA GERALDO, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Minador do Negrão, AL, data-nasci-
mento: 29/11/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
José Geraldo e de Tercilia Cirilo de Lima Geraldo.

O pretendente: EVERTON SANTOS DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ananias da Silva e de Ana Claudia 
dos Santos. A pretendente: THAIS ROCHA DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1997, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Reginaldo José da Silva e de Elenilda da Rocha 
Silva.

O pretendente: VILSON DOS SANTOS RIBEIRO, profi ssão: operador de teleatendi-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Aparecido Ribeiro 
e de Benedita Aparecida dos Santos Ribeiro. A pretendente: ELISÂNGELA VALÉRIO, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/04/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Sebastião Benedito Valério e de Cecilia Russo Valério.

O pretendente: RAFAEL LUIS DE LAIA SILVA, profi ssão: músico, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1991, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilson Luis da Silva e de Silvana de Laia Silva. 
A pretendente: PRISCILA DA SILVA DE ARAUJO, profi ssão: assistente administrati-
vo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Donizete Quaresma de 
Araujo e de Selma Dias da Silva de Araujo.

O pretendente: ADRIANO SANTOS DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Antonio da Silva e de Ligia dos 
Santos. A pretendente: MAGNA LÚCIA OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Fer-
reira dos Santos e de Dionise Oliveira Santos.

O pretendente: JARDENILSON JALLES BEZERRA, profi ssão: porteiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Santa Cruz, RN, data-nascimento: 14/02/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Deus Bezerra e de Aldenice 
Gomes dos Santos Bezerra. A pretendente: PALOMA MIRELES LIMA DA SILVA, pro-
fi ssão: assistente de rh, estado civil: solteira, naturalidade: Ibimirim, PE, data-nascimen-
to: 02/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genaldo 
José da Silva e de Maria Valdenice Lima da Silva.

O pretendente: ALBERTO FERREIRA NUCCI, profi ssão: operador máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Nucci e de Marli Ferreira da 
Silva Nucci. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
José dos Santos e de Jardivina Rosa dos Santos.

O pretendente: ROGÉRIO RAMOS VIEIRA, profi ssão: enfermeiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1994, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Eliseu de Melo Vieira e de Dinair da Cruz Ramos. A pretendente: 
THAÍS PERGOLI DOS SANTOS PONDIAN, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: Andradina, SP, data-nascimento: 10/07/1993, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Pondian e de Rogéria Pergoli dos Santos Pondian.

O pretendente: FELIPE BRUNO LOPES BILHAR, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Aparecido Evangelista Bilhar e de 
Rosemeire Lopes Bilhar. A pretendente: DESIREE BORGES DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geni Borges da Silva.

O pretendente: ELIZEU DAMASCENO DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Ferreira dos Santos e de San-
dra Lia Damasceno. A pretendente: JENNIFER CRISTINA SOZONOV GONÇALVES, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 05/12/1990, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jeff erson Gonçalves 
da Cruz e de Fernanda Cristina de Assis Sozonov.

O pretendente: FELIX PACIFICO DOS SANTOS, profi ssão: Auxiliar de Laboratório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pacifi co dos Santos Filho 
e de Josefa Rozinalda Soares Souto. A pretendente: KELLY CRISTINA ALEXANDRI-
NO DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Claudio Roberto de Oliveira e de Sonia Regina Alexandrino de Oli-
veira.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Página 10 São Paulo, quinta-feira, 01 de março de 2018

Toda organização 

quer maximizar seus 

resultados com times 

cada vez mais enxutos

Os profi ssionais altamente 
capacitados são cada vez 
mais valorizados e con-

tratações assertivas são funda-
mentais para construir empresas 
capazes de evoluir. Para garantir 
a alta performance de um time, o 
processo seletivo deve ser muito 
bem planejado e preciso. Hoje, um 
dos principais desafi os nas orga-
nizações na hora de contratar é a 
falta de preocupação na defi nição 
do perfi l e requisitos adequados 
para o cargo. 

Outro ponto relevante é o re-
crutamento e seleção realizado 
com urgência, onde o fechamento 
da vaga a qualquer custo sobre-
põe ao planejamento e análise. 
Em muitos momentos, torna-se 
imprescindível a contratação de 
uma Consultoria de Recursos 
Humanos com expertise em 
Recrutamento e Seleção e ampla 
experiência em todas as etapas do 
processo seletivo. A Consultoria 
viabiliza um resultado em curto 
prazo, de forma a atender as 
necessidades do cliente.

Para se ter maior assertividade 
na contratação é de suma im-
portância que o profi ssional que 
conduzirá o processo, tenha um 
amplo conhecimento da empresa, 
da área, do gestor imediato, do 
time que irá conduzir, bem como 
da cultura, clima e valores da 
empresa e principalmente, que 
faça um rico alinhamento de perfi l, 
para posteriormente ir à busca do 

candidato ideal. O alinhamento 
de perfi l deve ser realizado em 
conjunto com RH e gestor da área 
que o colaborador irá atuar. 

Para posições estratégicas, 
geralmente realiza-se um ma-
peamento de mercado e poste-
riormente: divulgação, análise 
de currículo, entrevistas por 
competência, aplicação e corre-
ção de testes comportamentais 
e técnicos, elaboração de pare-
ceres. Feito isso, defi nição do 
short list para apresentação dos 
fi nalistas ao cliente. Enfatizando 
que o hunting, o banco de talentos 
e o networking, são ferramentas 
muito ricas para se encontrar o 
candidato desejado.

É muito importante que o pro-
fi ssional de Recrutamento e Se-
leção oriente o candidato quanto 
às informações relevantes sobre 
a empresa, o cargo, o desafi o que 
estará assumindo entre outros 
pontos, pois, caso aconteçam 
falhas nesse percurso, é comum 
desistências e consequentemente 
recontratações. Ou seja, todo 
aquele ciclo de contratação re-
começa. Isso implica em custos 
dobrados, o que, em épocas de 
crise, não é positivo para as or-
ganizações. 

Uma boa seleção deve ser capaz 
de analisar as habilidades e com-
petências do candidato, bem como 
identifi car se o mesmo está alinha-
do com os valores da empresa. 
O investimento em contratações 
assertivas pode reduzir uma série 
de custos indiretos no futuro.

(*) - É Gerente de Hunting
e Outplacement da NVH –

Human Intelligence.

Como encontrar o 
profi ssional certo para a 

sua empresa?
Fernanda Andrade (*)

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: SANSÃO FERREIRA GERALDO, profi ssão: técnico administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 14/10/1997, 
residente e domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Oliveira da Silva Geraldo e de Valdi-
rene Ferreira de Godoi Geraldo. A pretendente: CAROLINI GABRIELI DA COSTA 
FAUSTINO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Cara-
guatatuba, SP, data-nascimento: 02/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Daniel Faustino da Silva e de Rosimeire da Costa Faustino 
da Silva.

O pretendente: WÉLLINSON DIAS DE SOUZA MENDES, profissão: auxiliar de 
enfermagem, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
23/06/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias 
Nunes dos Santos Mendes e de Luzia Dias de Souza. A pretendente: AMANDA 
SANTOS DA COSTA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1992, residente e domicilia-
da nesta Capital, SP, filha de José Antonio da Costa e de Alex Sandra Santos da 
Costa.

O pretendente: ALBANO CARDOSO FILHO, profi ssão: taxista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1965, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Albano Cardoso e de Maria Rosa Garcia Cardoso. 
A pretendente: DANIELE CRISTINA DA SILVA, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 20/12/1979, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos da Silva e de 
Lucineia Emidio da Silva.

O pretendente: ANDERSON LAUDEMIRO BRANDES, profi ssão: ajudnte geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Laudemiro Brandes e de 
Terezinha da Silva Andre. A pretendente: NAILMA SOUZA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Gentio do Ouro, BA, data-nasci-
mento: 02/12/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvan 
Franca Oliveira e de Delvita de Souza Oliveira.

O pretendente: WESLLEY SOARES CASIMIRO, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Votuporanga, SP, data-nascimento: 05/02/1998, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Peterson Luis Casimiro e 
de Marcia da Silva Soares. A pretendente: JOYCE REIS DE OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eber Enoque de Oliveira e 
de Adenarda Felizaria dos Reis de Oliveira.

O pretendente: JOSE AUGUSTO MARCO, profi ssão: açogueiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Iporã, PR, data-nascimento: 01/09/1978, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Augusto Marco e de Maria Elena Dourado Marco. A 
pretendente: JAILMA OLIVEIRA DA CRUZ, profi ssão: doméstica, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Mairi, BA, data-nascimento: 26/12/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Ferreira da Cruz e de Anatilde Nunes de Oliveira.

O pretendente: LUIZ PAULO AQUINO GOMES, profi ssão: auxiliar de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 18/03/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maximiano Luiz Gomes e de Francisca 
Auridete Aquino Gonçalves Gomes. A pretendente: KATHLEEN VITOR CAVALCAN-
TI, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimen-
to: 03/01/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Antonio Osman de 
Almeida Cavalcanti e de Ivanilda de Almeida Vitor.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: estoquis-
ta, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Vicente dos Santos e de 
Edna Batista dos Santos. A pretendente: REBECA BATISTA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
conferente, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 14/09/1989, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ubirânia Batista de Oliveira.

O pretendente: LUCAS MEDEIROS ALEXANDRE, profi ssão: operador de moni-
toramento, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
25/10/1988, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Eduardo Alexandre 
e de Marilei de Medeiros Alexandre. A pretendente: NATHALY BATISTA SANTOS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 03/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel 
Batista dos Santos e de Lucimara de Souza dos Santos.

O pretendente: ARMANDO APARECIDO DOS SANTOS, profi ssão: limpador de vi-
dros, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Francisco dos Santos 
e de Josefa Quiteria da Silva. A pretendente: ADRIANA DA SILVA, profi ssão: arrema-
tadeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: RENAN GUIMARÃES DA SILVA, profi ssão: conferente, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 22/03/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Lucio da Silva e de Ja-
cileide da Silva Guimarães. A pretendente: ANDREZA LARISSA DE BARROS, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Livio de 
Barros e de Elisabeth Lima de Vasconcellos de Barros.

O pretendente: THIAGO NOGUEIRA CIRIACO, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1988, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Ildeu Ciriaco e de Maria Izabel Nogueira Ciriaco. A pretendente: 
KEILA JANAÍNA BEZERRA DE LIMA, profi ssão: auxiliar contábil, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Hermenegildo Francisco de Lima e de Josefa Bezerra de Lima.

O pretendente: FÁBIO MOREIRA DA SILVA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, Vila Zefi ra - São Paulo, SP, fi lho de Wilson Henrique da Silva e de Zuleide 
Moreira da Silva. A pretendente: MÔNICA DOS ANJOS SANTOS, profi ssão: advoga-
da, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, SP, data-nascimento: 04/05/1986, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Ribeiro dos Santos 
Júnior e de Eunice Conceição dos Anjos.

O pretendente: RENATO RODRIGO NEVES, profi ssão: analista de sistemas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1987, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luiz Carlos Neves e de Ines Belasco 
Neves. A pretendente: NATALIA NOVAIS DE SOUSA, profi ssão: advogada, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alaecio de Sousa Tavares e de 
Solange Lopes Novais.

O pretendente: WILLIAM BATISTA FERREIRA, profi ssão: auxiliar técnico de enge-
nharia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Mendonça Ferreira 
e de Nilda dos Santos Batista. A pretendente: FABIANA CARVALHO DE ANDRADE, 
profi ssão: analista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/04/1981, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Maria de Andrade e 
de Clarisse Carvalho de Andrade.

O pretendente: CARLOS FERRAZ DO LAGO, profi ssão: advogado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Maringá, PR, data-nascimento: 09/04/1959, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Olimpio do Lago Filho e de Noemia Ferraz 
do Lago. A pretendente: ANDREZA DE SOUZA SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson dos Santos e de Maria Apare-
cida de Souza Santos.

O pretendente: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, profi ssão: professor, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Pereira da Silva e de Maria 
Aparecida Pereira da Silva. A pretendente: PRISCILLA COSTA DA SILVA, profi s-
são: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 28/11/1986, residente e domiciliada em Poá, SP, fi lha de Jorge Reis da Silva e de 
Rita Monica da Costa Silva.

O pretendente: EMERSON MATIAS DO AMARAL, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhhos, SP, data-nascimento: 31/12/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Matias do Amaral e de Terezinha 
de Jesus Reino do Amaral. A pretendente: ALINE DA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: 
supervisora de auditoria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 01/04/1989, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de João Misquita dos 
Santos e de Elza da Silva dos Santos.
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

O pretendente: EDILSON ANTONIO DE SOUZA COSTA, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 
17/06/1985, residente e domiciliado no Jardim Adelfi ore, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Matias da Costa e de Marta de Souza Costa. A pretendente: KARINA MARTINS DA 
COSTA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/02/1989, residente e domiciliada na Vila Libanesa, São Paulo, SP, 
fi lha de Adriano Roberto da Costa e de Daisy Martins da Costa.

O pretendente: RENATO DE FREITAS PEREIRA, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
04/11/1988, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de João de 
Freitas Pereira e de Maria Lúcia de Abreu Freitas. A pretendente: KAREN HAPUQUE 
RODRIGUEZ ALVES DE SOUZA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Santos, SP, data-nascimento: 22/05/1994, residente e domiciliada na Vila Ema, São 
Paulo, SP, fi lha de Daniel Alves de Souza e de Madalena Rodriguez Alves de Souza.

O pretendente: LUIZ ADOLFO GOMES DA SILVA, profi ssão: professor de educação 
física, estado civil: solteiro, naturalidade: em Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
02/10/1968, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, fi lho de Luiz Carlos Gomes 
da Silva e de Zilda Gomes Monteiro da Silva. A pretendente: CAROLINE STRUTZEL 
STRIANI, profi ssão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/01/1983, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de Gerson Striani e de Mônica Strutzel Striani.

O pretendente: ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: feirante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 28/11/1984, residente e 
domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lho de José Flauzino da Silva Filho e de 
Marcia Pereira da Silva. A pretendente: CAROLINE DEMARCHI, profi ssão: enfermeira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Porto Feliz, SP, data-nascimento: 31/03/1982, 
residente e domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Demarchi 
e de Odete Pereira da Silva Demarchi.

O pretendente: HUDSON AURELIO PABLO MESSIAS, profi ssão: garçon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Andradina, SP, data-nascimento: 28/05/1987, residente e 
domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Messias. A 
pretendente: CRISLEINE LOPES BESERRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 11/09/1990, residente 
e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Soares dos Santos e 
de Maria Eliane Lopes Beserra dos Santos.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA, solteiro, 
funcionário público, natural de São Vicente - SP, nascido em 24/05/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Marsiglia e de Maria da Conceição 
Almeida Chaves Luiz Marsiglia. A pretendente: SILVIA MARIA STAFFA BRANDÃO, 
solteira, administradora, natural de São João da Boa Vista - SP, nascida em 02/01/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Homero da Silva Brandão e de 
Maria Lúcia Staff a Brandão.

O pretendente: BRUNO GUILHERME DA SILVA, solteiro, bancário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 08/10/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Maria de Fatima da Silva. A pretendente: RAFAELA SILVA SILVEIRA, 
solteira, publicitária, natural de São Paulo - SP, nascida em 19/02/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Sady Silveira Filho e de Shirleide 
Maria Silva.

A pretendente: MAYARA ALENCAR PINHEIRO, solteira, administradora, natural de 
São Paulo - SP, nascida em 04/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sérgio Araujo Pinheiro e de Rosangela Antunes de Alencar Pinheiro. 
A pretendente: FABIANA ROSA RODRIGUES, solteira, publicitária, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 16/06/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Adjalme Hipolito Rodrigues e de Ana Julia Rosa Rodrigues.

O pretendente: RICARDO LACANNA JUNIOR, solteiro, operador de mesa de bolsa, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 29/04/1967, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Ricardo Lacanna e de Filomena Milana Lacanna. A pretendente: 
ELIANE FERNANDES FARIAS, solteira, operadora de fi nanciamento, natural de Osasco 
- SP, nascida em 18/07/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Joel 
Farias e de Leonice Fernandes Farias.

O pretendente: RAFAEL TEIXEIRA GIATTI, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1987, residente e 
domiciliado na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio Pedroso Giatti e 
de Vânia Neuhart Teixeira Giatti. A pretendente: CAROLINA PINHEIRO DE ALMEIDA, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, 
data-nascimento: 03/10/1986, residente e domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo, 
SP, fi lha de Ariovaldo Guedes Almeida e de Simone Aparecida Pinheiro da Silva Almeida.

O pretendente: JHON LENNON PEREIRA FRANÇA, profi ssão: assistende de 
contabilidade, estado civil: solteira, naturalidade: em Alta Floresta D'Oeste, RO, data-
nascimento: 21/11/1994, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de 
Adalto França e de Edna Pereira dos Santos. A pretendente: BIANCA MARIANUCCI 
DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, 
Itaquera, SP, data-nascimento: 04/04/1994, residente e domiciliada na Vila Ema, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcos Leonardo de Oliveira e de Maria de Lourdes Marianucci Oliveira.

O pretendente: VALDIR CACETARI, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 13/01/1947, residente e 
domiciliado na Chácara Belenzinho, São Paulo, SP, fi lho de Hermelindo Cacetari e 
de Carmen Montes Cacetari. A pretendente: MARIA DE LOURDES GONÇALVES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Matão, SP, data-nascimento: 
17/04/1941, residente e domiciliada na Chácara Belenzinho, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Antonio Gonçalves e de Helena Ruis Gonçalves.

O pretendente: ROBERTO RIBEIRO SIMÕES, profi ssão: cirurgião dentista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 21/07/1983, 
residente e domiciliado na Vila Romana, São Paulo, SP, fi lho de Vitório Ribeiro Simões 
Neto e de Ligia Regina Ribeiro Simões. A pretendente: CAROLINE DIAS DE FREITAS, 
profi ssão: designer, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 21/02/1986, residente e domiciliada na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lha 
de Alcicero de Freitas e de Vera Lucia Dias de Freitas.

O pretendente: FREDY MARCEL JANSEN PEREIRA FILHO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
28/04/1982, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, fi lho de Fredy 
Marcel Jansen Pereira e de Vera Lucia Jansen Pereira. A pretendente: CAMILLA 
TAURIZANO FERREIRA, profi ssão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1984, residente e domiciliada na Vila Lúcia, São 
Paulo, SP, fi lha de José Armenio Ferreira e de  Vilma Taurizano Ferreira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Pessoas com diabetes 
e pressão alta devem 
evitar sucos industriali-

zados e bebidas isotônicas, pois 
eles têm restrições quanto às 
quantidades de açúcar e sódio 
ingeridas. Por isso, devem 
fi car atentos às informações 
nutricionais nos rótulos dos 
produtos.

Durante o verão, é muito 
comum que as pessoas con-
sumam bebidas alcoólicas e 
alimentos ricos em gorduras 
e sal. A combinação clássica 
de cerveja e petisco frito pode 
levar ao aumento da pressão 
arterial e complicações aos 
hipertensos. Os alimentos ricos 
em sal como embutidos, enla-
tados, salgadinhos, temperos 
prontos, entre outros devem 
ser evitados ao máximo. 

“Se além da bebida alcoólica 
e dos alimentos salgados, o 
hipertenso fi zer exercícios sem 
aconselhamento adequado, as 
férias podem ser encurtadas 
de uma forma desagradável”, 
esclarece Dr. Celso Amodeo, 
cardiologista e especialista em 
hipertensão do HCor (Hospital 
do Coração). O risco de de-
sidratação é enorme quando 
comparado a outras estações 
do ano, tal como no inverno. 
Durante o verão, o calor ex-
cessivo do ambiente provoca 
o aumento da temperatura 
corporal. 

“Para se defender, o corpo 
produz bastante suor para ten-
tar “se livrar” deste excesso de 
calor e, assim, acaba perdendo 

Dicas de cuidados com a hidratação de 
hipertensos e diabéticos durante o verão
Todos sabem que a ordem nos dias quentes é a hidratação. Porém é preciso escolher bem a bebida 
que vai repor os nutrientes perdidos com o calor

Para não ter sustos, o ideal é manter a hidratação em dia, 

consumindo muita água, seja na forma de sucos de frutas, água de 

coco ou ingerindo frutas inteiras e saladas de verduras e legumes.

e limão, desde que não abusem 
dos adoçantes”, sugere Dr. 
Amodeo.

De acordo com o cardiolo-
gista do HCor, a hidratação 
ideal para qualquer pessoa é 
com água mineral e água de 
coco. A recomendação nos 
dias quentes é aumentar a 
quantidade de líquido inge-
rida, especialmente no caso 
das crianças e idosos. Outra 
dica é respeitar o organismo. 
“A sede é um alarme de que o 
corpo está em desequilíbrio. 
Ela quer dizer que é preciso 
hidratá-lo”, alerta. 

Os idosos, particularmente, 
apresentam um agravante: 
muitos deles são hipertensos. 
Segundo o Ministério da Saú-
de, praticamente metade dos 
idosos apresenta hipertensão 
arterial. Para o hipertenso, 
mais jovem ou em idade mais 
avançada, os cuidados com a 
alimentação e com os medi-
camentos devem ser revistos. 

“Os diuréticos, comumente 
utilizados para o tratamento 
da hipertensão, aumentam a 
eliminação de água e minerais 
pela urina, o que torna mais 
fácil a ocorrência da desidrata-
ção. Na desidratação, o sangue 
torna-se “mais espesso” por 
estar mais concentrado au-
mentando o risco de formação 
de coágulos. Isso difi culta sua 
passagem por meio dos vasos 
sanguíneos e pode levar a 
doenças mais sérias, como o 
derrame cerebral” alerta Dr. 
Amodeo (AI/HCor).

grandes quantidades de água 
e sais minerais. Se não houver 
a reposição adequada da água 
perdida no suor, pode ocorrer 
a desidratação que, em casos 
mais graves, pode levar até 
a hospitalização”, alerta Dr. 
Amodeo.

Os sintomas da desidratação 
são, geralmente, sede exage-
rada, boca seca, pouco suor, 
ou até mesmo, dor de cabeça, 
sonolência, tonturas, cansaço 
e palpitações. Para não ter 
sustos, o ideal é manter a hi-
dratação em dia, consumindo 
muita água, seja na forma de 
sucos de frutas, água de coco 
ou ingerindo frutas inteiras e 
saladas de verduras e legumes.

Hipertensos e diabéticos - 
cuidados redobrados durante 

a hidratação no verão: na 
estação mais quente do ano, 
os cuidados com a saúde e o 
bem-estar devem ser redo-
brados. As recomendações 
para a população em geral 
vão além de usar roupas leves, 
aumentar o consumo de água, 
sucos de frutas naturais, água 
de coco e líquidos em geral, 
bem como incluir o consumo 
de frutas, verduras e legumes, 
além de evitar alimentos ou 
preparações muito gordurosos 
e salgados. 

O cuidado vale, ainda, para 
os sucos de frutas naturais. 
Isso porque algumas frutas têm 
maior quantidade de açúcar, 
como a laranja, manga e me-
lancia. “Os diabéticos devem 
preferir os sucos de maracujá 
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